
II 

N á v r h   p r o   v n é j š í   p ř i p o m í n k o v é   ř í z e n í 

 

 

VYHLÁŠKA 

ze dne      . prosince 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 

 Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 

477/2008 Sb.: 

 

 

Čl. I 

 

 Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., 

vyhlášky č. 484/2003 Sb., vyhlášky č. 440/2006 Sb., vyhlášky č. 233/2007 Sb., vyhlášky č. 

306/2007 Sb., vyhlášky č. 175/2009 Sb., vyhlášky č. 357/2009 Sb., vyhlášky č. 51/2011 Sb., 

vyhlášky č. 452/2011 Sb., vyhlášky č. 96/2012 Sb., vyhlášky č. 493/2012 Sb., vyhlášky č. 464/2013 

Sb., vyhlášky č. 362/2014 Sb. a vyhlášky č. 56/2016 Sb. se mění takto: 

 

V A R I A N T A   I 

 

1. V § 2 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:  

     „(1) Z hlediska odpovědnostního se třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu, a to podle správců 

kapitol. 1) Z hlediska odpovědnostního se třídí též příjmy a výdaje obcí, krajů a regionálních rad 

podle jejich organizačních složek nebo odborů nebo odborů a oddělení jejich úřadů nebo jiných 

organizačních jednotek zřízených podle zákona 10), které za příjmy a výdaje nesou odpovědnost, 

jestliže se pro to obec, kraj nebo regionální rada rozhodly. 

____________________ 

10) § 14 odst. 3 a § 68 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb. 

    § 35a odst. 1, § 102 odst. 2 písm. písm. f) a § 109 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění  

    zákona č. 313/2002 Sb. 

    § 18 odst. 1 písm. b), § 59 odst. 2 písm. i), § 81 odst. 4,  § 89 odst. 1 písm. j) a § 94 odst. 2 písm. b) zákona č.  

    131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 109/2006 Sb. a zákona č. 186/  

    /2006  Sb. 

    § 17 odst. 5 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb. a zákona č.  

    253/2011 Sb.“. 
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2. V § 2 se na konci odstavce 8 doplňují věty „Z hlediska příslušnosti výdajů ke zvlášť 

sledovaným celkům se třídí též výdaje obcí, krajů a regionálních rad, které se k tomu rozhodly. 

V tom případě se třídí podle jednotlivých úseků činnosti, na které se výdaje vynakládají.“. 

 

3. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Při třídění příjmů a výdajů obcí, krajů a 

regionálních rad z tohoto hlediska se příjmy a výdaje třídí na organizační úseky. Číselník 

organizačních úseků uveřejní každá obec, kraj a regionální rada, které se rozhodly své příjmy a 

výdaje z odpovědnostního hlediska třídit, na svých internetových stránkách. Čísla organizačních 

úseků jsou třímístná.“. 

 

4. V § 3 se na konci odstavce 8 doplňují věty „Při třídění výdajů obcí, krajů a regionálních 

rad z tohoto hlediska se výdaje třídí na úkoly. Číselník úkolů uveřejní každá obec, kraj nebo 

regionální rada, které se rozhodly své výdaje z hlediska jejich příslušnosti ke zvlášť sledovaným 

celkům třídit, na svých internetových stránkách. Čísla dílčích průřezových ukazatelů a úkolů jsou 

dvoumístná.“. 

 

V A R I A N T A   I I  (v případě přijetí této varianty se čísla bodů počínaje bodem 5 sníží o 3) 

 

1. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 3a 

Podrobnější a další třídění příjmů a výdajů 

 Organizace mohou použít podrobnější nebo další třídění příjmů a výdajů. Podrobnějším 

tříděním se rozumí třídění příjmů a výdajů podle hledisek stanovených v § 1a a 2 na ještě nižší 

jednotky třídění než jsou jednotky třídění stanovené v § 3. Dalším tříděním se rozumí třídění příjmů 

a výdajů podle dalších hledisek než jen hledisek stanovených v § 1a a 2.“. 

 

 5. V příloze v části A se za kapitolu 317 vkládá nová kapitola 318, která zní: 

„Kapitola 318   Ministerstvo pro výzkum a vývoj“. 

 

 6. V příloze v části A se kapitoly 321 a 377 zrušují. 

 

 7. V příloze v části A se za kapitolu 358 vkládá nová kapitola 359, která zní: 

„Kapitola 359   Úřad Národní rozpočtové rady 

Do této kapitoly patří příjmy a výdaje Úřadu Národní rozpočtové rady, který vzniká dne 1. ledna 

2017 podle § 31 zákona č. .../2016 Sb. a podle § 32 odst. 1 téhož zákona má ve státním rozpočtu 

samostatnou kapitolu.“. 

 

8. V příloze v části A se doplňuje náplň kapitoly 371, která zní: „Do této kapitoly patří 

příjmy a výdaje Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (§ 19 až 

19m zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění 
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zákona č. 302/2016 Sb.), který vznikl dne 21. září 2016 a je podle § 2 bodu 14 zákona č. 2/1969 

Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 

zákona č. 302/2016 Sb. ústředním orgánem státní správy.“. 

 

9. V příloze v části A se za kapitolu 372 vkládá nová kapitola 373, která zní: 

„Kapitola 373   Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 

Do této kapitoly patří příjmy a výdaje Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (zákon č. 

320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře), který vzniká dne 1. dubna 2017 a je 

podle § 2 bodu 15 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České republiky, ve znění zákona č. 319/2016 Sb. ústředním orgánem státní správy.“. 

 

10. V příloze v části B v náplni podseskupení 111 se slova „o daních z příjmů“ nahrazují 

slovy „č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů“. 

 

11. V příloze v části B položky 1111 až 1113 znějí: 

„1111   Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 

Příjem daně z příjmů fyzických osob (§ 2 až 21a zákona o daních z příjmů) placené plátci (§ 38c 

téhož zákona). Je to daň z příjmů ze závislé činnosti (§ 6 zákona). 

1112   Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 

Příjem daně z příjmů fyzických osob (§ 2 až 21a zákona o daních z příjmů) placené jejími 

poplatníky (§ 2 téhož zákona). Je to daň placená podle daňových přiznání k dani z příjmu fyzických 

osob (§ 38g až 38i zákona). 

1113   Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 

Příjem daně z příjmů fyzických osob (§ 2 až 21a zákona o daních z příjmů) vybírané srážkou podle 

zvláštní sazby daně (§ 38d téhož zákona).“. 

 

12. V příloze v části B v náplni položky 1333 se slova „odvody od původců“ nahrazují slovy 

„poplatky za ukládání“ a slova „atomového zákona“ nahrazují slovy „§ 118 až 135 zákona č. 

263/2016 Sb., atomový zákon“. 

 

 13. V příloze v části B se položky 1351, 1352 a 1355 zrušují. 

 

 14. V příloze v části B se za položku 1354 vkládá nová položka 1356, která zní: 

„1356   Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 

 (1) Příjmy Českého báňského úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva 

životního prostředí z úhrady z dobývacího prostoru a úhrady z vydobytých nerostů podle § 33a až 

33w zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona 

č. 89/2016 Sb. a podle nařízení vlády č. 98/2016 Sb., o sazbách úhrady. 
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(2) Příjmy obcí z poplatků za oprávnění provádět ložiskový průzkum podle § 4b zákona č. 

62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 366/2000 Sb.“. 

 

 15. V příloze v části B náplň položky 1372 zní: „Poplatek podle § 34 písm. a) zákona č. 

263/2016 Sb., atomový zákon, a § 2 nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na 

odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.“. 

 

 16. V příloze v části B náplň položky 1373 zní: „Poplatek podle § 34 písm. b) zákona č. 

263/2016 Sb., atomový zákon, a § 3 nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na 

odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.“. 

 

 17. V příloze v části B se za položku 1373 vkládá nové podseskupení položek 138, které zní: 

„138   Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her 

1381   Daň z hazardních her 

Na tuto položku se zařazuje daň podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, který je 

účinný ode dne 1. ledna 2017. 

1382   Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 

Dobíhající odvod z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o 

loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákonů č. 458/2011 Sb., č. 215/2013 Sb. a č. 380/2015 

Sb., zrušeného s účinností od 1. ledna 2017 zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, 

s výjimkou části odvodu ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických 

herních zařízení (část odvodu podle § 41i odst. 3 tohoto zákona). Část odvodu ve výši dílčího 

odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení patří na položku 1383. 

Na položku 1382 patří i dobíhající odvod části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných 

her na veřejně prospěšné účely, který byl zákonem č. 458/2011 Sb. zrušen. Položka 1382 je od 1. 

ledna 2017 zřízena pro příjmy, které do 31. prosince 2016 patřily na položku 1351, která je s 

účinností od 1. ledna 2017 zrušena. 

1383   Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 

Dobíhající část odvodu z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o 

loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákonů č. 458/2011 Sb., č. 215/2013 Sb. a č. 380/2015 

Sb., zrušeného s účinností od 1. ledna 2017 zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve výši 

dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (§ 41i odst. 1 

tohoto zákona). Zbytek odvodu patří na položku 1382. Položka 1383 je od 1. ledna 2017 zřízena pro 

příjmy, které do 31. prosince 2016 patřily na položku 1355, která je s účinností od 1. ledna 2017 

zrušena. 

1384   Zrušený odvod za státní dozor 

Dobíhající odvod za státní dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami, který do 31. prosince 

2016 patřil na položku 1352.“. 
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 18. V příloze v části B v náplni položky 2119 se slova „mající povahu služby [§ 14 odst. 1 

písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty]“ nahrazují slovy „(§ 1240 až 1308 

občanského zákoníku)“.  

 

 19. V příloze v části B v náplni položky 2146 se slova „sedmá a osmá věta“ nahrazují slovy 

„odstavec 6“. 

 

 20. V příloze v části B v názvu položky 2343 se slova „z úhrad“ nahrazují slovy 

„dobíhajících úhrad z“ a náplň položky zní: „Příjem úhrad dobíhajících podle zrušeného § 32a 

zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákonů č. 

541/1991 Sb., č. 366/2000 Sb., č. 315/2001 Sb., č. 3/2005 Sb., č. 386/2005 Sb. a č. 281/2009 Sb. 

Příjmy z úhrad odváděných za rok 2017 a další léta podle § 33a až 33w zákona č. 44/1988 Sb. ve 

znění zákona č. 89/2016 Sb., který je účinný od 1. ledna 2017 a kterým byl § 32a zrušen, patří na 

položku 1356. Na tu patří i poplatek podle § 4b zákona č. 62/1988 Sb. ve znění zákona č. 366/2000 

Sb. inkasovaný od 1. ledna 2017.“. 

 

 21. V příloze v části B náplň položky 2511 zní: „Příjmy státního rozpočtu ve výši 20 procent 

cla, které vybírá celní správa podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, 

kterým se stanoví celní kodex Unie, a zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, na zvláštní bankovní 

účet nepodléhající rozpočtové skladbě. Z vyměřeného cla, které se vede na zvláštním účtu, se 80 

procent převádí do rozpočtu Evropské unie a 20 procent do státního rozpočtu [čl. 2 odst. 1 písm. a) 

a odst. 3 rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropské unie].“. 

 

 22. V příloze v části B se za položku 3122 vkládá nová položka 3123, která zní: 

„3123   Příjmy za udělení práva stavby 

 Na položku 3124 zařazuje organizace částky, které obdržela od osoby, ve prospěch které 

zřídila právo stavby (§ 1240 až 1256 občanského zákoníku), je-li celková cena, kterou jí tato osoba 

za toto právo platí, vyšší než 40 tisíc Kč a má-li právo trvat déle než rok (nadlimitní právo 

stavby).“. 

 

 23. V příloze v části B v náplni podseskupení položek 413 se slova „4133, 4134, 4137, 4138 

a 4139“ nahrazují slovy „4133 až 4139“ a odstavec 3 se nahrazuje odstavci 3 a 4, které znějí: 

     „(3) Peněžním fondem se rozumí nástroj pro shromažďování, ukládání a vydávání peněžních 

prostředků umožňující placení nebo výběry na požádání, jemuž právní předpis nebo jeho vlastník 

stanovil režim spočívající zejména v tom, z jakých zdrojů se naplňuje a na financování čeho se 

používá. Je jím bankovní účet s výjimkou účtu s vkladní knížkou (§ 2662 až 2675 občanského 

zákoníku), jestliže splňuje tuto podmínku, popřípadě spojený s jiným takovým účtem nebo 

pokladnou (vyúčtovávanými na něj), nebo jejich skupina či soustava. Může jím být i pokladna 

používaná v režimu oddělených pokladen (k tomu v náplních položek 4138 a 5348). Rovněž jím 

může být i místo na takovém bankovním účtu nebo v takové pokladně, případně spojené s jinými 

takovými účty nebo místy na nich nebo pokladnami nebo místy v nich, jakož i jejich skupiny či 

soustavy. Není jím účet s vkladní knížkou (§ 2676 až 2679 občanského zákoníku) ani vklad, a to 
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jednorázový vklad včetně vkladu potvrzeného vkladním listem (§ 2680 a 2681) ani žádný jiný 

vklad, a to ani v případě, že smlouva o něm je nazvána smlouvou o termínovaném vkladu nebo 

smlouvou o účtu termínovaného vkladu, ani jiný nástroj neumožňující placení nebo výběry na 

požádání. Převody peněžních prostředků do těchto nástrojů patří na položky 8118, 8128, 8218 a 

8228 a převody z nich na položky 8117, 8127, 8217 a 8227. 

     (4) Na položky podseskupení 413 patří příjmy z převodů mezi peněžními fondy téže organizace 

bez ohledu na to, zda se převod uskutečňuje mezi bankovními účty, bankovním účtem a oddělenou 

pokladnou (odstavec 1 náplně položky 4138) nebo mezi oddělenými pokladnami. Patří na ně i 

příjmy z převodů uvnitř peněžních fondů s výjimkou převodů mezi účty státního rozpočtu a 

převodů mezi bankovním účtem a vyúčtovávanou pokladnou.“. 

 

 24. V příloze v části B v náplni položky 4134 se první věta označuje jako odstavec 1, druhá 

jako odstavec dva a třetí jako odstavec 3 a doplňuje se odstavec 4, který zní: 

     „(4) Na položku 4134 nepatří příjem bankovního účtu rozpočtu z peněžních prostředků oddělené 

pokladny tvořících součást rozpočtu obce, kraje, dobrovolného svazku obcí nebo regionální rady, 

takový příjem patří na položku 4138.“. 

 

 25. V příloze v části B v náplni položky 4138 se dosavadní text označuje jako odstavec 1, ve 

větě první se slovo „funguje“ nahrazuje slovy „může fungovat“, za slova „a výdaje se“ se vkládá 

slovo „prvotně“ a za slova „a výdaji“ se vkládají slova „bankovního účtu“ a doplňuje se odstavec 2, 

který zní: 

     „(2) Položka 4138 vyjadřuje, že převod se uskutečnil z oddělené pokladny a je to převod uvnitř 

rozpočtu obce, kraje, dobrovolného svazku obcí nebo regionální rady. Zařazují se na ni částky 

přijaté na bankovní účet rozpočtu z peněžních prostředků z oddělené pokladny tvořících v ní 

součást peněžních prostředků rozpočtu (výdaj z ní na tento převod se zařazuje na položku 5345) a 

částky přijaté mezi peněžní prostředky rozpočtu v oddělené pokladně z peněžních prostředků 

rozpočtu v jiné oddělené pokladně (výdaj z ní na tento převod se zařazuje na položku 5348).“. 

 

 26. V příloze v části B se za položku 4139 vkládá nové podseskupení položek 414, které zní: 

„414   Převody z vlastních fondů přes rok 

4140   Převody z vlastních fondů přes rok 

Přijetí peněžních prostředků, které byly převedeny z jiného vlastního peněžního fondu, na začátku 

roku v případě, že jejich výdaj z tohoto peněžního fondu byl uskutečněn v předcházejícím roce.“. 

 

 27. V příloze v části B v odstavci 2 náplně třídy 5 se slova „tohoto zboží“ nahrazují slovy 

„dodaného zboží nebo při dodávce služeb jeho výdaje či náklady na cestovné“, v odstavci 6 větě 

první se slovo „Organizace“ nahrazuje slovy „Organizační složka státu“  a na konci náplně se 

doplňují odstavce 8 až 17, které znějí: 
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     „(8) Při zařazování výdajů na položky nezáleží na tom, zda organizace výdaj provádí 

z bankovního účtu nebo pokladny umístěných v tuzemsku nebo v zahraničí, ani na tom, zda výdaj 

se provádí ve prospěch bankovního účtu nebo pokladny umístěných v tuzemsku nebo v zahraničí. 

     (9) U výdajů na nákupy (seskupení položek 50, 51, 59, 61, 62 a 69) nerozhoduje, jsou-li 

prováděny ve prospěch tuzemských nebo zahraničních osob. Výjimkou jsou členské příspěvky a 

podobné platby zahraničním právnickým osobám, jejichž protihodnotou jsou členská práva; tyto 

výdaje místo na položku 5179 patří na položky z podseskupení položek 55. Výjimkou jsou také 

sankce placené Evropské unii, ty místo na položku 5191 patří na položku 5512. Zahraniční 

právnickou osobou se rozumí právnická osoba se sídlem mimo území České republiky (§ 3024 odst. 

1 občanského zákoníku, § 26 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém) a 

zahraniční fyzickou osobou (cizincem) fyzická osoba, která není státním občanem České republiky 

(§ 26 odst. 1 a § 28 zákona č. 91/2012 Sb.). 

     (10) Transfery tuzemským osobám patří na položky ze seskupení 52, 53, 54, 57 a 67 a 

podseskupení 561 až 566, 631 až 637 a 641 až 646 a transfery zahraničním osobám na položky ze 

seskupení 55 a z podseskupení 567, 638 a 647 podle toho, jsou-li neinvestiční či investiční, jakým 

osobám jsou poskytovány, zda jsou nenávratné nebo návratné a případně podle právního titulu 

poskytnutí, a to bez ohledu na to, jsou-li poskytovány na českém území, v zahraničí, z českého 

území do zahraničí nebo ze zahraničí do českého území (odstavec 8). Na položky ze seskupení 55 

patří také členské příspěvky a podobné platby zahraničním právnickým osobám, jejichž 

protihodnotou jsou členská práva, a sankce placené Evropské unii (odstavec 9). 

     (11) Pro běžné i kapitálové výdaje platí, že jejich zařazení na položku nezávisí na tom, byl-li 

výdaj oprávněný nebo neoprávněný. 

     (12) Pro běžné i kapitálové výdaje na pořízení hodnot též platí, že jejich zařazení na položku 

nezávisí na tom, byla-li smlouva, podle níž druhá strana poskytne věci, služby, práce, výkony nebo 

práva a organizace za ně zaplatí, uzavřena ve prospěch organizace nebo třetí strany (§ 1767 a 1768 

občanského zákoníku). 

     (13) Pro běžné i kapitálové výdaje na pořízení hodnot vynaložené ve prospěch třetí osoby 

(odstavec 12) platí, že i když tyto hodnoty jsou této osobě nutné k tomu, aby mohla plnit ve 

prospěch organizace, výdaje na ně organizace zařadí na položky podle druhu pořízených hodnot bez 

ohledu na to, na jakou položku patří výdaje na pořízení hodnot od této osoby, například odměnu 

předanou nebo poukázanou tlumočnici za tlumočení v zahraničí uskutečněné jako služba (dodávka) 

organizace zařadí na položku 5169, avšak výdaj za letenku (poddodávku dodavateli), kterou jí 

poskytla, zařadí na položku 5173, i když pro daňové účely její odměnu tvoří úhrn obou těchto 

částek. 

     (14) Při zařazování výdajů na pořízení hodnot na položku nerozhoduje ani to, zda cena se platí 

předem nebo až po dodávce, najednou nebo ve splátkách a jaká jednotka množství věcí, výkonů či 

prací, objemu služeb nebo množství či síly práv je pro určení celkové ceny dodávky zvolena, 

například zda se celková cena nájmu kopírovacího zařízení případně nájmu spojeného s dalšími 

službami (například s běžnou údržbou nebo s dodávkami tonerů či papíru) vypočítává jako součin 

dohodnuté částky za den nájmu a počtu dní, po něž nájem trvá, součin dohodnuté částky za 

okopírovanou stránku a počtu stránek, které nájemce během nájmu okopíruje, nebo případně  

součin dohodnuté částky za kilowatthodinu elektrické energie použité na kopírování a počtu 
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kilowatthodin spotřebovaných na kopírování po dobu nájmu či zda se cena nájmu automobilu 

odvozuje z doby nájmu nebo počtu ujetých kilometrů. 

     (15) Zařazení na položku se řídí druhem pořizované hodnoty s výjimkou výdajů na platby daně 

z přidané hodnoty, kdy organizace, která je plátcem daně z přidané hodnoty jakožto odběratel, může 

rozhodnout, že platby této daně místo na položku 5362 se budou zařazovat na položku, na niž patří 

výdaj za dodanou hodnotu. 

     (16) Jestliže při pořizování majetku (kupní, směnnou nebo licenční smlouvou) odvisí zařazení 

výdaje na jeho pořízení na položku od jeho velikosti (například zařazení výdaje na počítač 

kupovaný za 40 tisíc Kč nebo méně, který patří na položku 5137, oproti výdaji na počítač kupovaný 

za více než 40 tisíc Kč, který patří na položku 6125) a tento výdaj se neprovádí jednou platbou, 

rozhoduje výdaj celkový (úhrn splátek) uskutečněný během tří let, je-li předem známo nebo se dá 

předpokládat, že během této doby rozhodný objem nepřekročí (výdaj bude podlimitní) nebo ho 

naopak překročí (výdaj bude nadlimitní). Jestli ho během této doby překročit nemá nebo se to dá 

předpokládat, pak i když platby mají pokračovat, všechny platby se zařadí na položku odpovídající 

výdaji podlimitnímu. 

     (17) Při zařazování výdaje na položku rozhoduje právní stav ze dne provedení výdaje. Právní 

skutečnosti nastalé později nemohou mít za následek přeřazení výdaje na jinou položku. Nemůže-li 

organizace všechny potřebné informace o právním stavu ze dne provedení výdaje získat ani 

s vynaložením úsilí, které po ní lze rozumně požadovat, například informace o tom, jaká hodnota ve 

skupině pořizovaných hodnot převažuje (odstavec 3), organizace stav odhadne.“. 

 

 28. V příloze v části B náplň položky 5038 zní: „Na tuto položku patří pojistné, které platí 

organizace jakožto zaměstnavatelé podle § 365 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění zákona č. 205/2015 Sb., podle § 205d zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákonů 

č. 37/1993 Sb. a č. 220/2000 Sb. a podle vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a 

sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 

z povolání, ve znění pozdějších předpisů České pojišťovně, a. s., nebo Kooperativě, pojišťovně, a. 

s.“. 

 

 29. V příloze v části B se na konci náplně položky 5041 doplňuje odstavec 5, který zní: 

     „(5) Při zařazení výdajů na položku 5041 nerozhoduje cena, za niž se oprávnění užít nehmotný 

majetek pořizuje, doba použitelnosti tohoto majetku ani doba trvání oprávnění, je-li kratší než doba 

použitelnosti majetku.“ 

 

 30. V příloze v části B v náplni položky 5042 větě první a druhé se za slova „počítačových 

programů“ vkládají slova „(softwaru) a databází“ a na konci náplně se doplňuje věta „Při zařazení 

výdajů na položku 5042 nerozhoduje cena, za niž se oprávnění pořizuje, doba použitelnosti 

počítačového programu nebo databáze, jejichž užití toto oprávnění umožňuje, ani doba jeho trvání, 

je-li kratší než doba použitelnosti.“. 

 

 31. V příloze v části B se za náplň seskupení položek 51 vkládá nové podseskupení položek 

512, které zní: 
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„512   Podlimitní věcná břemena 

5120   Podlimitní věcná břemena 

Na položku 5120 se zařazují platby subjektu, který ve prospěch organizace zřídil na svém pozemku 

právo stavby (§ 1240 až 1256 občanského zákoníku), není-li výdaj za toto právo součástí výdajů na 

pořízení stavby, nebo na své věci věcné břemeno (§ 1257 až 1308 občanského zákoníku), 

nepřevyšuje-li tato platba 40 tisíc Kč.“. 

 

 32. V příloze v části B v náplni položky 5131 se první věta označuje jako odstavec 1 a druhá 

jako odstavec 2 a doplňuje se odstavec 3, který zní: 

     „(3) Na tuto položku patří i výdaje na nákup potravin k zajištění bezplatného stravování vojáků, 

kteří nastoupili výkon vojenské činné služby (vojáků  v záloze ve službě), podle § 18 zákona č. 

45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.“. 

 

 33. V příloze v části B v náplni položky 5136 ve větě druhé se slovo „náplni“ nahrazuje 

slovy „odstavci 2 náplně“. 

 

 34. V příloze v části B v náplni položky 5139 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a 

doplňuje se odstavec 2, který zní: 

     „(2) Na položku 5139 patří i oprávněné a neoprávněné výdaje na nákup květin a smutečních a 

dekorativních věnců. Výdaje na květiny, které mají být někomu předány, patří na položku 5194.“. 

 

 35. V příloze v části B v náplni položky 5146 ve větě třetí v závorce se slova „sedmá a osmá 

věta“ nahrazují slova „odstavec 6“. 

 

 36. V příloze v části B v náplni položky 5166 se první věta označuje jako odstavec 1, druhá 

jako odstavec 2, třetí jako odstavec 3 a čtvrtá jako odstavec 4 a doplňuje se odstavec 5, který zní: 

     „(5) Na položku 5166 nepatří výdaje organizace ve prospěch poskytovatelů služeb, které 

vcházejí do ceny, kterou poskytovatel organizaci fakturuje; organizace zařadí výdaje vždy na 

položky podle druhu pořízených hodnot (odstavec 13 náplně třídy 5).“. 

 

 37. V příloze v části B v náplni položky 5169 odstavec 1 zní: 

     „(1) Výdaje na nákup služeb nezařazených v předchozích položkách, patří sem např. výdaje 

organizačních složek státu, které zabezpečují závodní stravování prostřednictvím jiné organizační 

složky státu nebo jiné právnické nebo fyzické osoby, na úhradu ceny jídel této organizační složce 

státu nebo osobě podle smlouvy uzavřené s ní na základě § 4 vyhlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech 

na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových 

organizacích.“. 

 

 38. V příloze v části B v náplni položky 5171 odstavec 7 zní: 
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     „(7) Na tuto položku patří i daň z přidané hodnoty placená organizací z přenesené daňové 

povinnosti (§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákonů č. 47/2011 

Sb., č. 502/2012 Sb., č. 360/2014 Sb. a č. 243/2016 Sb.) za stavební práce (§ 92e zákona č. 

235/2004 Sb. ve znění zákonů č. 47/2011 Sb. a č. 502/2012 Sb.) provedené za účelem oprav nebo 

udržování, a to v případě, že organizace tak rozhodla (odstavec 15 náplně třídy 5).“. 

 

 39. V příloze v části B v náplni položky 5172 větě první se slova „softwaru a jiných“ 

zrušují, za slova „programů“ se v obou případech vkládají slova „(softwaru) a databází“ a za slova 

„v jednotlivém případě“ se vkládají slova „nebo nepřesahuje-li jejich použitelnost rok“. 

 

 40. V příloze v části B v náplni položky 5173 v odstavci 1 se za slova „státních zástupců“ 

vkládají slova „ , § 20 a 21 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze,“, v odstavci 2 se za 

slovo „pracovní“ vkládají slova „nebo služební“ a odstavec 4 se nahrazuje odstavci 4, 5 a 6, které 

znějí: 

     „(4) Na položku 5173 nepatří cestovní náhrady, které organizace poskytuje podle právních 

předpisů osobám, které pro ni plní občanskou povinnost (§ 202 zákoníku práce) nebo pro ni 

vykonávají jiné úkony v obecném zájmu (§ 203 zákoníku práce) nebo jinou externí nezávislou 

činnost, například cestovní náhrady podle § 158 odst. 10 trestního řádu, § 130 odst. 4 zákona o 

soudech a soudcích, § 15 odst. 9 zákona o vysokých školách, § 184 odst. 1 školského zákona, § 22 

odst. 3 zákona o advokacii a § 13 odst. 1 a 4 prováděcí vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů (advokátního tarifu), § 87 odst. 1 věty třetí exekučního řádu, § 107 daňového 

řádu, § 79 správního řádu a § 2 až 5 prováděcí vyhlášky č. 520/2005 Sb., § 106 až 107 notářského 

řádu a § 16, § 17 odst. 2 a § 19 prováděcí vyhlášky č. 196/2001 Sb. ve znění pozdějších předpis 

(notářského tarifu), § 139 občanského soudního řádu či § 58 soudního řádu správního; tyto náhrady 

patří na položku 5192. 

     (5) Na položku 5173 patří i jiné oprávněné nebo neoprávněné výdaje povahy cestovních náhrad 

(odstavec 1) a přímé výdaje na zajištění cest (odstavec 2) osob, které pro organizaci vykonávají 

nějakou činnost nebo které se činnosti organizace účastní nebo ji v souvislosti s její činností 

navštívily, a to včetně výdajů na poddodávky dodavatelům (odstavec 13 náplně třídy 5). Nepatří na 

ni však části plateb dodavatelům, kteří do ceny dodávky započítávají i výdaje nebo náklady na 

cestovné své nebo svých zaměstnanců a uvádějí je ve faktuře. Výdaje za věci, služby, práce, výkony 

nebo práva (za dodávku) se zařazují na položky podle jejich povahy bez ohledu na to, jaké své 

výdaje nebo náklady dodavatel do ceny dodávky započítává. 

     (6) Na položku 5173 nepatří výdaje na jízdenky, stravování a ubytování nesouvisející s činností 

organizace a vynakládané ze společenských důvodů, například výdaje na jízdenky při cestách se 

zahraničními hosty k návštěvě pamětihodností, kulturních představení nebo sportovních akcí. Tyto 

výdaje patří na položku 5169 a výdaje na vstupenky do pamětihodných objektů, na kulturní 

představení a sportovní akce na položku 5194.“. 

 

 41. V příloze v části B náplň položky 5177 zní: „Výdaje na pořízení předmětů, které mají 

povahu autorského díla [§ 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 216/2006 
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Sb.] a za které se vydává v každém jednotlivém případě nejvýše 40 tisíc Kč, a to bez ohledu na 

dobu jejich vzniku. Na položku 5177 nepatří výdaje na pořízení předmětů kulturní hodnoty (příloha 

č. 1 k zákonu č. 71/1994 Sb., ve znění zákona č. 80/2004 Sb.), nejsou-li autorskými díly. Patří na 

příslušné položky podseskupení 513.“. 

 

 42. V příloze v části B v náplni položky 5179 odstavec 15 zní: 

      „(15) Na položku 5179 patří i příspěvky spolkům a pobočným spolkům (§ 214 až 302 

občanského zákoníku) a ostatním právnickým osobám, které se zapisují do spolkového rejstříku (§ 

26 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) (dále jen 

„spolek“), se sídlem v České republice, které organizace spoluzaložily nebo se staly jejich členkami 

(organizační složky státu po splnění podmínek podle § 29 a § 30 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o 

majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb.), 

a to příspěvky, které nemají povahu transferů, ale jsou jí poskytovány jako protihodnota za členská 

práva. Členské příspěvky spolkům a podobným právnickým osobám, které jsou zahraničními 

právnickými osobami (§ 3024 odst. 1 občanského zákoníku, § 26 odst. 1 věta druhá zákona č. 

91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém) a sdružují právní subjekty různých států 

(mezinárodní nevládní organizace), patří na položku 5542. Transfery spolkům se sídlem v České 

republice patří na položky 5222, 5622, a 6322 a 6422 a transfery spolkům a podobným právnickým 

osobám se sídlem mimo území České republiky na položky 5531, 5532, 5670, 6380 a 6470. Totéž 

platí pro tzv. euroregiony, jsou-li spolky.“.  

 

 43. V příloze v části B v náplni položky 5179 v odstavci 16 se slova „Odstavec 15 platí i pro 

platby téhož druhu spolkům a podobným organizacím, které nejsou zřízeny podle českého práva, 

jestliže nesměřují do zahraničí. Patří sem“ nahrazují slovy „Na tuto položku patří“, číslo „5532“ se 

nahrazuje číslem „5541“ a na konci se doplňuje věta „Transfery evropským seskupením pro územní 

spolupráci se sídlem na území České republiky patří na položky 5329, 5649, 6349 a 6449 a se 

sídlem mimo ně na položky 5511, 5670, 6380 a 6470.“. 

 

 44. V příloze v části B v náplni položky 5179 se doplňují odstavce 18, 19 a 20, které znějí: 

     „(18) Totéž, co pro příspěvky spolkům (odstavec 15), platí pro příspěvky zájmovým sdružením 

právnických osob, i když se nepřeměnily na spolek a řídí se právními předpisy, podle nichž vznikly 

(§ 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a § 20f až 20k zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Platby povahy členských příspěvků odváděné těmto 

sdružením se sídlem v České republice se zařazují na položku 5179 a se sídlem mimo Českou 

republiku na položku 5542. Transfery zájmovým sdružením právnických osob a podobným 

právnickým osobám se sídlem v České republice patří na položky 5229, 5629, 6329 a 6429 a 

transfery zájmovým sdružením právnických osob a podobným právnickým osobám se sídlem mimo 

území České republiky na položky 5531, 5532, 5670, 6380 a 6470. Stejně se zařazují platby tzv. 

euroregionům, jsou-li zájmovými sdruženími právnických osob. 

     (19) Na položku 5179 patří i oprávněné a neoprávněné platby organizací spolkům a profesním 

komorám k úhradě členských příspěvků jejich zaměstnanců. Jestli členské příspěvky zaplatili 
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zaměstnanci sami a organizace jim za ně poskytuje náhradu, patří výdaje na takové náhrady na 

položku 5192. 

     (20) Na položku 5179 zařazují zřizovatelé veřejných výzkumných institucí (§ 2 odst. 2 zákona č. 

341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích) peněžitý vklad do těchto institucí (§ 28 odst. 1 

téhož zákona).“. 

 

 45. V příloze v části B v náplni položky 5189 se věta druhá zrušuje, věta první se označuje 

jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 

     „(2) Na tuto položku se zařazují i převody peněžních prostředků, které má jejich příjemce po 

splnění plátcových závazků vůči příjemci nebo jiné osobě nebo po skončení smluvního vztahu mezi 

plátcem a příjemcem nebo jinou osobou plátci vrátit, zejména jistoty (kauce) podle § 2010 an. 

občanského zákoníku a jiných zákonných ustanovení, poskytují-li se v penězích.“. 

 

 46. V příloze v části B v náplni položky 5191 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a 

doplňuje se odstavec 2, který zní: 

     „(2) Na položku 5191 patří i sankce placené zahraničním osobám, ne však sankce placené 

Evropské unii, ty patří na položku 5512.“. 

 

 47. V příloze v části B v náplni položky 5192 se doplňují odstavce 13 až 16, které znějí: 

     „(13) Na tuto položku patří i náhrady, které organizace poskytují osobám, které pro ně 

vykonávají závislou činnost a které utrpěly pracovní úraz nebo nemoc z povolání (podle § 271a až 

271j zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb., § 102 až 110 zákona 

č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákonů č. 

530/2005 Sb. a č. 306/2008 Sb., § 116 až 125 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve 

znění zákonů č. 254/2002 Sb., č. 272/2009 Sb., č. 306/2008 Sb. a č. 332/2014 Sb., § 124 zákona č. 

234/2014 Sb., o státní službě, a dalších). 

     (14) Na položku 5192 se zařazují i výdaje Ministerstva obrany na finanční podporu 

zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci nekonali práci z důvodu povolání k výkonu plánovaného 

pravidelného vojenského cvičení (§ 12 branného zákona) nebo plánované služby v operačním 

nasazení (§ 12a branného zákona), a osob samostatně výdělečně činných povolaných k výkonu 

takového cvičení nebo takové služby podle § 36 až 38 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků 

v záloze.  

     (15) Na položku 5192 se rovněž zařazují výdaje Ministerstva obrany, kterými se vojákům 

z povolání nahrazují jejich přepravní výdaje na cestu na preventivní nebo mimořádnou rehabilitaci 

nebo léčebnou péči, přepravní a stěhovací výdaje jejich a příslušníků jejich domácností při 

přestěhování v důležitém zájmu služby, výdaje na cestu jejich a jejich manželek a nezaopatřených 

dětí na řádnou dovolenou nebo rekreační pobyt a cestovní výdaje při zániku služebního poměru do 

místa trvalého pobytu nebo hraničního přechodu podle § 92 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o 

vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb. 

     (16) Na tuto položku se zařazují též náhrady vyplácené oprávněně nebo neoprávněně 

zaměstnancům za členské příspěvky spolkům a profesním komorám zaplacené zaměstnanci, kteří 
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jsou jejich členy, a jiné oprávněně nebo neoprávněně vyplácené náhrady zaměstnancům za jejich 

výdaje související s jejich prací, například za výdaje na správní poplatky za přijetí žádosti o vydání 

výpisu z evidence Rejstříku trestů.“. 

 

 48. V příloze v části B v náplni položky 5194 se slova „§ 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 

220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých 

právních poměrech vojáků v záloze, a“ zrušují. 

 

 49. V příloze v části B v náplni položky 5222 se první věta označuje jako odstavec 1, druhá 

jako odstavec 2 a doplňuje se odstavec 3, který zní: 

     „(3) Na položku 5222 patří i neinvestiční transfery zájmovým sdružením právnických osob 

založeným podle § 20f an. zrušeného zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (§ 3050 věta první zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) včetně neinvestičních 

transferů tzv. euroregionům, jsou-li spolky nebo zájmovými sdruženími právnických osob se sídlem 

v České republice. Neinvestiční transfery tzv. euroregionům se sídlem mimo území České republiky 

patří na položku 5532.“. 

 

 50. V příloze v části B se na konci názvu seskupení položek 53 doplňují slova „a platby 

daní“. 

 

 51. V příloze v části B v náplni položky 5339 větě druhé závorka zní: „(jiné než právnické 

osoby, transfery jimž se zařazují na položky 5332, 5333 a 5334)“. 

 

 52. V příloze v části B v náplni podseskupení položek 534 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

     „(4) Na položky podseskupení 534 patří výdaje na převody mezi peněžními fondy téže 

organizace bez ohledu na to, zda se převod uskutečňuje mezi bankovními účty, bankovním účtem a 

oddělenou pokladnou nebo mezi oddělenými pokladnami. Patří na ně i výdaje na převody uvnitř 

peněžních fondů s výjimkou převodů mezi účty státního rozpočtu a převodů mezi bankovním účtem 

a vyúčtovávanou pokladnou.“. 

 

 53. V příloze v části B položka 5343 zní: 

„5343   Převody na účet závodního stravování 

Na tuto položku patří převody vlastnímu zařízení závodního stravování organizačních složek státu 

na jeho účet závodního stravování (§ 3 odst. 3 vyhlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní 

stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích), a 

to  vratné zálohy závodní kuchyni na potraviny (odstavec 10 téhož paragrafu).“. 

 

 54. V příloze v části B v náplni položky 5345 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a 

doplňuje se odstavec 2, který zní: 
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     „(2) Na položku 5345 nepatří výdaj z peněžních prostředků tvořících součást rozpočtu obce, 

kraje, dobrovolného svazku obcí nebo regionální rady v oddělené pokladně na převod na bankovní 

účet rozpočtu, takový výdaj patří na položku 5348.“. 

 

 55. V příloze v části B v náplni položky 5348 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a 

doplňuje se odstavec 2, který zní: 

     „(2) Položka 5348 vyjadřuje, že převod se uskutečnil do oddělené pokladny a je to převod uvnitř 

rozpočtu obce, kraje, dobrovolného svazku obcí nebo regionální rady. Zařazují se na ni částky 

vydané z bankovního účtu rozpočtu do oddělené pokladny mezi peněžní prostředky tvořící součást 

rozpočtu obce, kraje, dobrovolného svazku obcí nebo regionální rady (příjem oddělené pokladny 

z tohoto převodu se zařazuje na položku 4134) a částky vydané z peněžních prostředků z oddělené 

pokladny tvořících v ní součást peněžních prostředků rozpočtu mezi peněžní prostředky tvořící 

součást rozpočtu jiné oddělené pokladny (její příjem z tohoto převodu se zařazuje na položku 

4138).“. 

 

 56. V příloze v části B se za položku 5349 vkládá nové podseskupení položek 535, které zní: 

„535   Převody z vlastních fondů přes rok 

5350   Převody z vlastních fondů přes rok 

Výdaj peněžních prostředků z vlastního peněžního fondu na převod do jiného vlastního peněžního 

fondu ke konci roku, očekává-li se, že příjem do tohoto peněžního fondu se uskuteční až v roce 

následujícím. Uskuteční-li se pak příjem přece jen ve starém roce, převedená částka se z položky 

5350 vyřadí a zařadí se na položku odpovídající peněžnímu fondu, do nějž se převedla.“. 

 

 57. V příloze v části B se na konci názvu podseskupení položek 536 doplňují slova „ , platby 

daní a další povinné platby“. 

 

 58. V příloze v části B v náplni položky 5362 se první věta označuje jako odstavec 1, druhá 

jako odstavec 2, třetí jako odstavec 3, čtvrtá až sedmá jako odstavec 4 a osmá jako odstavec 5. 

 

 59. V příloze v části B v náplni položky 5362 odstavec 3 zní: 

     „(3) Daň z přidané hodnoty sem patří vždy v případě, že ji organizace platí správci daně [§ 4 

odst. 1 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 47/2011 Sb., 

zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 360/2014 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb.] 

jakožto osoba povinná k dani, která dodala zboží nebo poskytla služby za úplatu v rámci 

uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku (jakožto dodavatel) [§ 2 odst. 1 

písm. a) a b) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění zákonů č. 502/2012 Sb. a č. 344/2013 Sb.]. Platí-li ji 

finančnímu úřadu z jiného důvodu [z důvodu podle § 2 odst. 1 písm. c) nebo d) zákona č. 235/2004 

Sb. ve znění zákona č. 502/2012 Sb. nebo podle § 92a až 92i zákona č. 235/2004 Sb. ve znění 

zákonů č. 47/2011 Sb., č. 370/2011 Sb., č. 502/2012 Sb., č. 360/2014 Sb. a č. 243/2016 Sb.)] 

(jakožto odběratel), může se rozhodnout, že platby této daně místo na položku 5362 se budou 

zařazovat na položku, na niž patří výdaj za hodnotu, jejíž dodání, poskytnutí, pořízení nebo dovoz 
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(§ 2 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění zákonů č. 502/2012 Sb. a č. 344/2013 Sb.) je 

předmětem této daně.“. 

 

 60. V příloze v části B v náplni položky 5362 v odstavci 4 se věty třetí a čtvrtá zrušují. 

 

 61. V příloze v části B v náplni položky 5424 větě první se slova „§ 81 odst. 6 zákona č. 

220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých 

právních poměrech vojáků v záloze, ve znění zákona č. 305/2008 Sb.“ nahrazují slovy „§ 45 zákona 

č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.“. 

 

 62. V příloze v části B v náplni položky 5499 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

     „(5) Na tuto položku se zařazuje i služební příspěvek vojákovi na bydlení podle § 61a a 

jednorázová peněžní výpomoc vojákovi podle § 63 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, 

ve znění zákona č. 332/2014 Sb.“. 

 

 63. V příloze v části B se v názvu seskupení položek 55 za slovo „transfery“ vkládají slova 

„a související platby“ a doplňuje se jeho náplň, která zní: 

     „(1) Na položky seskupení položek 55 se zařazují neinvestiční transfery (§ 2 odst. 2 věta druhá 

vyhlášky) zahraničním osobám (§ 26 odst. 1 a § 28 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém) s výjimkou sociálních dávek, členské příspěvky a podobné platby zahraničním 

právnickým osobám-mezinárodním organizacím, jejichž protihodnotou jsou členská práva, a sankce 

placené Evropské unii (odstavec 10 náplně třídy 5). Na položky z podseskupení 551 a 552 patří 

transfery veřejným zahraničním právnickým osobám (mezinárodním vládním organizacím a cizím 

státům) a platby Evropské unii povahy členských příspěvků a sankcí, na položky z podseskupení 

553 transfery zahraničním fyzickým osobám (cizincům) a soukromým zahraničním právnickým 

osobám (zahraničním právnickým osobám zřízeným podle soukromého práva a mezinárodním 

nevládním organizacím) a na položky z podseskupení 554 členské příspěvky a podobné platby 

zahraničním právnickým osobám-mezinárodním organizacím, jejichž protihodnotou jsou členská 

práva.  

     (2) Mezinárodními organizacemi se rozumějí sdružení právnických osob různých států, která 

jsou sama právnickými osobami a Česká republika je jako takové uznává, jsou založená 

mezinárodní smlouvou nebo zakladatelským právním jednáním jako sdružení (spolek nebo podobná 

právnická osoba) podle českého nebo cizího práva a jejich převažující činností není činnost 

podnikatelská. 

     (3) Mezinárodními vládními organizacemi se rozumějí sdružení států založená mezinárodní 

smlouvou, například Evropská unie (sdělení č. 44/2004 Sb. m. s. a č. 111/2009 Sb. m. s.), 

Organizace spojených národů (vyhláška č. 30/1947 Sb. a sdělení č. 36/1999 Sb.), Organizace 

Severoatlantické smlouvy (sdělení č. 66/1999 Sb.), Organizace pro hospodářskou spolupráci a 

rozvoj (sdělení č. 266/1998 Sb.), Světová obchodní organizace (sdělení č. 191/1995 Sb.), Rada 

Evropy (sdělení č. 123/1995 Sb.), Mezinárodní agentura pro atomovou energii (vyhláška č. 59/1958 

Sb.), Světová zdravotnická organizace (vyhláška č. 189/1948 Sb.), Organizace Spojených národů 

pro výchovu, vědu a osvětu (sdělení č. 196/1947 Sb.), Organizace pro výživu a zemědělství., 
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Organizace evropských a středomořských zemí pro ochranu rostlin apod., a rovněž sdružení států 

nebo veřejných právnických osob různých států na základě právního předpisu nadnárodního orgánu, 

například evropská seskupení pro územní spolupráci se sídlem mimo území České republiky 

zřízená podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006.  

     (4) Mezinárodními nevládními organizacemi se rozumějí mezinárodní organizace jiné než 

vládní. Jsou jimi například Dětský fond Organizace spojených národů, Mezinárodní červený kříž, 

Mezinárodní organizace pro migraci apod. Mezinárodními nevládními organizacemi jsou i 

právnické osoby, kterým bylo podle zrušeného zákona č. 116/1995 Sb., o podmínkách činnosti 

organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění pozdějších 

předpisů povoleno vyvíjet činnost a které se považují za právnické osoby, které zřídily v České 

republice zahraniční pobočný spolek, nebo které byly zřízeny nebo kterým bylo podle něj povoleno 

mít sídlo v České republice a které se považují za spolky (§ 126 zákona č. 304/2013 Sb., o 

veřejných rejstřících právnických a fyzických osob). 

     (5) Mezinárodními organizacemi nejsou obchodní společnosti a družstva [zákon č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)] včetně evropských 

společností [nařízení Rady (ES) č. 2157/2001, zákon č. 627/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů], 

evropských hospodářských zájmových sdružení [nařízení Rady (EHS) č. 2137/1985, zákon č. 

360/2004 Sb ve znění pozdějších předpisů] a evropských družstevních společností [nařízení Rady 

(ES) č. 1435/2003, zákon č. 307/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů] (§ 3 zákona č. 90/2012 

Sb.), ani když jsou jejich společníky osoby z různých států. Bez ohledu na tuto skutečnost transfery 

jim poskytované, mají-li sídlo v České republice, patří na položky z podseskupení 521, 561, 631 a 

641 a mají-li sídlo mimo Českou republiku, na položky z podseskupení 553, 567, 638 a 647.  

     (6) Při zařazování transferů mezinárodním organizacím na položky nerozhoduje, zda Česká 

republika nebo české právnické osoby jsou jejich členkami.  

     (7) Zahraničními právnickými osobami nejsou právnické osoby se sídlem v České republice (§ 

26 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., § 3024 odst. 1 občanského zákoníku), ani když vystupují jako 

tuzemské zastoupení mezinárodní nevládní organizace, například Český výbor pro UNICEF, České 

centrum Mezinárodního PEN klubu, Český červený kříž (§ 3 a 4 zákona č. 126/1992 Sb., o ochraně 

znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, ve znění zákona č. 375/2011 

Sb.), Společnost pro orbu České republiky apod. Transfery těmto právnickým osobám (spolkům) 

patří na položky 5222, 5622 a 6322. 

     (8) Při zařazování výdajů na položky seskupení 55 nerozhoduje, jsou-li prováděny v zahraničí, 

z českého území do zahraničí, na českém území nebo ze zahraničí do českého území (odstavec 8 

náplně třídy 5). 

     (9) Na položky ze seskupení 55 nepatří transfery českým osobám (tuzemcům a tuzemským 

právnickým osobám), a to ani když jsou mezinárodními organizacemi, ať už vládními nebo 

nevládními.“. 

 

 64. V příloze v části B v názvu podseskupení položek 551 se za slovo „mezinárodním“ 

vkládá slovo „vládním“ a doplňuje se jeho náplň, která zní: „Na položky tohoto podseskupení 

položek patří neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a sankce placené Evropské 

unii. Jsou to neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím s výjimkou Evropské unie 
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(položka 5511), neinvestiční transfery poskytované Evropské unii (ostatní položky podseskupení) a 

sankce jí placené (v rámci položky 5512).“. 

 

 65. V příloze v části B v názvu položky 5511 se za slovo „mezinárodním“ vkládá slovo 

„vládním“ a její náplň zní: „Na tuto položku patří transfery mezinárodním vládním organizacím s 

výjimkou nadnárodních orgánů, ty patří na ostatní položky tohoto podseskupení. Nadnárodním 

orgánem se rozumí mezinárodní vládní organizace, která svými právními akty může stanovit práva 

a povinnosti právnickým a fyzickým osobám na českém území.“. 

 

 66. V příloze v části B náplň položky 5514 zní: „Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní 

správa na odvody Evropské unii podle čl. 2 odst. 1 písm. b) a odst. 4 rozhodnutí Rady 

2014/335/EU, Euratom (odvody vlastních zdrojů podle daně z přidané hodnoty) poukazované 

měsíčně podle čl. 10a odst. 1 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ve znění nařízení Rady 

(EU, Euratom) 2016/804 na účet vedený Evropské unii Českou národní bankou podle čl. 9 odst. 1 

tohoto nařízení. Na tuto položku patří i částky poukázané nebo přijaté na základě oprav a úprav 

podle čl. 10a a 10b tohoto nařízení (přijaté částky minusem).“. 

 

 67. V příloze v části B náplň položky 5515 zní: „Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní 

správa na odvody Evropské unii podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí Rady 2014/335/EU, 

Euratom (odvody vlastních zdrojů podle hrubého národního důchodu) poukazované měsíčně podle 

čl. 10a odst. 1 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ve znění nařízení Rady (EU, Euratom) 

2016/804 na účet vedený Evropské unii Českou národní bankou podle čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení. 

Na tuto položku patří i částky poukázané nebo přijaté na základě oprav a úprav podle čl. 10a a 10b 

tohoto nařízení (přijaté částky minusem). Na tuto položku patří i měsíční úhrady, kterými se Česká 

republika podílí na financování mechanismu opravy pro Spojené království v rozpočtu Evropské 

unie (čl. 4 a 5 rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom o systému vlastních zdrojů), a měsíční 

úhrady, kterými se Česká republika podílí na financování hrubého snížení ročních příspěvků 

založených na hrubém národním důchodu, které podle čl. 2 odst. 5 tohoto rozhodnutí obdrží 

v letech 2014 až 2020 Dánsko, Nizozemsko, Švédsko a na léta 2014 až 2016 Rakousko. Na položku 

5515 patří i odvody prostředků, kterými se Česká republika podílí na financování úlev pro  země, 

které se neúčastní na některých společných politikách Evropské unie (čl. 11 odst. 1 nařízení Rady 

(EU, Euratom) č. 609/2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a 

vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků), a částky poukázané 

nebo přijaté na základě oprav a úprav podle čl. 10a a 10b tohoto nařízení (přijaté částky 

minusem).“. 

 

 68. V příloze v části B se za položku 5515 vkládá nová položka 5516, která zní: 

„5516   Odvody Evropské unii ke krytí záporných úroků 

Na tuto položku se zařazují částky, které podle čl. 9 odst. 1 třetího pododstavce nařízení Rady (EU, 

Euratom) č. 609/2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních 

zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků ve znění nařízení Rady (EU, 

Euratom) 2016/804 poukazuje ministerstvo financí v rámci kapitoly Všeobecná pokladní správa na 
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bankovní účet Evropské unie vedený Českou národní bankou podle prvního pododstavce téhož 

odstavce pro vlastní zdroje EU jakožto úhradu případného záporného úroku, který banka Evropské 

unii z peněžních prostředků, které má na tomto účtu uloženy, strhla.“. 

 

 69. V příloze v části B se doplňuje náplň podseskupení položek 552, která zní: „Neinvestiční 

transfery cizím státům, a to bez ohledu na to, jsou-li poskytovány v zahraničí, z českého území do 

zahraničí nebo na českém území či ze zahraničí do českého území (zastupitelským úřadům cizích 

států) (odstavec 8 náplně třídy 5).“. 

 

 70. V příloze v části B se doplňuje náplň podseskupení položek 553, která zní: „Neinvestiční 

transfery zahraničním osobám (cizincům a zahraničním právnickým osobám) s výjimkou 

neinvestičních transferů poskytovaných nadnárodním orgánům a jiným mezinárodním vládním 

organizacím (patří na položky podseskupení 551) a cizím státům (patří na položky podseskupení 

552) a s výjimkou sociálních dávek (patří na položku 5410), avšak včetně neinvestičních transferů 

poskytovaných mezinárodním nevládním organizacím se sídlem mimo území České republiky.“. 

 

 71. V příloze v části B náplň položky 5531 zní: „Transfery povahy darů (§ 2055 an. 

občanského zákoníku) poskytovaných v penězích zahraničním osobám kromě cizích států [§ 7 odst. 

1 písm. n) zákona č. 218/2000 Sb. ve znění zákonů č. 479/2003 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 138/2006 

Sb. a č. 366/2011 Sb.].“. 

 

 72. V příloze v části B náplň položky 5532 zní: 

     „(1) Na tuto položku patří neinvestiční transfery zahraničním právnickým osobám s výjimkou 

mezinárodních vládních organizací a cizích států a s výjimkou transferů povahy darů.  

     (2) Na položku 5532 nepatří dávky sociálního zabezpečení ani v případě, že jsou poskytovány 

cizincům (§ 26 odst. 1 a § 28 zákona č. 91/2012 Sb.), a to ani tehdy, kdy jsou poskytovány do 

zahraničí (například § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, ve znění zákonů č. 241/1994 Sb. a č. 424/2003 Sb.); patří na položku 5410.“. 

 

 73. V příloze v části B se za položku 5532 vkládá nové podseskupení položek 554, které zní: 

554   Členské příspěvky mezinárodním organizacím 

Členské příspěvky a podobně platby, jejichž protihodnotou jsou členská práva, placené 

mezinárodním organizacím s výjimkou Evropské unie (platby tohoto druhu Evropské unii patří na 

položky 5514, 5515 a 5516). 

5541   Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím 

Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím (odstavec 3 náplně seskupení položek 55). 

5542   Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím 

Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím (odstavec 4 náplně seskupení položek 

55). Patří sem i platby povahy členských příspěvků tzv. euroregionům, jsou-li spolky, zájmovými 
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sdruženími právnických osob nebo podobnými právnickými osobami se sídlem mimo území České 

republiky (odstavce 15 a 18 náplně položky 5179). 

 

 74. V příloze v části B v náplni seskupení položek 61 se první dvě věty označují jako 

odstavec 1, třetí jako odstavec 2 a čtvrtá jako odstavec 3 a v odstavci 2 se slova „Zahrnují se“ 

nahrazují slovy „Není-li organizace plátcem daně z přidané hodnoty jakožto odběratel, zařazuje na 

položky seskupení položek 61“ a na konci odstavce se doplňuje věta, která zní: „Je-li organizace 

plátcem daně z přidané hodnoty jakožto odběratel, může rozhodnout, že daň z přidané hodnoty, 

kterou v takovém případě správci daně [§ 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 47/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., 

zákona č. 360/2014 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb.] platí, se místo na položku 5362 bude zařazovat 

na položku, na niž patří výdaj za dodanou hodnotu.“. 

 

 75. V příloze v části B v náplni položky 6111 větě první se za slovo „programy“ vkládají 

slova „ (software) a databáze“. 

 

 76. V příloze v části B v náplni položky 6121 se první věta označuje jako odstavec 1, druhá 

jako odstavec 2, třetí jako odstavec 3 a čtvrtá jako odstavec 4 a odstavec 3 zní: 

     „(3) Na položku 6121 může být zařazována i daň z přidané hodnoty placená organizacemi 

z přenesené daňové povinnosti (§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

zákonů č. 47/2011 Sb., č. 502/2012 Sb., č. 360/2014 Sb. a č. 243/2016 Sb.) za stavební práce (§ 92e 

téhož zákona) k pořízení budov, jiných staveb a dalších věcí a hodnot podle odstavce 1, a to 

v případě, že organizace tak rozhodla (odstavec 15 náplně třídy 5).“. 

 

 77. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 6124, která zní: „Výdaje na dodavatelské 

pořízení a nadlimitní technické zhodnocení pěstitelských celků trvalých porostů (§ 14 odst. 5 

vyhlášky č. 410/2009 Sb.).“. 

 

 78. V příloze v části B náplň položky 6127 zní: „Výdaje na pořízení předmětů, které mají 

povahu autorského díla [§ 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 216/2006 

Sb.] a za které se vydává v každém jednotlivém případě více než 40 tisíc Kč, a to bez ohledu na 

dobu jejich vzniku. Na položku 6127 nepatří výdaje na pořízení předmětů kulturní hodnoty (příloha 

č. 1 k zákonu č. 71/1994 Sb., ve znění zákona č. 80/2004 Sb.), nejsou-li autorskými díly.“. 

 

 79. V příloze v části B se za položku 6130 vkládá nové podseskupení položek 614, které zní: 

„614   Nadlimitní věcná břemena 

6140   Nadlimitní věcná břemena 

Na položku 6140 se zařazují platby subjektu, který ve prospěch organizace zřídil na svém pozemku 

právo stavby (§ 1240 až 1256 občanského zákoníku), není-li výdaj za toto právo součástí výdajů na 
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pořízení stavby, nebo na své věci věcné břemeno (§ 1257 až 1308 občanského zákoníku), 

převyšuje-li tato platba 40 tisíc Kč.“. 

 

 80. V příloze v části B se na konci názvu seskupení položek 62 doplňují slova „a vklady do 

fundací a ústavů“. 

 

 81. V příloze v části B se za položku 6209 doplňuje nové podseskupení položek, které zní: 

„621   Vklady do fundací a ústavů 

Výdaje představující vklady do fundací (§ 303 až 401 občanského zákoníku) a ústavů (§ 402 až 418 

občanského zákoníku). 

6211   Vklady do nadací 

Výdaje při zakládání nadací (§ 306 až 393 občanského zákoníku) a v jejich prospěch, představující 

vklady [§ 310 písm. d) a § 327 až 333], zvýšení nadačního kapitálu (§ 342 a 343) a nadační dary (§ 

334 odst. 1). 

6212   Vklady do nadačních fondů 

Výdaje při zakládání nadačních fondů (§ 394 až 401 občanského zákoníku) a v jejich prospěch, 

představující vklady [§ 396 odst. 1 písm. d)] a dary (§ 398 odst. 1). 

6213   Vklady do ústavů 

Výdaje při zakládání ústavů (§ 402 až 418 občanského zákoníku) a v jejich prospěch, představující 

vklady [§ 405 odst. 1 písm. c)].“. 

 

 82. V příloze v části B se za položku 6361 vkládá nová položka 6362, která zní: 

„6362   Převody investičních prostředků zpět do FKSP 

Na tuto položku zařazuje organizační složka státu nespotřebovanou část peněžních prostředků, které 

převedla na příjmový účet státního rozpočtu z fondu kulturních a sociálních potřeb a o které 

překročila rozpočet výdajů na financování reprodukce majetku (§ 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. 

ve znění zákonů č. 28/2008 Sb., č. 501/2012 Sb. a č. 25/2015 Sb.) při jejím vrácení z výdajového 

účtu státního rozpočtu do tohoto fondu (§ 50 odst. 2 věta třetí zákona č. 218/2000 Sb. ve znění 

zákona č. 501/2012 Sb.).“. 

 

 83. V příloze v části B se na konci náplně položky 8113 doplňuje věta „Za zvýšení 

financování patřící na tuto položku se považuje i přijetí peněžních prostředků z bankovního účtu 

dříve než v den, v kterém banka vybíranou částku z tohoto účtu odepíše, zejména při vybrání 

hotovosti prostřednictvím platební karty a jejím složení do pokladny.“. 

 

 84. V příloze v části B se na konci náplně položky 8114 doplňuje věta „Za uhrazení dříve 

přijatých půjčených prostředků, které představuje snížení financování patřící na tuto položku, se 

považuje i odepsání částky z bankovního účtu, jestliže tato částka byla z něj vybrána dřívějšího dne, 
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než v kterém z něj byla odepsána, zejména byla vybrána v hotovosti prostřednictvím platební karty 

a složena do pokladny, a jestliže bylo její přijetí zařazeno na položku 8113.“. 

 

 85. V příloze v části B v názvu položky 8115 se slovo „Změna“ nahrazuje slovem „Změny“ 

a za slovo „kromě“ se vkládají slova „změn stavů“ a v odstavci 1 její náplně se první dvě věty 

nahrazují větami „Na tuto položku patří změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních 

účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Je jí rozdíl mezi stavem krátkodobých 

prostředků na bankovních účtech na počátku období a jejich stavem na jeho konci. V případě 

jaderného účtu jsou jí výdaje na činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů snížené o částku, 

kterou tato správa vrátila na jaderný účet jakožto nevyčerpané prostředky předcházejícího roku (§ 

113 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon).“ a v poslední větě se slovo „účtů“ nahrazuje 

slovy „prostředků na účtech“. 

 

 86. V příloze v části B v odstavci 2 náplně položky 8115 se ve větě druhé za slova „kapitolu 

OSFA),“ vkládá spojka „a“ a za tuto větu se vkládá věta „Z jaderného účtu na položku 8115 patří 

jen výdaje na činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů snížené o částku, kterou tato správa 

vrátila na jaderný účet jakožto nevyčerpané prostředky předcházejícího roku (§ 113 odst. 2 zákona 

č. 263/2016 Sb., atomový zákon).“. 

 

 87. V příloze v části B v názvu položky 8116 se slovo „Změna“ nahrazuje slovem „Změny“ 

a v odstavci 1 její náplně se druhá a třetí věta nahrazují větami „Z jaderného účtu na položku 8116 

patří změny jeho stavů s odečtením výdajů, které z něj byly vynaloženy na činnost Správy úložišť 

radioaktivních odpadů, snížené o částku, kterou tato správa vrátila na jaderný účet jakožto 

nevyčerpané prostředky předcházejícího roku (§ 113 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový 

zákon). Změnou stavů účtů se rozumí změna stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem 

a koncem výkazního období (rozdíl stavu prostředků na příslušných účtech na počátku a na konci 

tohoto období). Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení 

financování na této položce (snižuje hodnotu této položky). Snížení stavu prostředků od počátku do 

konce období představuje zvýšení financování na této položce (zvyšuje hodnotu této položky). 

Použití této položky nepředstavuje účetní operaci; položka se v účetnictví neobjeví. Změna stavu 

prostředků na účtech se zjišťuje k výkazovým dnům a uvádí ve finančním výkaze [bod 9.2 písm. e) 

přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.].“. 

 

 88. V příloze v části B v náplni položky 8117 se věta první nahrazuje větou „Na tuto 

položku patří příjmy z prodeje cizích nakoupených krátkodobých dluhopisů a akcií na tuzemském 

finančním trhu pořízených za účelem řízení likvidity a příjmy z dalších operací, jejichž účelem je 

zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků.“. 

 

 89. V příloze v části B v náplních položek 8118, 8128, 8218 a 8228 se na konci věty druhé 

doplňují slova „a jiná vydání související s dalšími operacemi, jejichž účelem je zhodnocení těchto 

prostředků“. 
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 90. V příloze v části B v odstavci 1 náplní položek 8125 a 8225 se první dvě věty nahrazují 

větami „Na tuto položku patří změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech mezi 

počátkem a koncem výkazního období. Je jí rozdíl mezi stavem dlouhodobých prostředků na 

bankovních účtech na počátku období a jejich stavem na jeho konci.“. 

 

 91. V příloze v části B v náplni položky 8127 se věta první nahrazuje větou „Na tuto 

položku patří příjmy z prodeje cizích nakoupených dlouhodobých dluhopisů a akcií na tuzemském 

finančním trhu pořízených za účelem řízení likvidity a příjmy z dalších operací, jejichž účelem je 

zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků.“. 

 

 92. V příloze v části B v náplni položky 8215 v odstavci 1 se první dvě věty nahrazují 

větami „Na tuto položku patří změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech mezi 

počátkem a koncem výkazního období. Je jí rozdíl mezi stavem krátkodobých prostředků na 

bankovních účtech na počátku období a jejich stavem na jeho konci.“. 

 

 93. V příloze v části B v odstavci 1 náplně položky 8216 se za větu třetí vkládají věty 

„Změnou stavů účtů se rozumí změna stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a 

koncem výkazního období (rozdíl stavu prostředků na příslušných účtech na počátku a na konci 

tohoto období). Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení 

financování na této položce (snižuje hodnotu této položky). Snížení stavu prostředků od počátku do 

konce období představuje zvýšení financování na této položce (zvyšuje hodnotu této položky). 

Použití této položky nepředstavuje účetní operaci; položka se v účetnictví neobjeví.“. 

 

 94. V příloze v části B v náplni položky 8217 se věta první nahrazuje větou „Na tuto 

položku patří příjmy z prodeje cizích nakoupených krátkodobých dluhopisů a akcií na zahraničním 

finančním trhu pořízených za účelem řízení likvidity a příjmy z dalších operací, jejichž účelem je 

zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků.“. 

 

 95. V příloze v části B v náplni položky 8227 se věta první nahrazuje větou „Na tuto 

položku patří příjmy z prodeje cizích nakoupených dlouhodobých dluhopisů a akcií na zahraničním 

finančním trhu pořízených za účelem řízení likvidity a příjmy z dalších operací, jejichž účelem je 

zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků.“. 

 

 96. V příloze v části B v náplních položek 8413, 8414, 8418, 8427 a 8428 se slova „§ 26 

odst. 2“ nahrazují slovy „§ 115 až 117“. 

 

 97. V příloze v části B v náplni položky 8417 se slova v hranatých závorkách včetně 

závorek nahrazují slovy „(§ 115 až 117 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon)“. 

 

 98. V příloze v části C se za paragraf 2291 vkládá nový paragraf 2292, který zní: 

„2292   Dopravní obslužnost 
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Na tento paragraf zařazují ministerstvo dopravy, kraje a obce výdaje na dopravní obslužnost 

veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou 

dopravou (§ 3 a 4 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně 

dalších zákonů), a to své přímé výdaje, výdaje podle smluv s dopravci (kompenzace dopravcům, 

které v druhovém třídění patří na položku 5193) (§ 8 odst. 1, § 9 a § 23 zákona) i výdaje na převody 

peněžních prostředků právnickým osobám pověřeným plněním úkolů při zřizování a organizaci 

integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících (§ 6 odst. 2 zákona), jsou-li tyto peněžní 

prostředky určeny na dopravní obslužnost.“.  

 

 99. V příloze v části C v názvu paragrafu 3772 se zrušuje slovo „vysoce“ a doplňuje se 

náplň tohoto paragrafu, která zní: „Ukládání radioaktivního odpadu a ostatní činnosti Správy 

úložišť radioaktivních odpadů podle § 113 odst. 4 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.“. 

 

 100. V příloze v části C se za paragraf 3809 vkládá nový pododdíl 386, který zní: 

„386   Správa ve výzkumu a vývoji 

3860   Správa ve výzkumu a vývoji 

Činnost Ministerstva pro výzkum a vývoj.“. 

 

 101. V příloze v části C se pododdíl 416 zrušuje. 

 

 102. V příloze v části C se za paragraf 5311 vkládá nový paragraf 5312, který zní: 

„5312   Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a proti financování terorismu 

Činnost Finančního analytického úřadu (§ 18 odst. 1 a § 29c zákona č. 253/2008 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona ze dne 

19. října 2016) podle zákona č. 253/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

 103. V příloze v části C v náplni paragrafu 5491 se slova „Ústředí pro mezinárodně právní 

ochranu mládeže v Brně“ nahrazují slovy „Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí (§ 3 zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 250/2014 Sb.)“. 

 

104. V příloze v části C v náplni paragrafu 6221 věta druhá zní: „Zahrnuje i humanitární 

pomoc poskytovanou na území České republiky zahraničním uprchlíkům během jejich prvního roku 

(12 měsíců) pobytu včetně zajištění infrastruktury pro jejich pobyt apod.“. 

 

 105. V příloze v části C v náplni paragrafu 6223 věta druhá zní: „Patří sem i výdaje institucí, 

krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad související se spoluprací s rozvojovými 

zeměmi.“. 

 

 106. V příloze v části C se na konci náplně paragrafu 6229 doplňuje věta „Rozvojové 

aktivity schválené vládou v průběhu rozpočtového období v reakci na aktuální mezinárodní vývoj a 

nepředvídatelné krize nad rámec plánovaných dlouhodobých aktivit.“. 
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 107. V příloze v části E v náplni podkladové jednotky 5 se věta poslední zrušuje. 

 

Čl. II 

 

Přechodné ustanovení 

 

 Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných přede dnem nabytí účinnosti této 

vyhlášky a při třídění rozpočtu těchto příjmů a výdajů před tímto dnem se použije rozpočtová 

skladba stanovená vyhláškou č. 323/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této 

vyhlášky. 

 

Čl. III 

 

Účinnost 

 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017 s výjimkou čl. I bodů 5, 6 a 100, které 

nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, bude-li 

z něj vznik kapitoly 318 a zánik kapitol 321 a 377 vyplývat. 

 

 

 

          Ministr: 
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Odůvodnění 

 

 Navržená novela vyhlášky o rozpočtové skladbě je již patnáctá v pořadí. Od roku 2011 se 

vydává každý rok s účinností od 1. ledna následujícího roku resp. již pro rozpočet na následující 

rok. Během roku a zejména s účinností od 1. ledna každého roku jsou vydávány zákony a další 

předpisy, které ovlivňují třídění příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, a proto je nezbytné jim toto 

třídění vždy přizpůsobit. Kromě toho je třeba upřesňovat náplně jednotlivých jednotek třídění také 

na základě zkušeností z používání rozpočtové skladby rozpočtovými a účetními pracovníky. 

Nejvíce změn spočívá jako obvykle v úpravách náplní rozpočtových položek a dalších jednotek 

třídění příjmů a výdajů, ale tentokrát navržená novela přináší i poměrně velký počet nových 

jednotek třídění, a to 3 kapitoly, z toho jednu podmíněně, 7 podseskupení položek s celkem 13 

položkami, 4 položky v existujících podseskupeních, jeden pododdíl s jedním paragrafem 

(podmíněně) a dva paragrafy v existujících pododdílech. Změny, které přináší, je možné shrnout do 

17 okruhů:  

1) nová úprava zatřiďování transferů zahraničním osobám a členských příspěvků zahraničním i 

tuzemským spolkům a podobným právnickým osobám,  

2) nový způsob zatřiďování výdajů na placení daně z přidané hodnoty z přenesené povinnosti, 

3) zpřesnění úpravy převodů uvnitř organizace a peněžního fondu a zařazení převodů mezi 

bankovním účtem a oddělenou pokladnou, 

4) doplnění zásad platných pro všechny výdaje, jako je zásada zatřiďování všech výdajů včetně 

protiprávních, zásada rozhodnosti právního stavu ze dne výdaje apod., 

5) změny vyvolané novým pojetím věcných břemen a zavedením práva stavby novým občanským 

zákoníkem, 

6) zpřesnění definice peněžního fondu, 

7) upřesnění pravidel pro zařazování výdajů mezi výdaje na cestovné, 

8) umožnění obcím, krajům a regionálním radám sledovat příjmy a výdaje podle jejich 

organizačních složek a útvarů a výdaje také podle akcí resp. úkolů, 

9) doplnění položek pro výdaje na vklady do fundací a ústavů, 

10)  změny vyvolané novým zákonem o hazardních hrách, 

11)  změny vyvolané přijetím zákona o službě vojáků v záloze a dalšími úpravami vojenských 

zákonů, 

12)  úprava převodů uvnitř organizace v případě, kdy částka je odepsána ve starém roce a připsána 

již v novém,  

13)  přidělení čísla kapitoly novému ústřednímu orgánu státní správy, který byl zřízen s účinností od 

1. dubna 2017, 

14)  nová definice výdajů na nákup uměleckých předmětů, 

15)  změny vyvolané zrušením zákona o úrazovém pojištění, 

16)  přeřazení úhrad placených státu těžaři z nedaňových příjmů do daňových, 

17)  běžná zlepšení definic a náplní položek a jiné drobné změny.  

 Všechny navržené změny se provádějí na základě dotazů a podnětů, předložených většinou 

elektronickou poštou, rozpočtářů a účetních, kteří s rozpočtovou skladbou pracují, a konzultací 

s nimi a na základě požadavků na řešení problémů rozpočtové skladby předložených v úředním 
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styku (zejména to byl materiál Svazu měst a obcí z června 2016). Většina navržených změn byla 

projednána na poradě se zástupci správců kapitol konané v ministerstvu financí 30. června 2016.  

 Nejrozsáhlejší změnou je úprava uvedená pod bodem 1. Provádí se na základě 

několikaletých zkušeností, které ukázaly, že vymezení položek seskupení 55 i celého seskupení je 

nejasné. Na základě mnoha dotazů a konzultací bylo nakonec jako rozlišovací kritérium zvoleno 

nikoliv to, zda transfer směřuje do zahraničí, ale zda směřuje k zahraniční osobě. Velká většina 

dosud podávaných výkladů byla s touto zásadou v souladu. Do náplní položek seskupení 55 byly 

pojaty i zavedené výjimky, z nichž hlavní je, že mezi transfery zahraničním osobám se zařazují i 

členské příspěvky zahraničním spolkům a podobným subjektům, ač mají povahu nákupů. 

 Významné jsou i změny uvedené pod č. 2 až 6, zejména volitelnost položek pro zatřiďování 

výdajů na placení daně z přidané hodnoty z přenesené povinnosti, což je výjimka do jisté míry 

nesystémová (jinou takovou výjimkou je již jen volitelnost položek kursových rozdílů), avšak 

ukázala se jako nutná, protože v komplikované problematice daně z přidané hodnoty není možné 

nalézt jiné řešení. Všechny změny jsou vysvětleny v odůvodněních jednotlivých bodů navržené 

novely. 

 Následkem novel rozpočtové skladby obecně je to, že zaměstnanci státu, územních 

samosprávných celků a státních fondů, kteří vedou evidenci rozpočtovaných a skutečných příjmů a 

výdajů státního rozpočtu a ostatních veřejných rozpočtů a peněžních fondů podléhajících 

rozpočtové skladbě, u příjmů a výdajů, pro které se zavádějí nové položky nebo jiné jednotky 

třídění, zaznamenávají jiná jejich čísla než dosud. Pracovní náročnost evidence se tedy nezvyšuje. 

Nová čísla se však musejí zapracovat do počítačových programů pro tuto evidenci a pro výkazy, do 

kterých se údaje z ní přebírají. To platí i pro zrušení jednotek třídění, které se musejí z číselníků 

vyřadit, a změny názvů jednotek třídění, které se musejí změnit i v počítačových programech. Nové 

a zrušené jednotky třídění a změny jejich názvů, které přináší navržená novela vyhlášky o 

rozpočtové skladbě, jsou tyto: 

1) nové kapitoly 359, 373 a podmíněně 318, 

2) nová podseskupení položek 138 (položky 1381, 1382, 1383 a 1384), 414 (položka 4140), 512 

(položka 5120), 535 (položka 5350), 554 (položky 5541 a 5542), 614 (položka 6140) a 621 

(položky 6211, 6212 a 6213), 

3) v existujících podseskupeních nové položky 1356, 3123, 5516 a 6362, 

4) nový pododdíl 386 s paragrafem 3860 (podmíněně), 

5) nové paragrafy 2292 a 5312, 

6) zrušení kapitol 321 a 377 (podmíněně), 

7) zrušení položek 1351, 1352 a 1355, 

8) zrušení pododdílu 416 (paragrafy 4161 až 4169), 

9) změny názvů nebo změny nebo doplnění v názvech jednotek třídění, a to v celkem 11 případech 

(položky 2343, seskupení položek 53, položky 5343, podseskupení položek 536, seskupení 

položek 55, podseskupení položek 551, položky 5511, seskupení položek 62, položky 8115, 

položky 8116 a paragrafu 3772). 

Ostatní změny vliv na počítačové programy nemají, tzn. jsou to změny pouze náplní 

jednotek třídění a ve vlastní vyhlášce. Ani změny, které na ně vliv mají, by však neměly vést 
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k nepřiměřené pracnosti a nákladům při jejich úpravách. Je jich sice více než ve většině dřívějších 

novel, avšak zásadně vyšší náklady si vyžadovat nebudou. 

Navržená novela je stejně jako původní vyhláška v souladu se zmocněními, která jsou 

obsažena ve dvou zákonech, a to zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákoně č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

V prvním z nich je to § 2 odst. 4 [„V rozpočtech ... se uplatňuje jednotné třídění příjmů a výdajů 

(dále jen »rozpočtová skladba«), které stanoví Ministerstvo financí (dále jen »ministerstvo«) 

vyhláškou.“] a ve druhém § 12 odst. 1 [„Rozpočet územního samosprávného celku a rozpočet 

svazku obcí se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí 

vyhláškou.“]. 

Novela nemá žádný dopad na podnikatelské prostředí a vůbec na celou soukromou sféru, na 

bezpečnost ani obranu státu, na životní prostředí, na rodiny a na žádné skupiny obyvatel kromě 

rozpočtových a účetních pracovníků organizačních složek státu, územních samosprávných celků a 

státních fondů. Rovněž se netýká ochrany soukromí a osobních údajů. Novela nemá dopad ani na 

rovnost mužů a žen.  

 Právo Evropské unie třídění příjmů a výdajů veřejných rozpočtů neupravuje, a proto návrh 

novely vyhlášky o rozpočtové skladbě stejně jako původní vyhláška s ním nejsou v rozporu. 

Navržená novela nevyvolává ani žádná korupční rizika, protože nesvěřuje nikomu pravomoc 

rozhodovat a něčích právech nebo povinnostech. Rozpočtová skladba jen ukládá organizačním 

složkám státu, státním fondům a územním samosprávným celkům povinnost třídit příjmy a výdaje 

podle stanovených jednotek třídění. Není nikoho, kdo by o ulehčení této povinnosti mohl 

rozhodnout, a proto ani není nikoho, koho by mělo smysl uplatit. 

 Při zpracování návrhu vyhlášky se nepostupovalo podle obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace (tzv. RIA) uvedených v příloze usnesení vlády č. 922/2011, protože v Plánu 

vyhlášek na rok 2016, schváleném ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, 

v jehož části týkající se Ministerstva financí je navržená novela zaznamenána jako legislativní úkol 

č. 1, je uvedeno, že toto hodnocení se zpracovávat nebude. 

 

K čl. I bodu 1 ve variantě I (nově § 2 odst. 1): 

 Úprava vlastní vyhlášky (body 1 až 4) se provádí z podnětu Svazu měst a obcí, který 

požádal o vyřešení problému spočívajícího v tom, že obce často potřebují výdaje členit také podle 

odborů svých úřadů a organizačních složek a podle úkolů, například při opravách chodníků podle 

jejich částí, avšak když k tomu využívají odpovědnostní třídění, někteří kontroloři jim vytýkají, že 

vyhláška o rozpočtové skladbě to neumožňuje. Podle názoru ministerstva financí třídění příjmů a 

výdajů nad rámec rozpočtové skladby, jestliže neomezuje povinnou evidenci a nesnižuje její 

vypovídací schopnost, možné je, avšak aby se předešlo nedorozuměním a nesprávným výkladům, 

jeví se jako vhodné je v rozpočtové skladbě upravit. K rozhodnutí v meziresortním připomínkovém 

řízení se předkládají dvě varianty této úpravy. V první by se upravilo jen odpovědnostní třídění 

výdajů územních rozpočtů a třídění jejich výdajů podle úkolů. Práno na podrobnější členění příjmů 

a výdajů podle zbylých deseti hledisek a na další členění (na použití dalších hledisek) by 

samozřejmě zůstalo, ale i nadále by se o něm mlčelo a zůstalo by bez výslovné úpravy. Ve druhé 
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variantě by se naopak obecné právo na podrobnější a další členění deklarovalo, ale do vyhlášky by 

se žádná jeho podrobnější úprava nezapracovávala. V první variantě by se doplnila čtyři ustanovení, 

a to odstavce 1 a 8 paragrafů 2 a 3, ve druhé variantě by se do vyhlášky doplnil nový paragraf.  

Prvním ustanovením, na které by první varianta měla dopad, je § 2 odst. 1. Třídění příjmů a 

výdajů územních samosprávných celků podle jejich odborů, oddělení, organizačních složek a 

podobných útvarů (navrhuje se termín „organizační úsek“) je tříděním ze stejného hlediska jako 

třídění příjmů a výdajů státního rozpočtu podle rozpočtových kapitol, a proto se bude uskutečňovat 

v rámci odpovědnostního třídění, které dosud pro územní rozpočty určeno nebylo. Bude to první 

nepovinné třídění upravené vyhláškou o rozpočtové skladbě. Jak je výše uvedeno, i nadále platí, že 

organizace mohou používat podrobnější nebo další třídění (ve státním rozpočtu je velmi rozšířené 

používání podpoložek), jak to bylo uvedeno již v opatření o rozpočtové skladbě z roku 1996 

(podrobnějším tříděním se rozumělo „třídění peněžních operací z hlediska funkčního na ještě nižší 

jednotky třídění než jsou paragrafy a třídění peněžních operací z hlediska druhového na ještě nižší 

jednotky třídění než jsou položky“ a dalším tříděním „třídění peněžních operací podle dalších 

hledisek než z hlediska kapitolního, druhového a funkčního“), a kontrolní pracovníci by podle 

názoru ministerstva financí neměli evidenci takto tříděných příjmů a výdajů označovat za 

protiprávní. Třídění odpovědnostní a doplňkové (k tomu odůvodnění bodu 2, jímž se doplňuje § 2 

odst. 8 k umožnění používat doplňkové třídění i v rozpočtech a účetnictví územních samosprávných 

celků), které budou využívat územní samosprávné celky, jež se k tomu rozhodnou, však bude 

omezeno určitými pravidly. Je to jednak požadavek, aby jako organizační úseky vystupovaly jen 

organizační jednotky zřízené podle zákona s odkazem na ustanovení zákonů o územních 

samosprávných celcích, které je vymezují (poznámka pod čarou č. 10), a aby číselníky 

organizačních úseků a úkolů územní samosprávné celky uveřejňovaly na svých internetových 

stránkách (k tomu odůvodnění bodu 3, kterým se doplňuje § 3 odst. 1, a bodu 4, kterým se doplňuje 

§ 3 odst. 8).  

 

K čl. I bodu 2 (doplnění § 2 odst. 8) (patří k variantě I): 

 Druhým nepovinným tříděním bude třídění výdajů územních samosprávných celků podle 

úkolů. Z požadavku Svazu měst a obcí vyplývalo, že by mělo být součástí třídění odpovědnostního. 

Hledisko třídění však musí být jednoznačné a pro všechny organizace jednotné. Nelze připustit, aby 

odpovědnostní třídění třídilo příjmy a výdaje podle jednotlivých útvarů subjektu, v jejichž 

odpovědnosti se příjmy inkasují a výdaje vynakládají (ve státním rozpočtu podle ústředních orgánů 

státní správy a dalších organizačních složek státu se samostatným rozpočtem a v rozpočtech 

územních samosprávných celků podle jejich odborů, oddělení nebo organizačních složek), a 

zároveň podle úkolů, např. výdaje na opravu chodníků v obci podle jednotlivých chodníků, jak to 

Svaz měst a obcí navrhl. Úkol, na který se výdaje vynakládají (jednotlivé chodníky v obci, 

jednotlivé školy obcí zřízené apod.), je zcela jiným hlediskem než útvar, v jehož odpovědnosti se 

vymezená část příjmů inkasuje a vymezená část výdajů vynakládá, a nejlépe se hodí do třídění 

doplňkového, tj. třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti ke zvlášť sledovaným celkům, které 

stejně jako třídění odpovědnostní dosud pro územní rozpočty určeno nebylo.  

 

K čl. I bodu 3 (doplnění § 3 odst. 1) (patří k variantě I): 
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 Jak je uvedeno výše v odůvodnění bodu 1, územní samosprávné celky budou mít možnost, 

avšak nikoliv povinnost třídit své příjmy a výdaje podle svých útvarů. Použijí k tomu 

odpovědnostní třídění, a to za podmínky, že to budou jen útvary zřízené podle zákona a číselník 

útvarů (organizačních úseků) zveřejní na svých internetových stránkách. Takto tříděné příjmy a 

výdaje se sice nebudou ve finančním výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních 

samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (Fin 2-12 M) uvádět, avšak 

údaje o příjmech a výdajích ani v nepovinném členění nelze považovat za vnitřní věc obecních a 

krajských úřadů, a proto je na místě, aby veřejnost měla přístup přinejmenším k metodice tohoto 

třídění. 

 

K čl. I bodu 4 (doplnění § 3 odst. 8) (patří k variantě I): 

 Pro nepovinné doplňkové třídění výdajů územních samosprávných celků (k tomu výše 

v odůvodnění bodu 2) platí totéž, co pro jejich třídění odpovědnostní (k tomu výše v odůvodnění 

bodu 3), tzn. číselník úkolů by měl být veřejný. 

 

K čl. I bodu 1 ve variantě II (vložení nového § 3a): 

 Jak je uvedeno v odůvodnění bodu 1 ve variantě I, vychází varianta II z toho, že organizace 

sice mají právo členit příjmy a výdaje podle stanovených hledisek podrobněji a členit je i podle 

dalších hledisek, ale aby toto jejich právo nemohlo být zpochybňováno, je třeba je do vyhlášky 

výslovně uvést. Za tím účelem se do vyhlášky začleňuje nový paragraf, který toto právo deklaruje. 

Paragraf je formulován podle § 10 opatření o rozpočtové skladbě ze dne 17. května 1996, kterým 

byla současná rozpočtová skladba poprvé vydána (do roku 2002 platila rozpočtová skladba vydaná 

opatřením a od roku 2003 vyhláškou). 

 

K čl. I bodu 5 (zavedení kapitoly 318): 

 Bodem II usnesení vlády č. 719 z 24. 8. 2016 uložila vláda „místopředsedovi vlády pro 

vědu, výzkum a inovace zpracovat a vládě do 31. října 2016 předložit návrh zákona o podpoře 

výzkumu, vývoje a inovací a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací“. Věcný záměr zákona předpokládá vznik nového 

Ministerstva pro výzkum a vývoj (MVV) a včlenění kapitol Grantová agentura a Technologická 

agentura do této nově vzniklé kapitoly. Účinnost zákona se předpokládá k 1. 7. 2017. V průběhu 

roku 2017 by tedy měla vzniknout nová kapitola státního rozpočtu. Kapitolu by bylo možné zavést 

s účinností ode dne, odkdy se bude postupovat podle novelizované rozpočtové skladby, s tím, že 

kdyby nakonec nevznikla, nic se nestane, protože existence jednotky třídění, na kterou nepatří 

žádné příjmy a výdaje, nemá žádné právní následky. Kapitola Generální inspekce bezpečnostních 

sborů (GIBS) byla do rozpočtové skladby zařazena s účinností od 16. 10. 2009, ale GIBS sama 

vznikla podle zákona č. 341/2011 Sb. až 23. 11. 2011. Nová kapitola však má být ministerstvem a 

proto není vhodné, aby v rozpočtové skladbě figurovala předtím, než toto ministerstvo vznikne. 

Proto je účinnost bodu 5 stejně jako dalších dvou souvisících bodů vázána na účinnost zákona, 

podle nějž má vzniknout (čl. III), a nejen na jeho účinnost, ale i na podmínku, že skutečně vznikne 

jako Ministerstva pro výzkum a vývoj a nahradí Grantovou a Technologickou agenturu. 
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K čl. I bodu 6 (zrušení kapitol 321 a 377): 

 Jak je uvedeno v odůvodnění bodu 5, má vzniknout nové ministerstvo, které nahradí 

Grantovou a Technologickou agenturu, Účinnost zrušení obou těchto kapitol v rozpočtové skladbě 

však nastane až účinností zákona, kterým bude ministerstvo zřízeno a obě agentury zrušeny (čl. III). 

 

K čl. I bodu 7 (zavedení kapitoly 359): 

 Dne 19. října 2016 Poslanecká sněmovna zamítla návrh ústavního zákona o rozpočtové 

odpovědnosti (sněmovní tisk č. 411), kterým měla být zřízena Národní rozpočtová rada, ale 

schválila návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (sněmovní tisk č. 412) a návrh 

zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové 

odpovědnosti (sněmovní tisk č. 413), a to s takovými úpravami, že Národní rozpočtová rada 

vznikne i bez ústavního zákona. Podle návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 

Národní rozpočtová rada resp. její úřad má mít ve státním rozpočtu samostatnou kapitolu. Podle 

návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové 

odpovědnosti, název této kapitoly zní „Úřad Národní rozpočtové rady“ [pod tímto názvem se 

doplňuje do § 8 odst. 3 a 4 (dosud odstavce 2 a 3) a § 24 odst. 8 rozpočtových pravidel]. Je 

pravděpodobné, že Senát oba návrhy zákonů schválí a ke dni 1. ledna 2017 Národní rozpočtová 

rada, její úřad a nová rozpočtová kapitola vzniknou. Je proto třeba tuto novou kapitolu včlenit i do 

rozpočtové skladby. 

 

K čl. I bodu 8 (zavedení náplně kapitoly 371): 

 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí byl do seznamu 

kapitol v rozpočtové skladbě zařazen již její čtrnáctou novelou (vyhláškou č. 56/2016 Sb.), ale bylo 

to v době, kdy zákon, kterým se měl tento úřad jako ústřední orgán státní správy zřídit, se teprve 

projednával, a ke kapitole tedy zatím nemohla být přiřazena náplň s odvoláním na číslo zákona. 

Zákon byl nakonec schválen a stal se platným až 21. září 2016 (zákon č. 302/2016 Sb.). Hned tímto 

dnem byl úřad zřízen. Je tak možné stanovit náplň kapitoly 371 s potřebnými údaji. 

 

K čl. I bodu 9 (zavedení kapitoly 373): 

 Ke dni 1. dubna 2017 byl zřízen nový, dvacátý devátý ústřední orgán státní správy, Úřad pro 

přístup k dopravní infrastruktuře (podle tzv. kompetenčního zákona je 14 ministerstev a nyní již 15 

ostatních ústředních orgánů státní správy). Podle § 10 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. každý ústřední 

orgán státní správy má svoji rozpočtovou kapitolu. Každá rozpočtová kapitola musí mít 

v rozpočtové skladbě číslo. Volné je číslo 373 a to se Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře 

přiděluje. 

 

K čl. I bodu 10 (změna v náplni podseskupení položek 111): 

 Doplňuje se zákon o daních z příjmů, aby bylo možné se na něj v náplních položek tohoto 

podseskupení odvolávat. 
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K čl. I bodu 11 (nově položky 1111, 1112 a 1113): 

 Dosavadní znění položek 1111, 1112 a 1113 neodpovídá tomu, jak je daň z příjmů 

fyzických osob vybírána a sledována. Podle názvů a náplní těchto tří položek se dělí na daň 

odvedenou zaměstnavatelem, daň ze samostatné výdělečné činnosti a daň z kapitálových výnosů. 

Daň odvedená zaměstnavatelem je daň podle § 6 zákona o daních z příjmů, ale ne celá, protože část 

této daně platí zaměstnanci spolu s dalšími částmi daně prostřednictvím daňových přiznání, 

prostřednictvím nichž platí osoby samostatně výdělečně činné daň ze samostatné výdělečné činnosti 

(§ 7 zákona). Nelze odlišit, která část daně placené prostřednictvím daňových přiznání je daň podle 

§ 6 a která daň podle § 7. Podobně nelze odlišit jednotlivé části daně placené srážkou podle zvláštní 

sazby. Finanční úřady mají pro daň z příjmů fyzických osob tři bankovní účty: s předčíslím 713 pro 

daň ze závislé činnosti, s předčíslím 721 pro daň osob podávajících přiznání a s předčíslím 7720 pro 

daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby. Uvedené tři položky se proto stanoví pro tyto tři části 

daně. 

 

K čl. I bodu 12 (změna v náplni položky 1333): 

 Změna se provádí k promítnutí nového atomového zákona. 

 

K čl. I bodu 13 (zrušení položek 1351, 1352 a 1355): 

 Ode dne 15. června 2016 jsou platné zákony č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a č. 

187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Účinné jsou od 1. ledna 2017 a k témuž dni se ruší 

dosavadní zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, který zavedl odvody, příjmy z nichž se zařazují na položky 1351, 1352 a 1355. Tyto 

položky se proto s účinností ode dne 1. ledna 2017 zrušují a místo nich se zavádějí položky 1381 až 

1384 v novém podseskupení 138 (k tomu v odůvodnění bodu 17, jímž se toto podseskupení položek 

zavádí). S promítnutím této změny do rozpočtové skladby se počítalo již pro rok 2016, ale zákony o 

hazardních hrách a dani z nich se opozdily, a proto nová úprava byla z návrhu předchozí (čtrnácté) 

novely vyhlášky o rozpočtové skladbě stažena. 

 

K čl. I bodu 14 (zavedení položky 1356): 

 Příjmy úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů jsou dosud na položce 2343 

(k tomu odůvodnění bodu 20, kterým se tato položka mění). V souvislosti s novou úpravou těchto 

úhrad, kterou přinesla novelizace horního zákona zákonem č. 89/2016 Sb., bylo v ministerstvu 

financí přijato stanovisko, že tyto příjmy jsou příjmy daňovými. Proto bylo rozhodnuto, že příjmy 

z těchto úhrad v nové úpravě budou zařazeny mezi ostatní odvody z vybraných činností a služeb. 

Příjmy úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů dobíhající podle úpravy před novelizací 

zůstanou na položce 2343. 

 

K čl. I bodu 15 (nově náplň položky 1372): 

 Od 1. ledna 2017 je účinný nový atomový zákon č. 263/2016 Sb., který nahrazuje dosavadní 

zákon č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Poplatek Státnímu úřadu pro jadernou 

bezpečnost za žádost o vydání povolení i udržovací poplatek tomuto úřadu (k tomu v odůvodnění 
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bodu 16, kterým se nově stanoví náplň položky 1373) přebírá z dosavadního zákona, a proto 

v položkách 1372 a 1373 stačí změnit odvolání na zákon. 

 

K čl. I bodu 16 (nově náplň položky 1373): 

 Jak je uvedeno v odůvodnění bodu 15, jímž se nově stanoví náplň položky 1372, mění se 

odvolání na atomový zákon, který se vydává nový. Sice je mnohem rozsáhlejší než starý, ale 

poplatky placené Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost nemění, a proto stačí změnit číslo 

zákona, jeho název a příslušný paragraf. 

 

K čl. I bodu 17 (zavedení podseskupení položek 138): 

 Jak je uvedeno výše v odůvodnění bodu 13, jímž se zrušují položky 1351, 1352 a 1355, 

zavádí se nová daň z hazardních her, pro příjmy z níž je třeba stanovit rozpočtovou položku. Daň je 

na rozdíl od dosavadních odvodů jen jedna a stačí proto na ni jen jedna položka (položka 1381), ale 

je třeba mít položky i pro dosavadní odvody, které budou po konci roku 2016 dobíhat.  

 

K čl. I bodu 18 (změna v náplni položky 2119): 

 V zákoně o dani z přidané hodnoty sice „poskytnutím služby se pro účely tohoto zákona 

rozumí také ... vznik a zánik věcného břemene“, avšak ve skutečnosti to služba není, je to vznik a 

zánik práva k cizí věci (§ 1240 až 1399 nového občanského zákoníku) a toto právo nový občanský 

zákoník považuje dokonce za věc nemovitou (§ 498 odst. 1 věta první; zároveň ale podle § 496 je to 

věc nehmotná). Z hlediska občanského práva tedy věcné břemeno a ani jeho vznik a zánik nemůže 

mít povahu služby, a proto se toto sousloví z náplně položky 2119 vypouští. Doplňuje se právo 

stavby, což je nové věcné právo k cizí věci, které starý občanský zákoník neznal, a doplňuje se i 

odkaz na příslušné paragrafy nového občanského zákoníku. 

 

K čl. I bodu 19 (změna v náplni položky 2146): 

 Starý odkaz platný před rozčleněním náplně třídy 5 na odstavce se nahrazuje odkazem 

platným nyní. 

 

K čl. I bodu 20 (změna v názvu položky 2343 a nově její náplň): 

 Jak je uvedeno výše v odůvodnění bodu 14, jímž se zavádí položka 1356, příjmy úhrad 

z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů patří mezi daňové příjmy a je proto třeba je mezi ně, 

až se budou odvádět podle novelizovaného horního zákona, přeřadit. Dobíhající úhrady podle 

zákona před novelizací však je třeba ponechat na položce, na níž byly od začátku vyhlášky č. 

323/2002 Sb. (předtím od roku 2001 byly na položce 2333 a předtím od roku 1998 na položce 

2327). 

 

K čl. I bodu 21 (nově náplň položky 2511): 

 Podíl na clech je novými unijními předpisy stanoven v nové výši, a proto se náplň položky 

aktualizuje. 
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K čl. I bodu 22 (zavedení položky 3123): 

 Právo stavby je podle nového občanského zákoníku od roku 2014 novým právem k cizí věci 

podobným právům z věcných břemen, ale je právem silnějším a stejně jako práva z věcných břemen 

má povahu dlouhodobého majetku (je-li cena nad 40 tisíc Kč a trvá-li právo déle než rok). Proto 

příjmy za jeho udělení patří mezi kapitálové příjmy, mezi nimiž je třeba zřídit novou položku. 

  

K čl. I bodu 23 (změna a doplnění náplně podseskupení položek 413): 

 Již dávno vyvstala potřeba definovat peněžní fond, protože hlavní charakteristikou příjmů a 

výdajů, jak je upravují rozpočtová pravidla státního rozpočtu i rozpočtů územních a rozpočtová 

skladba, je vedle toho, která právnická osoba nebo organizační složka státu příjmy inkasuje a výdaje 

vydává, je to, do kterého peněžního fondu příjmy plynou a z kterého peněžního fondu se výdaje 

vynakládají (státní rozpočet, rezervní fond, státní finanční aktiva aj.). Definici peněžního fondu do 

rozpočtové skladby doplnila její třináctá novela (vyhláška č. 362/2014 Sb., a to její bod 12), avšak 

při jejím používání vznikly dohady, zda mezi peněžní fondy patří i tzv. účty termínovaných vkladů. 

Pokud by patřily, územní samosprávné celky, které je mají, by v souladu s § 1 odst. 1 vyhlášky, 

podle nějž se rozpočtovou skladbou u nich třídí příjmy a výdaje všech jejich peněžních fondů 

s výjimkou tří v něm vyjmenovaných, musely příjmy a výdaje těchto účtů třídit podle rozpočtové 

skladby a převody mezi nimi a jinými svými peněžními fondy by zařazovaly na položky transferů. 

Pokud by nepatřily, jejich příjmy a výdaje by podle rozpočtové skladby třídit nemohly a převody 

mezi nimi a jinými svými peněžními fondy by při účtování o příjmech a výdajích těchto peněžních 

fondů zařazovaly na položky třídy 8. Správný je druhý způsob, ale mnoho obcí používalo způsob 

první, a to též proto, že v definici peněžního fondu v ustanovení, že peněžním fondem není „vkladní 

knížka, účet termínovaných vkladů ani jiný nástroj neumožňující placení nebo výběry na požádání“, 

je odkaz na § 2676 až 2681 občanského zákoníku, kde vedle vkladní knížky a vkladního listu je 

upraven už jen jednorázový vklad. To vedlo některé obce k dojmu, že jiný vklad než jednorázový 

peněžním fondem je, a to přesto, že v definici je uvedeno, že peněžní fond musí umožňovat 

„shromažďování, ukládání a vydávání peněžních prostředků“ a že peněžním fondem není „nástroj 

neumožňující placení nebo výběry na požádání“. Aby byla definice jasnější, doplňuje se do ní, že 

peněžním fondem není nejen jednorázový vklad, ale žádný vklad. Protože prostředky peněžního 

fondu mohou být nejen na více bankovních účtech, ale naopak mohou být i na jednom bankovním 

účtu s prostředky jiného peněžního fondu a totéž platí pro pokladny a skupiny a soustavy 

bankovních účtů i pokladen, doplňuje se definice i v tomto směru. 

 K novému odstavci 4: Po upřesnění definice peněžního fondu je třeba upřesnit i vymezení 

podseskupení položek 413, aby bylo jasné, že nezáleží na tom, zda peněžními fondy jsou bankovní 

účty, místa na nich, pokladny, místa v nich nebo skupiny těchto čtyř součástí peněžních fondů. 

Podseskupení 413 je určeno pro příjmy z převodů uvnitř organizace (podle § 1 odst. 2 vyhlášky je 

„organizace“ pro právnické osoby, které se řídí rozpočtovou skladbou, a organizační složky státu). 

To platí pro převody mezi jejími peněžními fondy i uvnitř nich s výjimkou převodů mezi 

bankovním účtem a vyúčtovávanou pokladnou (převodů patřících na položku 5182 a převodů 

příjmů z vyúčtovávané pokladny na bankovní účet) a převodů uvnitř státního rozpočtu (například za 
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účelem jejich zaúčtování jako kursových rozdílů). Obdobně se doplňuje náplň podseskupení 

položek 534 (k tomu odůvodnění bodu 52). 

 

K čl. I bodu 24 (rozodstavcování a doplnění náplně položky 4134): 

 Po zavedení oddělených pokladen územních samosprávných celků a položek 4138 – 

„Převody z vlastní pokladny“ a 5348 – „Převody do vlastní pokladny“ vyvstala otázka, zda se mají 

používat jen při účtování o bankovním účtu (na syntetickém účtu 231 – „Základní běžný účet 

územních samosprávných celků“) nebo i o oddělené pokladně (na syntetickém účtu 261 – 

„Pokladna“) a jestli při účtování o ní ne, na jaké položky se mají příjmy oddělené pokladny 

z převodů z bankovního účtu a výdaje na převody na něj zařazovat (pokud jde o převody uvnitř 

rozpočtu, protože bankovní účet i pokladna mohou sloužit i pro jiné peněžní fondy). I tato otázka 

byla uvedena v dopise Svazu měst a obcí, o němž výše v odůvodnění bodu 1 a bodu 2. Kdyby se 

převody mezi bankovním účtem a oddělenou pokladnou, které jsou zároveň převody uvnitř 

rozpočtu, zařazovaly na položky 4138 a 5348 při účtování o účtu i pokladně, ze zůstatků těchto 

položek by nebylo jasné, kolik peněžních prostředků dostala pokladna z účtu a kolik účet 

z pokladny stejně jako kolik pokladna převedla na účet a kolik účet do pokladny. Na položce 4138 

by byly částky, které přijala pokladna z účtu (a tedy účet vydal), i částky, které přijal účet 

z pokladny (a tedy vydala pokladna). V souhrnu za pokladnu a účet by tedy vlastně na ní byly 

příjmy i výdaje pokladny (převody z účtu i na něj) dohromady a podobně na položce 5348. Je třeba, 

aby tyto dvě položky vyjadřovaly jen vztah bankovního účtu k oddělené pokladně a nikoliv i vztah 

oddělené pokladny k bankovnímu účtu.  

 

K čl. I bodu 25 (změna a doplnění náplně položky 4138): 

 Jak je uvedeno výše v odůvodnění bodu 25, použití položky 4138 je třeba omezit jen na 

příjmy bankovního účtu z převodů z oddělené pokladny, zatímco příjmy oddělené pokladny 

z převodů z bankovního účtu, pokud jde o rozpočet, je třeba zařazovat na položku 4134. 

 

K čl. I bodu 26 (zavedení podseskupení položek 414): 

 Rovněž od Svazu měst a obcí (k tomu výše odůvodnění bodů 1, 2 a 16) pochází požadavek 

vyřešit problém, který nastává koncem roku, kdy organizace převádí nějakou částku z jednoho 

svého bankovního účtu na jiný a kdy částka je z prvního účtu odepsána ve starém roce, avšak na 

druhý připsána až v roce novém. Pro převody uvnitř organizace jsou určeny položky 

z podseskupení 413 a 534 a jestliže případ, že nějaký převod je účinem dvou let (převod přes rok), 

nenastane, příjmy položek podseskupení 413 se výdajům na položkách podseskupení 534 rovnají. 

S tím počítá i vyhláška č. 5/2014 Sb. v ustanoveních o finančním výkazu pro hodnocení plnění 

rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (Fin 2-12 

M). Jestliže se však převod přes rok objeví, tyto příjmy a výdaje stejné nebudou. Jsou možná čtyři 

řešení.  

 Prvním možným řešením je použití položky 8901, jak to navrhuje Svaz měst a obcí. Položka 

se používá v případech, kdy je bankovní účet určen pro dva různé peněžní fondy, z nichž jeden je 

veřejným rozpočtem a druhý nikoliv, a je třeba příjmy a výdaje druhého z nich z evidence příjmů a 
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výdajů veřejného rozpočtu vyloučit. Jak je v náplni této položky uvedeno, tato položka se používá 

zejména v případech, kdy obec z jednoho bankovního účtu jednak vynakládá výdaje a přijímá na 

něj příjmy podle svého rozpočtu a jednak financuje svoji podnikatelskou činnost. Příjmy a výdaje 

související s podnikatelskou činností zařadí na položku 8901 (příjmy plusem a výdaje minusem) a 

ty se v důsledku toho nedostanou mezi příjmy a výdaje rozpočtu obce uváděné ve výkaze o jeho 

plnění (příjmy a výdaje položky se vyruší a jsou-li její příjmy vyšší než její výdaje nebo výdaje než 

příjmy, saldo se vyrovná částkou zvýšení nebo snížení stavu bankovního účtu zaznamenanou na 

položce 8115). Převod mezi dvěma účty obce, na nichž jsou jen příjmy a výdaje jejího rozpočtu, 

však představuje příjem a výdaj, které do rozpočtu patří. Sice uskuteční-li se během roku, 

v konsolidaci se vyruší, takže výsledek je stejný, jako kdyby se zaúčtovaly na položku 8901 nebo 

jinou položku třídy 8 pro pohyby bankovních účtů, ale v účetnictví a ve výkazech před konsolidací 

by měly být v příjmech a výdajích a ne ve třídě 8 – „Financování“. To platí pro převody během 

roku i na přelomu let, protože není důvodu, aby tomu na přelomu let bylo jinak. 

 Druhou možností je třídit podle rozpočtové skladby i pohyby syntetického účtu peněz na 

cestě a tyto pohyby začlenit mezi rozpočtové příjmy a výdaje zahrnované do výkazu o plnění 

rozpočtu, jak tomu jeden čas již bylo. Znamenalo by to v bodu 5 přílohy č. 6 k vyhlášce č. 5/2014 

Sb. ve znění pozdějších předpisů doplnit mezi syntetické účty, z jejichž analytického členění se 

získávají údaje do výkazu Fin 2-12 M, účet 262 – „Peníze na cestě“ a pohyby tohoto účtu členit 

podle rozpočtové skladby. Zřejmě by též bylo nutné doplnit do § 1 vyhlášky o rozpočtové skladbě, 

že třídění podle ní podléhají i peníze na cestě. Toto řešení by však vedlo k tomu, že částky příjmů a 

výdajů ve výkaze nebudou souhlasit s příjmy a výdaji na bankovním účtu. Také by bylo nutné 

změnit počítačové programy pro zpracování výkazu. 

 Třetím možným řešením je zavést dvě nové položky mimo podseskupení položek 413 a 534, 

jednu výdajovou pro převody na vlastní bankovní účty, u kterých se očekává přijetí na ně až 

v následujícím roce, a jednu příjmovou pro příjmy z těchto převodů v novém roce. Tím by byly tyto 

převody vyloučeny z podseskupení položek 413 a 534 a neohrožovaly by jejich shodnost. Tato dvě 

podseskupení položek by potom však neobsahovala všechny peněžní převody uvnitř organizace a 

jejich vypovídací schopnost by se snížila. 

 Čtvrtým řešením by bylo rovnost příjmů na položkách podseskupení 413 a výdajů na 

položkách podseskupení 534 nepožadovat a případný rozdíl mezi nimi nezahrnovat ve výkaze Fin 

2-12 M do konsolidace. To by si vyžádalo doplnit do tohoto výkazu dva řádky, jeden mezi řádky 

4150 a 4170 a druhý mezi řádky 4310 a 4321, z nichž na prvním by byl rozdíl mezi příjmy 

podseskupení položek 413 a výdaji podseskupení položek 534 v případě, že by byl kladný, a na 

druhém tento rozdíl v případě, že by byl záporný. Rozdíl by byl v obou případech buď zapsán jako 

kladný a od součtu údajů na předcházejících řádkách (u příjmů řádkách 4130 až 4150 a u výdajů na 

řádkách 4281 až 4310) se odečítal, nebo jako záporný a k tomuto součtu by se přičítal. Toto řešení 

by však představovalo dosti nesystémový zásah do výkaze Fin 2-12 M a celé vyhlášky č. 5/2014 

Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 Jako nejvhodnější se jeví třetí možnost, a proto se zavádí podseskupení položek 414 – 

„Převody z vlastních fondů přes rok“ s jedinou položkou 4140 se stejným názvem a se stejným 

názvem i podseskupení položek 535 a položka 5350 (k tomu odůvodnění bodu 56). 
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K čl. I bodu 27 (změna a doplnění náplně třídy 5): 

 Doplňují se ustanovení platná pro všechny výdaje. 

 

K čl. I bodu 28 (nově náplň položky 5038): 

 Dne 25. dubna 2006 byl schválen zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, 

s tím, že nabude účinnosti dnem 1. ledna 2008. Den počátku účinnosti byl několikrát odložen, 

naposled na 1. ledna 2017, a nakonec byl s účinností ode dne 1. října 2015 zrušen zákonem č. 

205/2015 Sb. S účinností již od 18. září 2006 byla vyhláškou č. 440/2006 Sb. nahrazena náplň 

položky 5038 [od počátku vyhlášky zněla: „Zahrnuje zejména pojistné placené z titulu 

odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (vyhláška 

Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších úprav - netýká se organizačních složek 

státu).“] náplní, která platí dodnes, ač se podle ní nikdy nepostupovalo a postupovat nebude. Po 

celou dobu platil a i nyní platí § 365 odst. 1 zákoníku práce, který zní: „Ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona do dne nabytí účinnosti jiné právní úpravy pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání se řídí zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za 

škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ustanovením § 205d zákona č. 65/1965 Sb., 

zákoník práce, ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 74/1994 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb. 

(správně má být »ve znění zákona č. 37/1993 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.« - pozn. MF), vyhláškou 

č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 

43/1995 Sb., vyhlášky č. 98/1996 Sb., vyhlášky č. 74/2000 Sb., vyhlášky č. 487/2001 Sb. a zákona 

č. 365/2011 Sb., a zákonem č. 182/2014 Sb.“ Dokud nebude vydána „jiná právní úprava pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“, bude se v případě 

tohoto pojištění postupovat tak, jak se postupuje již od roku 1993. Je proto třeba se vrátit 

k původnímu obsahu náplně položky 5038. Na základě staré náplně, která byla zrušena před deseti 

lety, se stanoví náplň nová, která výdaje, jež na ni patří, vymezuje přesněji než náplň původní. 

 

K čl. I bodu 29 (doplnění náplně položky 5041): 

 Výdaje patřící na položku 5041 nejsou výdaji na pořízení majetku, ale výdaji na právo 

používat cizí majetek, a proto povaha tohoto majetku nerozhoduje. 

 

K čl. I bodu 30 (změna a doplnění náplně položky 5042): 

 Databáze mají stejný režim jako počítačové programy, ale v autorském zákoně jsou uvedeny 

zvlášť. Doplňuje se stejné ustanovení jako do náplně položky 5041 (k tomu odůvodnění bodu 29). 

 

K čl. I bodu 31 (zavedení podseskupení položek 512): 

 Podle závěrů porady se zástupci správců rozpočtových kapitol konané 30. června 2016 se 

doplňuje podseskupení pro výdaje na zřízení věcných břemen a práva stavby, která mají povahu 

nehmotného majetku, ale nikoliv dlouhodobého (k tomu též odůvodnění bodu 79). 

 

K čl. I bodu 32 (rozodstavcování a doplnění náplně položky 5131): 
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 Náplň položky se doplňuje v důsledku přijetí nového zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků 

v záloze. 

 

K čl. I bodu 33 (změna v náplni položky 5136): 

 Starý odkaz platný před rozčleněním náplně třídy 5 na odstavce se nahrazuje odkazem 

platným nyní. 

 

K čl. I bodu 34 (doplnění náplně položky 5139): 

 Náplň položky se doplňuje podle závěrů porady se zástupci správců rozpočtových kapitol 

konané 30. června 2016. Ustanovení má zamezit neustálým dotazům na zařazení výdajů 

organizačních složek státu na květiny a věnce, které jsou většinou neoprávněné, protože jejich 

nákup není v souladu s náplní činnosti většiny organizačních složek státu. Když však se nákup 

uskuteční, je výdaj třeba zařadit na položku 5139. 

 

K čl. I bodu 35 (změna v náplni položky 5146): 

 Starý odkaz platný před rozčleněním náplně třídy 5 na odstavce se nahrazuje odkazem 

platným nyní. 

 

K čl. I bodu 36 (rozodstavcování a doplnění náplně položky 5166): 

 Na základě závěrů porady se zástupci správců rozpočtových kapitol konané 30. června 2016 

se doplňuje ustanovení vyjadřující zásadu, že při posuzování, na jakou položku výdaj zařadit, 

rozhoduje jedině druh pořizované věci, služby nebo jiné hodnoty a nikoliv i účel (s výjimkami jako 

výdaje na pohoštění a dary), takže když organizace např. kupuje pro právníka najatého jako 

dodavatel (např. na smlouvu o dílo) jízdenku do místa, kde se bude konat příslušné jednání, 

nezařadí výdaj na ni na položku 5166, i když z hlediska dodavatele (zejména z jeho hlediska 

jakožto plátce daně z příjmů) je tento výdaj součástí jeho odměny, ale na položku 5173 a na 

položku 5166 zařadí jen platbu uskutečněnou přímo právníkovi (k tomu též odůvodnění bodu 40). 

 

K čl. I bodu 37 (změna v náplni položky 5169): 

 Zpřesňuje se ustanovení týkající se závodního stravování. 

 

K čl. I bodu 38 (změna v náplni položky 5171): 

 Jak je uvedeno v obecné části tohoto odůvodnění, významnou změnou, kterou navržená 

novela přináší, je volitelnost položek pro zatřiďování výdajů na placení daně z přidané hodnoty 

z přenesené povinnosti. Je to druhá výjimka tohoto druhu, první je volitelnost položek kursových 

rozdílů. Byla dohodnuta na poradě s organizačními složkami státu, které takovou daň platí, konanou 

24. srpna 2016. Důvodem tohoto neobvyklého řešení je skutečnost, že problematika daně z přidané 

hodnoty placené z přenesené povinnosti je složitá a podmínky jednotlivých organizací se značně 

liší. K tomu též odůvodnění bodu 59. 
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K čl. I bodu 39 (změna v náplni položky 5172): 

 Pojmy v autorském zákoně souvisící s autorskými díly pro výpočetní techniku jsou 

„počítačový program“ a „databáze“, nikoliv „software“. Účetní předpisy však používají pro 

počítačové programy pojem „software“, který se i jinak používá jako jejich synonymum. Proto se za 

počítačové programy dává do závorky. - Položka 5172 je určena pro výdaje na pořízení majetku, 

který není dlouhodobý, tedy majetku, který nejen stojí nejvýše do 60 tisíc Kč, ale také který při 

jakékoli ceně je použitelný nejvýše rok. Tato druhá jeho charakteristika v ustanovení dosud 

chyběla. 

 

K čl. I bodu 40 (změna a doplnění náplně položky 5173): 

 Na položku 5173 patří výdaje na pracovní a služební cesty hrazené osobám vykonávajícím 

pro organizaci závislou činnost nebo hrazené pro ně (náhrady jejich výdajů na cesty i přímé výdaje 

na tyto cesty), ne však náhrady jiným osobám podle zvláštních zákonů, například svědkům a 

osobám přezvědným, tedy osobám, které sice pro organizaci plní určité povinnosti, avšak toto 

plnění nemá povahu závislé činnosti. Patří však na ni výdaje na přepravu a jiné cestovní služby 

vynakládané ve prospěch třetích osob včetně osob, které organizaci něco dodávají, např. výdaje na 

letenku pro tlumočnici do místa, kde se tlumočení bude konat, jestliže jde o službu (dodávku) a 

nikoliv o pracovní činnost nebo provedení práce, protože rozhodující je druh pořizované hodnoty a 

přeprava je služba, výdaje na niž patří na položku 5173 (k tomu též odůvodnění bodu 36). 

 

K čl. I bodu 41 (nově náplň položky 5177): 

 Dosavadní náplň položky 5177 a obdobně položky 6127 je nejasná a vyvolává dotazy. Jako 

nejvhodnější se ukazuje zařadit na ni výdaje pouze na autorská díla (k tomu též odůvodnění bodu 

78). 

 

K čl. I bodu 42 (změna v náplni položky 5179): 

 Zpřesňuje se ustanovení o příspěvcích spolkům, a to zejména na základě zásady, že je třeba 

oddělovat platební vztahy k tuzemským osobám od platebních vztahů k zahraničním osobám a 

nikoliv platby probíhající na českém území od plateb do zahraničí. To vedle transferů platí i pro 

členské příspěvky a podobné platby. 

 

K čl. I bodu 43 (další změna a doplnění náplně položky 5179): 

  Evropská seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) jsou zvláštními právnickými osobami 

v mnohém se podobajícími spolkům, zejména tím, že se v nich platí členské příspěvky, mají však 

veřejnoprávní povahu. Příspěvky jim placené stejně jako příspěvky spolkům patří na položku 5179, 

avšak stejně jako u spolků s tou výjimkou, že jsou-li zahraničními osobami, patří příspěvky na 

položky, na nichž jsou jinak transfery zahraničním osobám. Místo „podle českého práva“ se uvádí 

„se sídlem na území České republiky“ (v dané souvislosti je to totéž, ale občanský zákoník i zákon 

o mezinárodním právu soukromém definuje tuzemskou právnickou osobu jako právnickou osobu se 

sídlem na území České republiky a nikoliv jako právnickou osobu zřízenou podle českého práva) a 
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vypouští se „jestliže nesměřují do zahraničí“, protože rozhodující je, zda se platí českým 

právnickým osobám nebo zahraničním a nikoliv zda se platí na českém území nebo do zahraničí. 

 

K čl. I bodu 44 (další doplnění náplně položky 5179): 

 Doplňuje se ustanovení o příspěvcích zájmovým sdružením právnických osob, které se 

dosud nepřeměnily na spolky a které se vyskytují zvláště mezi tzv. euroregiony. Rovněž se 

doplňuje, že na položku 5179 patří i platby příspěvků spolkům a profesním komorám za 

zaměstnance, které se i mezi výdaji státního rozpočtu často vyskytují, i když jsou většinou 

neoprávněné, protože ze státního rozpočtu není možné platit výdaje zaměstnanců (za vzdělání, za 

dopravu, za členství v organizacích, správní poplatky aj.), neumožňuje-li to právní předpis, a to 

přímo ani jako náhradu. I neoprávněné výdaje však je třeba zatřídit podle rozpočtové skladby. 

Doplňuje se též, že na položku 5179 patří také peněžité vklady do veřejných výzkumných institucí. 

Nejsou to transfery, protože neslouží k podpoře a nejsou bez protihodnoty, ale jsou to nákupy, 

protože zřizovatelé je skládají, aby instituce, které budou plnit jejich úkoly, mohly fungovat. 

 

K čl. I bodu 45 (změna a doplnění náplně položky 5189): 

 Náplň položky se formuluje obecně, tak, aby zahrnovala všechny možnosti. 

 

K čl. I bodu 46 (doplnění náplně položky 5191): 

 Jediným případem, kdy sankce nepatří na položku 5191, jsou sankce placené Evropské unii. 

Tato výjimka platí více let (věta „Patří sem i sankce, které se jí platí.“ je v náplni položky 5512 od 

roku 2012) a je třeba na ni upozornit i v náplni položky 5191. 

 

K čl. I bodu 47 (doplnění náplně položky 5192): 

 Při zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců zákonem č. 205/2015 Sb. (k tomu 

odůvodnění bodů 28 a 101) byl zákoník práce doplněn o náhrady za pracovní úrazy a nemoci 

z povolání. Tyto náhrady logicky patří na položku 5192. V návaznosti na změny vojenských zákonů 

se doplňují i náhrady, které tyto zákony stanoví. Jak je uvedeno výše v odůvodnění bodu 47, často 

se vyskytují platby za zaměstnance k úhradě jejich příspěvků spolkům a profesním komorám. 

Nejsou-li placeny přímo, ale platí si je zaměstnanci sami a pak je dostanou proplaceny od 

zaměstnavatele, zařadí je zaměstnavatel na položku 5192. 

 

K čl. I bodu 48 (změna v náplni položky 5194): 

 Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o 

některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů byl zrušen zákonem č. 

45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, který žádné kázeňské odměny nestanoví. 

 

K čl. I bodu 49 (rozodstavcování a doplnění náplně položky 5222): 

 Pojem „euroregion“ není pojmem českého ani evropského práva. Rozumí se jím organizace 

pro přeshraniční spolupráci, většinou jsou to spolky nebo podobné organizace, kterými, jsou-li 
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tuzemskými právnickými osobami, bývají zájmová sdružení právnických osob. Členské příspěvky 

euroregionům-českým právnickým osobám, jsou-i spolky nebo zájmovými sdruženími právnických 

osob, patří na položku 5179 (k tomu výše v odůvodnění bodu 44) a transfery jim poskytované patří 

na položku 5222. Členské příspěvky euroregionům-zahraničním právnickým osobám patří na 

položky z podseskupení 554 (soukromoprávním na položku 5542) a transfery těmto osobám, jsou-li 

soukromými právnickými osobami, na položku 5532. 

 

K čl. I bodu 50 (doplnění názvu seskupení položek 53): 

 Daně nelze úplně podřadit pod transfery, podobají se spíše členským příspěvkům, a proto je 

vhodné název seskupení položek 53 – „Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi 

peněžními fondy téhož subjektu“, do nějž výdaje na platby daní patří, o ně doplnit. 

 

K čl. I bodu 51 (změna v náplni položky 5339): 

 Výčet položek podseskupení 533 zřízených pro transfery jiným právnickým osobám než 

příspěvkovým organizacím již neodpovídá skutečnosti. Neexistuje již položka 5335, která byla 

zřízena pro transfery veřejným zdravotnickým zařízením a zrušena vyhláškou č. 464/2013 Sb. poté, 

kdy byl s účinností od 30. 12. 2011 zákonem č. 466/2011 Sb. zrušen zákon č. 245/2006 Sb., o 

veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

K čl. I bodu 52 (doplnění náplně podseskupení položek 534): 

 Doplňuje se ustanovení obdobné odstavci 4 náplně podseskupení 413 (k tomu odůvodnění 

bodu 23). 

 

K čl. I bodu 53 (nově položka 5343): 

 Zpřesňuje se náplň položky 5343 a mění se i její název, který byl příliš obecný. Převody 

případným jiným vlastním peněžním fondům se zařadí na položku 5349. 

 

K čl. I bodu 54 (doplnění náplně položky 5345): 

 Doplňuje se ustanovení obdobné odstavci 4 náplně položky 4134 (k tomu výše odůvodnění 

bodu 24).  

 

K čl. I bodu 55 (doplnění náplně položky 5348): 

 Doplňuje se ustanovení obdobné odstavci 2 náplně položky 4138 (k tomu výše odůvodnění 

bodu 25). 

 

K čl. I bodu 56 (zavedení podseskupení položek 535): 

 I ve výdajích se doplňuje podseskupení položek „Převody z vlastních fondů přes rok“, jako 

bylo v příjmech doplněno podseskupení položek 414 (k tomu výše odůvodnění bodu 26). 
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K čl. I bodu 57 (doplnění názvu podseskupení položek 536): 

 V podseskupení položek jsou také výdaje na platby daní, a proto se název tohoto 

podseskupení doplňuje obdobně jako název celého seskupení položek 53 (k tomu výše odůvodnění 

bodu 50). 

 

K čl. I bodu 58 (rozodstavcování náplně položky 5362): 

 V náplni položky 5362, i když se celá týká výdajů na platby daní, několik různých 

ustanovení, a proto se rozčleňuje do odstavců. 

 

K čl. I bodu 59 (změna v náplni položky 5362): 

 Jak je uvedeno výše v obecné části odůvodnění a v odůvodnění bodu 38, organizace platící 

daň z přidané hodnoty z přenesené povinnosti budou moci rozhodnout, zda ji zařadí na položku 

5362 a tedy ji skutečně označí jako daň nebo zda ji zahrnou na položku, na niž patří kupované věci, 

služby nebo práce. 

 

K čl. I bodu 60 (další změna v náplni položky 5362): 

 Vypouští se ustanovení, že na položku 5362 nepatří daň z přidané hodnoty placená 

z přenesené povinnosti, protože to, zda se na ni zařadí či ne, rozhodne její plátce (k tomu 

odůvodnění bodů 38 a 58). 

 

K čl. I bodu 61 (změna v náplni položky 5424): 

 Zákon č. 220/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů byl zrušen zákonem č. 45/2016 Sb., 

v němž se ustanovení, že „vojákovi v záloze, který byl dočasně uznán neschopným výkonu služby 

pro nemoc a propuštěn z výkonu vojenské činné služby podle § 14 odst. 1 písm. b) branného 

zákona, poskytne příslušný vojenský správní úřad náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného 

výdělku“, nachází v § 45. 

 

K čl. I bodu 62 (doplnění náplně položky 5499): 

 Poslední novelou, vyhláškou č. 56/2016 Sb., se do náplně položky 5499 doplnil náborový, 

kvalifikační a stabilizační příspěvek vojáků z povolání podle § 69 až 70b zákona o vojácích 

z povolání a nyní se doplňují ještě služební příspěvek vojákovi na bydlení podle § 61a a 

jednorázová peněžní výpomoc vojákovi podle § 63 téhož zákona, které mají podobnou povahu a je 

proto třeba je zařazovat na tutéž položku. 

 

K čl. I bodu 63 (doplnění názvu seskupení položek 55 a zvedení jeho náplně): 

 Jak je uvedeno v obecné části odůvodnění, nejrozsáhlejší změnou, kterou navržená novela 

vyhlášky o rozpočtové skladbě přináší, je nová úprava seskupení položek 55 – „Neinvestiční 

transfery do zahraničí“. Z dosavadní úpravy není vymezení těchto transferů dostatečně jasné. Tato 

otázka byla projednána na poradě se zástupci správců rozpočtových kapitol konané 30. června 2016 

a na základě jejích závěrů a dalších zjištění byly vytyčeny čtyři hlavní zásady, na nichž je nová 
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úprava založena. První a nejdůležitější je zásada, že za transfery do zahraničí se nepovažují 

transfery překračující české hranice, ale transfery zahraničním osobám. Podle této zásady, i když 

nebyla vyřčena, se postupovalo i nyní, protože je jasné, že např. u transferů cizím státům 

(podseskupení položek 552) je lhostejné, zda se peněžní prostředky poukazují cizímu státu do 

zahraničí nebo jeho velvyslanectví na českém území. Podobně když se provádí transfer mezinárodní 

se sídlem v zahraničí, je to transfer do zahraničí i v případě, že peněžní prostředky se poukazují na 

její účet v tuzemsku, protože bezprostředně sice nesměřuje do zahraničí, ale zvyšuje majetek 

ovládaný ze zahraničí zahraničním subjektem. Druhou zásadou je oddělení transferů 

veřejnoprávním a soukromoprávním subjektům. Transfery v celé rozpočtové skladbě jsou důsledně 

rozděleny podle toho, zda se poskytují veřejným právnickým osobám nebo soukromým subjektům 

(soukromým právnickým osobám a osobám fyzickým), a proto je třeba stejně členit transfery do 

zahraničí. Třetí zásadou je oddělení skutečných transferů od převodů, které jsou ve skutečnosti 

nákupy, ale je potřebné je mít zahrnuty do seskupení položek 55. Čtvrtou zásadou je důkladné 

definování pojmů, jako jsou mezinárodní organizace, mezinárodní vládní organizace a další, a 

vymezení výdajů patřících na jednotlivé položky. 

 

K čl. I bodu 64 (doplnění názvu podseskupení položek 551 a zavedení jeho náplně): 

 Zavedením náplně podseskupení položek 551 se toto podseskupení omezuje na transfery 

pouze mezinárodním organizacím vládním, to znamená veřejnoprávním. Neinvestiční transfery 

mezinárodním nevládním organizacím, to znamená soukromoprávním, patří do podseskupení 

položek 553. Toto rozdělení většinou tak funguje už nyní, ale je třeba je výslovně zakotvit.  

 

K čl. I bodu 65 (doplnění názvu položky 5511 a nově její náplň): 

 Oddělení neinvestičních transferů veřejnoprávním a soukromoprávním subjektům (k tomu 

výše v odůvodnění bodů 63 a 64) se provádí též změnou náplně položky 5511, v níž se uvádí, že na 

ni patří transfery mezinárodním organizacím pouze vládním, a to stejně jako dosud s výjimkou 

nadnárodních orgánů. Česká republika je členkou jediné mezinárodní vládní organizace, která má 

povahu nadnárodního orgánu, a to Evropské unie (nadnárodní orgán může samozřejmě být jedině 

vládní mezinárodní organizací).  

 

K čl. I bodu 66 (nově náplň položky 5514): 

 Nová náplň položky 5514 odkazuje na nové unijní předpisy a jejich ustanovení, které 

odvody vlastních zdrojů podle daně z přidané hodnoty upravují. Je projevem zásady, že je třeba 

výdaje, které na tu kterou položku patří, vždy přesně vymezit. 

 

K čl. I bodu 67 (nově náplň položky 5515): 

 Podobně jako nová náplň položky 5514 (k tomu výše odůvodnění bodu 66) i nová náplň 

položky 5515 odkazuje na nové unijní předpisy a jejich ustanovení, které upravují odvody vlastních 

zdrojů, v tomto případě vlastních zdrojů podle hrubého národního důchodu. 

 

K čl. I bodu 68 (zavedení položky 5516): 
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 Poté, kdy se začaly na částky na bankovních účtech v některých bankách uvalovat záporné 

úroky, které platí majitel účtu bance a nikoliv již banka jemu, novelizovala Evropská unie nařízení 

o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z daně 

z přidané hodnoty a hrubého národního důchodu a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků tak, že 

na účtu vedeném „na jméno Komise u ministerstva financí nebo národní centrální banky“ pro 

vlastní zdroje v případě, že tato banka nebo toto ministerstvo strhne ze zůstatku záporný úrok, musí 

členský stát každou takto strženou částku nahradit, tzn. že stejnou částku na tento účet poukáže. 

Ministerstvo financí bude potřebovat, až Česká národní banka, která v České republice tento účet 

vede, začne záporné úroky uplatňovat, tyto částky zvlášť sledovat, a proto se pro ně zavádí nová 

položka. 

 

K čl. I bodu 69 (zavedení náplně podseskupení položek 552): 

 Do nově zavedené náplně podseskupení položek 552 se promítá zásada, že do podseskupení 

položek 55 patří transfery zahraničním osobám a je lhostejné, odkud a kam směřují. 

 

K čl. I bodu 70 (zavedení náplně podseskupení položek 553): 

 Náplň podseskupení položek 553 dosud nebyla zcela jasná. Na základě zásady, že je třeba 

oddělit transfery veřejnoprávním a soukromoprávním subjektům se vymezuje tak, že je určeno pro 

neinvestiční transfery soukromoprávním zahraničním subjektům. Pro neinvestiční transfery 

veřejnoprávním zahraničním subjektům, to znamená mezinárodním vládním organizacím a cizím 

státům, jsou určena podseskupení položek 551 a 552. 

 

K čl. I bodu 71 (nově náplň položky 5531): 

 Neinvestiční transfery soukromoprávním zahraničním subjektům se dělí na peněžní dary 

(položka 5531) a všechny ostatní (položka 5532). Náplň položky 5531, která je zavedena kvůli 

tomu, že peněžní dary do zahraničí uvádějí zvlášť rozpočtová pravidla, se zpřesňuje. 

 

K čl. I bodu 72 (nově náplň položky 5532): 

 Nově se vymezuje náplň položky 5532, na kterou budou patřit všechny neinvestiční 

transfery soukromoprávním subjektům do zahraničí kromě peněžních darů a dávek sociálního 

zabezpečení. 

 

K čl. I bodu 73 (zavedení podseskupení položek 554): 

 Jak bylo dohodnuto na poradě se zástupci správců rozpočtových kapitol, zřizuje se 

podseskupení pro členské příspěvky mezinárodním organizacím kromě Evropské unii, a to vládním, 

tj. veřejnoprávním (položka 5541), i nevládním (položka 5542). Členské příspěvky svou povahou 

patří do nákupů, a to na položku 5179, ale členské příspěvky mezinárodním organizacím se od 

začátku této rozpočtové skladby zařazovaly mezi transfery do zahraničí a bylo dohodnuto, že to tak 

zůstane. 

 

K čl. I bodu 74 (rozodstavcování, změna a doplnění náplně seskupení položek 61): 
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 Náplň seskupení položek 61 se upravuje tak, aby se umožnila volitelnost položek pro výdaje 

na placení daně z přidané hodnoty z přenesené povinnosti, tj. aby se plátce mohl rozhodnout, zda 

tyto výdaje bude zařazovat mezi výdaje na placení daní nebo mezi výdaje na pořízení věcí, služeb a 

výkonů, z jejichž ceny daň platí (k tomu obecná část odůvodnění a odůvodnění bodů 38, 59 a 76). 

 

K čl. I bodu 75 (doplnění náplně položky 6111): 

 Doplňují se databáze, které autorský zákon uvádí odděleně od počítačových programů 

(k tomu odůvodnění bodů 30 a 39). „Počítačové programy“ a „software“ jsou synonyma (k tomu 

odůvodnění bodu 39). 

 

K čl. I bodu 76 (rozodstavcování a změna náplně položky 6121): 

 Poslední změnou, kterou vyvolalo rozhodnutí nechat na organizacích, zda výdaje na placení 

daně z přidané hodnoty z přenesené povinnosti budou zahrnovat mezi výdaje na placení daní nebo 

mezi výdaje na pořízení příslušných hodnot, je změna náplně položky 6121 (k tomu obecná část 

odůvodnění a odůvodnění bodů 38, 59 a 76). 

 

K čl. I bodu 77 (zavedení náplně položky 6124): 

 V rámci zdokonalování vymezení položek se zavádí náplň položky 6124, která ji dosud 

neměla, s odkazem na ustanovení účetní vyhlášky, které pěstitelské celky trvalých porostů definuje. 

 

K čl. I bodu 78 (nově náplň položky 6127): 

 Dosavadní náplň položky 6127 a obdobně položky 5177 je nejasná a vyvolává dotazy. Jako 

nejvhodnější se ukazuje zařadit na ni výdaje pouze na autorská díla (k tomu též odůvodnění bodu 

41). 

 

K čl. I bodu 79 (zavedení podseskupení položek 614): 

 Podle závěrů porady se zástupci správců rozpočtových kapitol konané 30. června 2016 se 

doplňuje podseskupení pro výdaje na zřízení věcných břemen a práva stavby, která mají povahu 

dlouhodobého nehmotného majetku (k tomu též odůvodnění bodu 31). 

 

K čl. I bodu 80 (doplnění názvu seskupení položek 62): 

 V důsledku zřízení podseskupení položek pro výdaje na vklady do fundací a ústavů (k tomu 

dále odůvodnění bodu 81) se doplňuje název seskupení položek 62, do nějž toto podseskupení patří. 

 

K čl. I bodu 81 (zavedení podseskupení položek 621): 

 Podle ustanovení pod náplní třídy 5 „investičními výdaji se rozumějí výdaje na pořízení věcí 

a práv majících povahu dlouhodobého majetku“. Dlouhodobý majetek je trojí: nehmotný (§ 11 

vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů), hmotný (§ 14 téže vyhlášky) a finanční (§ 

17). Pro výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, tj. pro investiční výdaje, jsou určena seskupení 

položek 61 a 62. Seskupení položek 61 je určeno pro výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného 
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a hmotného majetku resp. majetkových práv a člení se podle jejich druhů na podseskupení 611, 612, 

613 a 614. Seskupení položek 62 je určeno pro výdaje na pořízení dlouhodobého finančního 

majetku. Těmi jsou hlavně výdaje na majetkové účasti a vklady. Třídění těchto výdajů je dosud 

upraveno nedostatečně, seskupení položek 62 má jen tři položky v jednom podseskupení, 

podseskupení 620, a to položku pro výdaje na pořízení akcií, položku pro výdaje na pořízení 

majetkových podílů a položku pro výdaje na pořízení ostatních majetkových nároků (práv). 

Podseskupení 620 slouží pro zatřiďování výdajů na vklady do obchodních korporací a podobné 

výdaje týkající se těchto korporací (právnických osob podle zákona č. 90/2012 Sb.), položky pro 

výdaje na vklady do ostatních korporací povahy společenství majetku, tj. do fundací a ústavů, dosud 

chyběly. Zřizuje se proto podseskupení položek 621 s třemi položkami, a to pro výdaje na vklady 

do nadací, nadačních fondů a ústavů. 

 

K čl. I bodu 82 (zavedení položky 6362): 

 Zřizuje se nová položka dohodnutá na poradě se zástupci správců rozpočtových kapitol 

konané 30. června 2016. 

 

K čl. I bodu 83 (doplnění náplně položky 8113): 

 Jedním z problémů, na který upozornil Svaz měst a obcí (k tomu obecná část odůvodnění a 

odůvodnění bodů 1 až 4 a 26), byl i problém zatřídění výběrů peněz v hotovosti koncem roku z účtu 

u banky, která je odepíše z účtu až poté, kdy jsou vybrány (kartou) a složeny do pokladny, a toto 

odepsání se uskuteční až v novém roce. Praxe je taková, že obec, stejně jako kdyby odepsání částky 

z účtu výběr předcházelo a obé se uskutečnilo v jednom roce, odepsanou částku zařadí na položku 

5182 a zaúčtuje na účet peněz na cestě, avšak částku po odepsání v novém roce zařadí na položku 

8901, aby\ ji tak vlastně z výdajů nového roku vyřadila. Použití položky 5182 i účtu peněz na cestě 

je však nesprávné. Jestli obec peníze vybírané kartou dostane dřív, než jsou odepsány z jejího účtu, 

nedostala je ze svého účtu, ale z peněžních prostředků banky. Obec, která pokladnu nevede 

v režimu oddělených pokladen, musí částku přijatou z bankomatu a do této pokladny složenou 

zaúčtovat jako příjem vypůjčených peněz a odepsání této částky ze základního běžného účtu 

(syntetický účet 231) jako splátku této výpůjčky. Příjem je třeba zařadit plusem nikoliv na položku 

8901 – „Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního 

sektoru“, ale na položku 8113 – „Krátkodobé přijaté půjčené prostředky“, protože vybrání částky 

z bankomatu, aniž je zatím uhrazena z účtu, představuje její vypůjčení od banky. Až se tato částka 

z pokladny utratí, nezaúčtuje se minusem na položku 8901, ale na položku 8114 - „Uhrazené 

splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků“ a zároveň plusem v rozdělení na příslušné 

položky třídy 5 odpovídající věcem a službám, za jejichž pořízení se vydala. Tak je třeba 

postupovat nejen na přelomu let, ale i během roku, protože i během roku tato operace představuje 

vypůjčení částky, která byla vybrána z bankomatu, od banky a její následné splacení. Položka 5182 

se vůbec nepoužije. Obec, která pokladnu, do níž přijímá hotovost vybranou prostřednictvím 

platební karty, vede v režimu oddělených pokladen a tudíž při účtování o jejích příjmech a výdajích 

uvádí jednotky třídění rozpočtové skladby, musí částku přijatou z bankomatu a do této pokladny 

složenou zaúčtovat na syntetickém účtu 261 s položkou 8113 (minusem) a její odepsání z účtu na 

syntetickém účtu 231 s položkou 8114 (plusem). Až se tato částka z pokladny utratí, zaúčtuje se na 
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syntetickém účtu 261 s položkou 8114 (plusem) a zároveň v rozdělení na příslušné položky třídy 5 

(plusem) odpovídající věcem a službám, za jejichž pořízení se vydala. Aby se tento postup prosadil, 

doplňuje se náplň položky 8113 tak, že na ni patří i přijetí peněz od banky dříve, než ta je odepíše 

z účtu, a náplň položky 8114 tak, že na ni patří i odepsání částky z bankovního účtu, jestliže tato 

částka byla z něj vybrána dřívějšího dne, než v kterém z něj byla odepsána. 

 

K čl. I bodu 84 (doplnění náplně položky 8114): 

 Náplň položky 8114 se doplňuje z důvodu, který je popsán výše v odůvodnění bodu 83. 

 

K čl. I bodu 85 (změna v názvu a v náplni položky 8115): 

 Podle nového atomového zákona je Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRO) i nadále 

financována z jaderného účtu, ale „prostřednictvím státního rozpočtu“ (§ 113 odst. 2 zákona). 

Částky pro SÚRO budou z tohoto účtu převáděny na účet hospodaření státního rozpočtu a SÚRO je 

bude vydávat z čerpacího výdajového účtu státního rozpočtu jako každá jiná organizační složka 

státu. Nový atomový zákon též doplnil § 10 odst. 5 větu první rozpočtových pravidel, která stanoví, 

které příjmy účtů státních finančních aktiv, mezi něž patří i jaderný účet, tvoří a které netvoří 

kapitolu Operace státních finančních aktiv. Doplnil ji tak, že mezi příjmy a výdaje, které ji netvoří, 

včlenil výdaje financované z jaderného účtu, takže věta teď zní: „Příjmy a výdaje na účtech státních 

finančních aktiv, s výjimkou operací spojených s řízením likvidity státní pokladny a řízením 

státního dluhu a s výjimkou výdajů financovaných z prostředků jaderného účtu podle atomového 

zákona, tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv.“ V rozpočtové skladbě byla položka 8115 

– „Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech“ rozdělena s účinností od 1. ledna 

2013 na dvě, a to na položku 8115 – „Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 

kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA“ a 8116 – „Změna stavu 

bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA“. Na 

první z nich patří změny stavů všech bankovních účtů kromě účtů státních finančních aktiv (SFA) a 

z účtů SFA jen změny, které způsobily příjmy a výdaje kapitoly Operace SFA, tj. s vyloučením 

příjmů a výdajů z „operací spojených s řízením likvidity státní pokladny a řízením státního dluhu“. 

Změny, které jimi ovlivněny jsou, patří na položku 8116. Nyní tedy se z OSFA vylučují i výdaje na 

SÚRO, takže je nutné je vyloučit z položky 8116 a zahrnout do položky 8115. 

 

K čl. I bodu 86 (další změna v náplni položky 8115): 

 Znovu se uvádí, že z jaderného účtu patří na položku 8115 jen výdaje na SÚRO. Změny 

stavů způsobené ostatními jeho příjmy výdaji, tj. příjmy a výdaji kapitoly OSFA, patří na položku 

8116. 

 

K čl. I bodu 87 (změna v názvu a v náplni položky 8116): 

 Jak je uvedeno v odůvodněních bodů 85 a 86, výdaje na SÚRO patří na položku 8115 a ne 

8116, z které je třeba je vyloučit. 

 

K čl. I bodu 88 (změna v náplni položky 8117): 
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 Náplň položky 8117 se zpřesňuje tak, aby byla jednoznačná. 

 

K čl. I bodu 89 (doplnění náplní položek 8118, 8128, 8218 a 8228): 

Do náplní těchto čtyř položek se vkládá formulace, která má zahrnout všechny možnosti, 

jakými se zhodnocují dočasně volné prostředky. 

 

K čl. I bodu 90 (změna v náplních položek 8125 a 8225): 

 Dosavadní nejasná první část náplně položek 8125 a 8225 se nově formuluje. 

 

K čl. I bodu 91 (změna v náplni položky 8127): 

 Dosavadní nejasná první část náplně položky 8127 se nově formuluje. 

 

K čl. I bodu 92 (doplnění náplně položky 8215): 

 Dosavadní nejasná první část náplně položky 8215 se nově formuluje. 

 

K čl. I bodu 93 (doplnění náplně položky 8216): 

 Doplňuje se náplň položky 8216, tj. jedné z položek pro změny stavů na účtech, tak, aby 

vyjadřovala totéž co ostatní položky pro změny stavů na účtech. 

 

K čl. I bodu 94 (změna v náplni položky 8217): 

 Náplň položky 8217 se zpřesňuje obdobně jako náplně položek 8117, 8127 a 8227. 

 

K čl. I bodu 95 (změna v náplni položky 8227): 

 Náplň položky 8227 se zpřesňuje obdobně jako náplně položek 8117, 8127 a 8217. 

 

K čl. I bodu 96 (změna v náplních položek 8413, 8414, 8418, 8427 a 8428): 

 Odvolání na starý atomový zákon se nahrazuje odvoláním na atomový zákon nový. 

 

K čl. I bodu 97 (změna v náplni položky 8417): 

 Odvolání na starý atomový zákon se nahrazuje odvoláním na atomový zákon nový. 

 

K čl. I bodu 98 (zavedení paragrafu 2292): 

 Z výdajů na dopravní obslužnost na položce 5193 unikají výdaje, které na ni vynakládají 

příspěvkové organizace krajů. Položku 5193 používají samozřejmě jen organizace, které podléhají 

rozpočtové skladbě a kterými příspěvkové organizace nejsou. Ty na ně dostávají peněžní prostředky 

od krajů, které je zřídily, avšak ani tyto peněžní prostředky se na položku 5193 nedostanou, protože 

patří na položku příspěvku. Aby se mezi výdaje na dopravní obslužnost dostaly, zřizuje se paragraf, 

na kterém vedle přímých výdajů na ni budou i převody peněžních prostředků na ni určených 

příspěvkovým organizacím. 
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K čl. I bodu 99 (změna v názvu paragrafu 3772 a zavedení jeho náplně): 

 Paragraf 3772 je určen pro organizační složku státu Správa úložišť radioaktivních odpadů, 

která se nestará jen o vysoce radioaktivní odpad, ale o veškerý radioaktivní odpad. Slovo „vysoce“ 

se proto z názvu paragrafu vypouští. Doplňuje se odkaz na nový atomový zákon. 

 

K čl. I bodu 100 (zavedení pododdílu 386): 

 Zřizuje se paragraf v samostatném pododdílu pro připravované Ministerstvo pro výzkum a 

vývoj (k tomu odůvodnění bodů 5 a 6). Účinnost tohoto ustanovení se odkládá a podmiňuje 

podobně jako účinnost ustanovení o zřízení kapitoly pro toto ministerstvo a zrušení kapitol, které 

budou jeho kapitolou nahrazeny (čl. III). 

 

K čl. I bodu 101 (zrušení pododdílu 416): 

 Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, 

který nikdy nenabyl účinnosti, byl s účinností ode dne 1. října 2015 zrušen zákonem č. 205/2015 

Sb., a proto se ruší i pododdíl 416 (k tomu též odůvodnění bodu 28). Podle zrušeného zákona mělo 

být úrazové pojištění zaměstnanců založeno na placení pojistného státu a poskytování dávek státem 

oprávněným osobám. Pro tyto dávky byly určeny jednotlivé paragrafy pododdílu 416. Poté, kdy se 

tento záměr neuskutečnil a dávky neexistují a zatím existovat nebudou, je třeba tyto paragrafy a 

s nimi celý pododdíl zrušit. 

 

K čl. I bodu 102 (zavedení paragrafu 5312): 

 Dne 19. října 2016 Senát schválil novelu zákona proti praní špinavých peněz (senátní tisk č. 

331, sněmovní tisk č. 752), podle nějž se dosavadní odbor 24 – finanční analytický ministerstva 

financí od ministerstva oddělí a vznikne z něj organizační složka státu Finanční analytický úřad. 

V důsledku toho se oddělí i jeho výdaje, které dosud byly součástí výdajů ministerstva financí, a 

bude třeba je pro jejich specifičnost vést na zvláštním paragrafu. Činnost tohoto úřadu je 

nepochybně činností v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku a patří tedy do pododdílu 531, 

v němž se pro něj obsazuje číslo 5312. 

 

K čl. I bodu 103 (změna v náplni paragrafu 5491): 

 Uvádí se správný název Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí i s odkazem na zákon. 

 

K čl. I bodu 104 (změna v náplni paragrafu 6221): 

 Na žádost ministerstva zahraničních věcí se zpřesňuje náplň paragrafu 6221. 

 

K čl. I bodu 105 (změna v náplni paragrafu 6223): 

 Na žádost ministerstva zahraničních věcí se zpřesňuje náplň paragrafu 6223. 

 

K čl. I bodu 106 (doplnění náplně paragrafu 6229): 
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 Na žádost ministerstva zahraničních věcí se doplňuje náplň paragrafu 6229. 

 

K čl. I bodu 107 (změna v náplni podkladové jednotky 5): 

 Úprava úhrad v dosavadním § 32a horního zákona nasvědčuje tomu, že při jejich 

přerozdělení mohou ministerstva průmyslu a životního prostředí o obdrženou částku překročit 

rozpočet výdajů. Po novelizaci horního zákona zákonem č. 89/2016 Sb., který § 32a zrušil a tuto 

úpravu přesunul do nových paragrafů 33a až 33w, již taková možnost z nové úpravy nevyplývá, a 

proto se věta o tom, že jedním ze zvláštních zákonů, kterých se týká podkladová jednotka 5, je i 

horní zákon, podle nějž uvedená dvě ministerstva překračují rozpočet výdajů o částky z úhrad 

z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů a výdaje na vrub tohoto překročení zařazují na 

podkladovou jednotku 5, vypouští. 

 

K čl. II a III: 

 Počátek účinnosti úprav rozpočtové skladby, které spočívají v zavedení nových jednotek 

třídění (položek, paragrafů), zpravidla nemůže být stanoven na jiný den než na den 1. ledna, kdy 

začíná rozpočtový a účetní rok. V novém roce (2017) se však pro údaje starého roku (2016) použije 

rozpočtová skladba před novelizací. Nové jednotky třídění vyplývající ze zákonů nemusejí být 

zřízeny ke dni 1. ledna, rozhodující je počátek účinnosti těchto zákonů. To se v navržené novele 

týká zejména kapitoly pro Ministerstvo pro výzkum a vývoj. To dosud zřízeno nebylo a není úplně 

jisté, zda skutečně zřízeno bude. Proto se účinnost jejího zřízení a dvou souvisících ustanovení 

odkládá až na den, kdy nabude účinnosti příslušný zákon. 
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