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Vypořádání připomínek resortů a krajů k návrhu patnácté novely vyhlášky 

o rozpočtové skladbě 

 

 

Podle legislativních pravidel vlády byl návrh patnácté novely vyhlášky o rozpočtové 

skladbě předložen do meziresortního připomínkového řízení dne 25. listopadu 2015 

(vložením do elektronické knihovny Úřadu vlády) se lhůtou pro dodání stanovisek do 16. 

prosince 2015. Byl rozeslán šedesáti připomínkovým místům, kterými byly: 1) Kancelář 

presidenta republiky, 2) Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu, 3) Kancelář Senátu 

Parlamentu, 4) Ústavní soud, 5) Nejvyšší kontrolní úřad, 6) Ministerstvo zahraničních věcí, 7) 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 8) Ministerstvo kultury, 9) Ministerstvo práce a 

sociálních věcí (MPSV), 10) Ministerstvo zdravotnictví, 11) Ministerstvo spravedlnosti, 12) 

Ministerstvo vnitra, 13) Ministerstvo průmyslu a obchodu, 14) Ministerstvo pro místní rozvoj 

(MMR), 15) Ministerstvo zemědělství (MZe), 16) Ministerstvo obrany, 17) Ministerstvo 

dopravy, 18) Ministerstvo životního prostředí, 19) Český statistický úřad (ČSÚ), 20) Český 

úřad zeměměřický a katastrální, 21) Český báňský úřad, 22) Úřad průmyslového vlastnictví, 

23) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 24) Správa státních hmotných rezerv, 25) Státní 

úřad pro jadernou bezpečnost, 26) Národní bezpečnostní úřad, 27) Energetický regulační 

úřad, 28) Úřad vlády, 29) Český telekomunikační úřad, 30) Bezpečnostní informační služba, 

31) Úřad pro ochranu osobních údajů, 32) Ústav pro studium totalitních režimů, 33) 

Akademie věd, 34) Generální inspekce bezpečnostních sborů, 35) Kancelář veřejného 

ochránce práv, 36) Grantová agentura, 37) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, 38) 

Technologická agentura, 39) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, 40) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 41) Úřad pro zahraniční 

styky a informace, 42) Kancelář finančního arbitra, 43) Nejvyšší soud, 44) Nejvyšší správní 

soud, 45) Hlavní město Praha, 46) Středočeský kraj, 47) Jihočeský kraj, 48) Plzeňský kraj, 

49) Karlovarský kraj, 50) Ústecký kraj, 51) Liberecký kraj, 52) Královéhradecký kraj, 53) 

Pardubický kraj, 54) Kraj Vysočina, 55) Jihomoravský kraj, 56) Olomoucký kraj, 57) 

Moravskoslezský kraj, 58) Zlínský kraj, 59) Svaz měst a obcí, 60) Česká národní banka a 61) 

Unie zaměstnavatelských svazů. 

Dvanáct připomínkovatelů (uvedeni pod č. 2, 3, 4, 27, 32, 34, 35, 37, 39, 42, 49 a 61) 

neodpovědělo. Osmnáct připomínkovatelů (uvedeni pod č. 10, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 

29, 30, 31, 33, 40, 41, 43, 44 a 46) prostřednictvím Eklepu sdělilo, že připomínky nemají. 

Ostatních jedenatřicet připomínkovatelů (KPR, NKÚ, třináct ústředních orgánů, počítaje v to i 

Úřad vlády, Grantová agentura, Technologická agentura, dvanáct krajů, Svaz měst a obcí a 

ČNB, uvedeny pod č. 1, 5 až 9, 11, 12, 16 až 19, 21, 26, 28, 36, 38, 45, 47, 48 a 50 až 60) 

připomínky k návrhu novely předložilo.  

Připomínek bylo značné množství, ale mnohé se opakovaly, více než kdykoli jindy. 

Pět nejdůležitějších připomínek, které uváděla značná část připomínkovatelů, které tvořily 

možná polovinu veškerého připomínkového textu a kterým bylo v plné míře vyhověno, jsou 

tyto: 

1) Umožnění členit výdaje obcí a krajů podle odborů a jiných útvarů jejich úřadů a 

podle úkolů. Tato změna byla v návrhu novely uvedena ve dvou variantách. Varianta I 
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spočívala ve stanovení, že obce a kraje mohou využívat třídění výdajů z hlediska 

odpovědnostního pro členění podle odborů a jiných útvarů a třídění z hlediska příslušnosti 

výdajů ke zvlášť sledovaným celkům pro členění podle úkolů. Ve variantě II se navrhovalo 

doplnění nového paragrafu do vyhlášky umožňujícího jakékoliv další členění. Dvě 

ministerstva se vyslovila pro variantu I, ale všechny kraje, které se touto otázkou zabývaly, 

pro variantu II. Ta také byla do definitivního návrhu zapracována. 

2) Zařazení částky, která se vybírá z bankomatu a banka ji odepíše z bankovního účtu 

až později, na položku 8113 a jejího pozdějšího odepsání na položku 8114. K tomuto návrhu 

se vyslovila asi polovina připomínkovatelů a všichni ho odmítli. Bylo zvoleno řešení, že 

příjem hotovosti, avšak jen na konci roku, když se očekává odepsání až v následujícím roce, 

se zařadí na nově zaváděnou položku 4140 a odepsání na nově zaváděnou položku 5350. 

3) Kapitola pro ministerstvo pro výzkum a vývoj. Vláda rozhodla, že se má 

vypracovat návrh věcného záměru zákona, podle nějž mj. vznikne ministerstvo pro výzkum a 

vývoj, do nějž se zahrnou i dosavadní agentury Grantová a Technologická. Do návrhu novely 

proto byla zařazena tato nová kapitola s číslem 318 a kapitoly Grantové a technologické 

agentury (kapitoly 321 a 377) zrušeny, a to s odloženou účinností „dnem nabytí účinnosti 

zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, bude-li z něj vznik kapitoly 318 a zánik kapitol 

321 a 377 vyplývat“. Takto podmíněná účinnost je však bezprecedentní a kromě toho lhůta 

pro vypracování návrhu věcného záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací 

stanovená vládou nebyla dodržena, takže je zřejmé, že bude-li zákon vůbec přijat, nebude to 

v roce 2017. Body novely zavádějící novou kapitolu a rušící uvedené dvě kapitoly dosavadní 

byly proto vypuštěny. 

4) Příjmy z udělení práva stavby a výdaje na jeho pořízení. Právo stavby bylo v návrhu 

novely pojato stejně jako práva z věcných břemen, a to tak, že stojí-li více než 40 tisíc korun, 

jsou nadlimitní a tedy příjem patří mezi kapitálové příjmy a výdaj mezi investiční (a tedy i 

kapitálové) výdaje, kdežto stojí-li do této částky, příjem patří na položku 2119 a výdaj mezi 

výdaje neinvestiční. K tomu však bylo povícero námitek, protože v účetnictví se právo stavby 

považuje vlastně za stavbu a je vždy vedeno jako dlouhodobý majetek, ať je výdaj na ně 

sebenižší. Zamýšlená položka 3123 pro příjmy za udělení nadlimitního práva stavby a 

zamýšlená položka 6140 pro výdaje na jeho pořízení byly proto z návrhu novely vypuštěny. 

5) Položky pro výdaje na kulturní předměty. Bylo navrženo, aby položky pro tyto 

výdaje, tj. položky 5177 a 6127, se omezily jen na výdaje na pořízení předmětů, které jsou 

autorskými díly. Tento návrh však velké množství připomínkovatelů kritizoval, protože se 

odchyluje od toho, jak jsou tyto předměty chápány v účetnictví. Bod měnící náplň položky 

5177 byl proto vypuštěn a náplň položky 6127 stanovena na základě zákonů, které 

hospodaření s kulturními předměty upravují. 

Celkově lze konstatovat, že připomínkové řízení přineslo dobře využitelné náměty na 

změny v rozpočtové skladbě a že připomínky, kterým nebylo vyhověno, buď byly méně 

závažné nebo naopak byly závažné tak, že budou na základě nich navrženy změny pro příšt í 

novelu, aby prošly řádným projednáním.  

Závažnější připomínky, kterým vyhověno nebylo, jsou i s důvody zamítnutí uvedeny 

v připojené tabulce. 
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PŘIPOMÍNKY K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

Návrh patnácté novely vyhlášky o rozpočtové skladbě 

 

Resort Nepřijaté významnější připomínky a odpovědi na ně 

MŠMT 

 

Připomínka: Vzhledem ke vzniku Národního akreditačního úřadu pro vysoké 

školství (NAÚ) se navrhuje do náplně položky 5021 (případně jiné vhodné položky) 

doplnit i odkaz na § 83a a § 83d zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 

změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

předpisů. Rada NAÚ (resp. celý NAÚ) má velmi specifické postavení. NAÚ není 

organizační složkou státu, ani součástí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Rada NAÚ, Přezkumná komise nebo hodnotící komise nemají v podstatě žádný vztah 

k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a proto mezi ním a členy Rady, 

Přezkumné komise nebo hodnotících komisí nevzniká žádný smluvní vztah. Žádáme 

tedy do vyhlášky zakotvit náplň obdobně, jako je tomu u Grantové agentury ČR, či 

Technologické agentury ČR. 

Odpověď: Rada NAÚ má podobné postavení jako jiné řídící, pracovní a poradní 

orgány. Jestli je třeba odměny členům Rady NAÚ v náplni položky 5021 zvlášť 

uvést, bylo by potřebné všechny tyto orgány vyspecifikovat. Tak velký zásah do 

rozpočtové skladby by mohl být udělán ve vyhlášce, kterou bude rozpočtová skladba 

v roce 2017 vydána nově. 

 

Připomínka: Navrhuje se sloučení dvou průřezových ukazatelů, a to ukazatele 

„Program sociální prevence a prevence kriminality“ (dílčí průřezový ukazatel 31) a 

„Program protidrogové politiky“ (dílčí průřezový ukazatel 32),do ukazatele jednoho s 

názvem „Prevence sociálně patologických jevů“ (s účinností od 1. 1. 2017, příp. s 

odloženou účinností od 1. 1. 2018). Důvodem sloučení je skutečnost, že Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy koordinuje oblast primární prevence všech forem 

rizikového chování komplexně a většina realizovaných programů pro žáky je 

zaměřena na všechny druhy rizikového chování, a nedá se proto dle obsahového 

zaměření jednoznačně začlenit do jednoho z výše uvedených dotačních programů. 

Praxe ukazuje, že ve školním prostředí neexistuje striktní dělení programů primární 

prevence na programy zaměřené čistě do oblasti prevence kriminality (bez řešení 

tématu návykových látek) a obráceně. Členění dotačního řízení na výše uvedené dva 

typy dotačních programů je tak spíše formálního charakteru a neodpovídá aktuální 

situaci. V případě potřeby operativních přesunů rozpočtu mezi oběma programy je 

nyní nezbytné realizovat v souladu s § 23 a 24 zákona č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtová opatření se souhlasem 

Ministerstva financí, popřípadě vlády nebo Rozpočtového výboru Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR. I po sloučení dotačních programů bude možné dle 

obsahové náplně a zaměření primárně preventivních aktivit projektů určit, jaká 

finanční částka byla poskytnuta na oblast protidrogové prevence a na oblast prevence 

kriminality či pro jednotlivé typy rizikového chování pro účely vyhodnocování 

různých statistik – např. pro potřeby Národního monitorovacího střediska pro drogy a 

drogové závislosti. Ministerstvo financí doporučilo MŠMT projednání návrhu na 

sloučení s Republikovým výborem pro prevenci kriminality. Tento výbor schválil dne 

9. února 2016 návrh na sloučení dotačního programu sociální prevence a prevence 

kriminality a dotačního programu protidrogové prevence, které Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, vyhlašuje v rámci dotačního řízení ze státního rozpočtu na 

realizaci projektů v oblasti prevence rizikového chování. Usnesení bylo schváleno 14 
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členy z celkového počtu 16; 1 člen s návrhem nesouhlasil. Hlasování probíhalo per 

rollam prostřednictvím e-mailu ve dnech 29. 1. až 9. 2. 2016. V pracovním pořádku 

bylo toto předáno na Ministerstvo financí. 

Odpověď: Tyto dva ukazatele jsou uvedeny v zákoně o státním rozpočtu resp. jeho 

příloze. Vyhláška sama je sloučit nemůže, nejdříve by se musely sloučit v zákoně. 

Kromě toho ministerstvo obrany s jejich sloučením zásadně nesouhlasí. 

Připomínka: 2. K bodu 27., odst. 11: Zde je uvedeno, že pro běžné i kapitálové 

výdaje platí, že jejich zařazení na položku nezávisí na tom, byl-li výdaj oprávněný 

nebo neoprávněný. Není definováno, co je oprávněný a co neoprávněný výdaj. 

Vzhledem k tomu, že na položku mají patřit oba druhy výdajů, doporučujeme toto 

slovní spojení vyjmout, nebo definovat "oprávněnost" a "neoprávněnost". Totéž platí 

pro bod 34. a 44. 

Odpověď: Obsahem pojmu „neoprávněný“ je, že je to něco, co právo nepřipouští, 

tzn. jednání, které je v rozporu s právními předpisy. Něco takového však není možné 

do vyhlášky psát, protože se to rozumí samo sebou. 

 

MPSV Připomínka: V souvislosti s úpravou podseskupení rozpočtových položek 413 a 

definicí peněžního fondu je zřejmé, že zpřesnění je vynuceno zejména úrovní 

územních samosprávných celků. Doporučujeme tedy úpravu rozlišit na část vztahující 

se na všechny subjekty dotčené rozpočtovou skladbou a na část vztahující se na obce, 

kraje, dobrovolné svazky obcí a regionální rady. Poměrně komplikované vymezení 

obsahové náplně by se tím mohlo zpřehlednit a například pro organizační složky státu 

i zjednodušit. Na tuto úpravu navazuje i čl. I bod 52 (doplnění odst. 4 do obsahového 

vymezení podseskupení položek 534). 

Odpověď: Definice peněžního fondu musí být stejná pro všechny. Doplňuje se na 

základě zkušeností s dosavadní definicí, která nebyla zcela vystihující, zejména 

pokud jde o tzv. účty termínovaných vkladů. Ty sice organizační složky státu mít 

nemohou, ale to nemůže být důvodem pro to, aby byla pro ně zavedena zvláštní 

definice, v níž by vyloučení těchto účtů chybělo. 

 

 Připomínka: V souvislosti se zavedením podseskupení položek 414 je z odůvodnění 

zřejmé, že potřeba byla vyvolána možnou praxí na úrovni obcí. Požadujeme obsahové 

vymezení položky 4140 (zřejmě by měla být označena 4141, protože rozpočtové 

položky začínají standardně číslováním na konci od jedné s využitím nuly až při 

obsazení celého podseskupení) navázat pouze na ty účetní jednotky, které ji mají 

používat. Tím by se předešlo možným nejasnostem, pro jaké subjekty a účely byla 

zřízena. Obdobně na výdajové straně v rámci bodu 56 (včetně přečíslování položky z 

nuly na „1“, které obecně doporučujeme ve všech podobných případech – například i 

položky 5520). 

Odpověď: Podseskupení položek 414 a 534 se zavádí kvůli převodům uvnitř 

organizace (mezi dvěma jejími účty) přes rok. Tyto převody se mohou vyskytovat i u 

organizačních složek státu, které např. mohou mít dva účty rezervního fondu. To je 

v praxi sice výjimečné, ale pamatovat na to je třeba. 

 

Připomínka: K bodům 29 a 30: Odůvodnění k těmto bodům je jedním z případů, kdy 

rozpočtová skladba může být v rozporu s účetními postupy (jiným příkladem mohou 

být věcná břemena). Například licence k počítačovým programům, tj. ocenitelná 

práva, se považují podle účetní legislativy za nehmotný majetek. Bylo by žádoucí oba 

přístupy (rozpočtový a účetní) sjednotit, protože v opačném případě to ztěžuje 

vykazování účetními jednotkami. 
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Odpověď: Ne všechny licence k počítačovým programům mohou být považovány za 

majetek. Některé dávají svým držitelům tak málo práv (jsou třeba jen na rok či dva a 

neumožňují s počítačovými programy nijak nakládat), že označovat je jako majetek 

by bylo v hrubém rozporu s občanským zákoníkem. 

Připomínka: Obsahová náplň podseskupení položek 553 výslovně pod zahraniční 

osoby podřazuje i cizince, tj. obyvatelstvo, s výjimkou výdajů patřících pod 

rozpočtovou položku 5410. Opravdu má být zvolena tato zásada, tj. nemá být na 

cizince nahlíženo v rozsahu celého seskupení položek 54 jako na obyvatelstvo? 

V tomto případě by bylo nutné odlišovat občana ČR od cizích státních příslušníků. 

Může se jednat například o přímou podporu (proplácení cestovních výdajů 

účastníkům) v rámci projektů EU ze strukturálních fondů, pokud se jich účastní i 

cizinci zejména v souvislosti s volným pohybem osob v rámci EU. 

Odpověď: Podseskupení položek 553 i celé seskupení položek 55 je určeno pro 

transfery. Proplácení cestovních výdajů a podobné výdaje jsou výdaji na nákupy a u 

těch se nerozlišuje, zda jsou prováděny ve prospěch tuzemských nebo zahraničních 

osob. 

 

MO Připomínka: Požadujeme, aby odstavec 15, Třídy 5 – Běžné výdaje zněl: „Zařazení 

na položku se řídí druhem pořizované hodnoty včetně výdajů na platby daně z 

přidané hodnoty zařazené do pořizovací ceny nakupovaného majetku či služeb, kdy 

organizace (odběratel), která je plátcem daně z přidané hodnoty, platbu této daně 

zařadí na položku, na niž patří výdaj za dodanou hodnotu bez ohledu na skutečnost, 

zda daň hradí dodavateli či správci daně (v případě přenesené daňové povinnosti)“. 

Odpověď: Na poradě 24. 8. 2016 o evidenci daně z přidané hodnoty, které se 

zúčastnili zástupci ústředních orgánů, u kterých se DPH vyskytuje, bylo dohodnuto, 

že to, zda se DPH placená z přenesené povinnosti bude zařazovat na položku plateb 

daní nebo na položku zboží, z kterého se platí, rozhodne každá organizace sama. 

Nebylo by vhodné tuto dohodu nedodržet. 

 

Připomínka: Požadujeme upravit problematiku poskytování občerstvení, pohoštění a 

darů obecně závazným právním předpisem. Odůvodnění: Doplnění položky 5139 o 

nový odstavec 2 je odůvodněno argumentem, že výdaje organizačních složek státu na 

květiny a věnce jsou většinou neoprávněné, protože jejich nákup není v souladu s 

náplní činnosti většiny organizačních složek státu. Dále se upřesňuje, že výdaje na 

květiny, které mají být někomu předány, patří na položku 5194 – Věcné dary. 

Považujeme za potřebné zdůraznit, že prostředky, kterými disponuje organizační 

složka státu, může dle § 45 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), používat 

na krytí nezbytných potřeb a na opatření zakládající se na právních předpisech. Oblast 

občerstvení, pohoštění a darů však není obecně závaznými právními předpisy 

konkrétně upravena. Porušení výše citovaného ustanovení § 45 odst. 2 je pak dle § 44 

odst. 1 písm. f) rozpočtových pravidel porušením rozpočtové kázně. 

Odpověď: To není možné provést v rámci rozpočtové skladby. Bez zmocnění 

v zákoně by bylo možné takový obecně závazný právní předpis vydat jedině jako 

nařízení vlády, pro vyhlášku by se muselo do zákona doplnit zmocnění. Upravit 

poskytování občerstvení, pohoštění a darů nařízením vlády se nejeví jako vhodné, Do 

roku 1991 platila směrnice federálního ministerstva financí o hospodaření 

s prostředky na občerstvení, pohoštění a dary ve státních socialistických organizacích, 

která byla zrušena vyhláškou č. 150/1991 Sb. Má-li se úprava této oblasti znovu 

zavést, byla by nejvhodnější vyhláška. 
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 Připomínka: Požadujeme, aby odstavec 3 položky 5362 zněl: „Daň z přidané 

hodnoty sem patří vždy v případě, že ji organizace platí finančnímu úřadu jakožto 

osoba povinná k dani, která dodala zboží za úplatu v rámci uskutečňování 

ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku 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), platby této daně se budou zařazovat na položku, na niž patří 

výdaj za hodnotu, jejíž dodání, poskytnutí nebo pořízení (§ 2 odst. 1 zákona č. 

235/2004 Sb. ve znění zákonů č. 502/2012 Sb. a č. 344/2013 Sb.) je předmětem této 

daně“. Odůvodnění: Na základě § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), se organizační 

složka státu při výkonu působností v oblasti veřejné správy nepovažuje za osobu 

povinnou k dani, protože neuskutečňuje ekonomickou činnost. Podle ustanovení § 72 

odst. 1. zákona o DPH je možné uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na 

vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které plátce použije v rámci svých 

ekonomických činností. Z výše uvedeného důvodu vstupuje do pořizovací ceny 

majetku (popř. služeb) organizačních složek státu celý výdaj včetně daně z přidané 

hodnoty (dále jen „daň“). Celý tento výdaj je výdajem na nakupovanou věc, službu, 

právo či výkon bez ohledu na to, komu je daň hrazena, zda dodavateli či správci daně 

(v režimu přenesené daňové povinnosti). Zatřídění tohoto výdaje do druhového 

třídění rozpočtové skladby musí být jednoznačné (z důvodu správného výkaznictví 

všech organizací) a musí odpovídat věcnému druhu nakupované hodnoty, čímž je 

právě určení rozpočtové položky dle druhu pořizované hodnoty. Analogicky jsou 

zatříděny výdaje na platy zaměstnanců, kdy je celý plat zatříděn do podseskupení 

položek 501 – Platy, přestože část této částky v podobě daně z příjmů je odvedena 

organizací správci daně. Zatřídění úhrady daně do druhového třídění dle aktuálního 

daňového režimu by přinášelo značné administrativní úkony při každé změně tohoto 

režimu, popř. při výběru dodavatele ze země Evropské unie v nutnosti změn v 

druhovém zatřídění připravovaných výdajů. Např. při připravované investiční akci na 

nákup dlouhodobého majetku v hodnotě 1 mld. Kč by měla organizace připraven 

rozpočet na třídě 6 – Kapitálové výdaje v hodnotě 1 mld. Kč. V okamžiku výběru 

dodavatele ze země EU (popř. při změně daňového režimu na přenesenou daňovou 

povinnost i u dodavatele tuzemského) by bylo nutné provést změny v připravované 

akci tak, aby na třídě 6 – Kapitálové výdaje byla snížena narozpočtovaná částka z 1 

mld. Kč na cca 826 mil. Kč a navíc byla narozpočtována rozpočtová položka 5362 

(Běžné výdaje) ve výši cca 174 mil. Kč. Jak je z příkladu zřejmé, pouze výběrem 

dodavatele či změnou v režimu placení daně by se zásadně změnila struktura výdajů 

státního rozpočtu, ovšem nakupovaná investice by zůstala stejná (v účetnictví by byl 

vždy zaúčtován dlouhodobý majetek v hodnotě 1 mld. Kč). Dalším aspektem je 

komplikace při určení druhového zatřídění u nákupů majetku na hranici částky 

kapitálových výdajů. Např. při nákupu notebooku v hodnotě 39 tis. Kč bez daně by 

byla částka 39 tis. Kč zařazena do třídy 6, částka daně ve výši cca 8 tis. Kč by byla 

zařazena do třídy 5 (položka 5362). Celková částka kapitálového výdaje by tedy byla 

nižší než 40 tis. Kč. Pak by zřejmě nemělo jít o kapitálový výdaj zařazený do třídy 6. 

Ovšem v účetnictví by byl uvedený notebook zařazen jako dlouhodobý majetek, 

protože jeho pořizovací cena je cca 47 tis. Kč. Jak je zřejmé z obou příkladů hodnota 

majetku v účetnictví je vždy v celkové částce včetně daně (v pořizovací ceně), ale 
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struktura výdajů by se při zařazování daně dle příjemce platby daně měnila. 

V neposlední řadě považuji za důležité upozornit na zkušenosti z proběhlých 

kontrolních akcí NKÚ, kdy je jedním z kritérií hodnocení hospodaření kontrolované 

organizace i souhlasnost výše kapitálových výdajů s hodnotou zaúčtovaného 

pořizovaného dlouhodobého majetku v účetnictví. Tato podmínka by v případě 

úhrady daně správci daně a jejím zařazení na samostatnou rozpočtovou položku 

nebyla splněna. 

Odpověď: Jak je výše uvedeno, na poradě 24. 8. 2016 o evidenci daně z přidané 

hodnoty, které se zúčastnili zástupci ústředních orgánů, u kterých se DPH vyskytuje, 

bylo dohodnuto, že to, zda se DPH placená z přenesené povinnosti bude zařazovat na 

položku plateb daní nebo na položku zboží, z kterého se platí, rozhodne každá 

organizace sama. Změna tohoto rozhodnutí by se musela provést za účasti zástupců 

příslušných správců kapitol a přinejmenším by musela projít řádným připomínkovým 

řízením. Jestli se dospěje k tomu, že je potřebná, mohla by se provést v nové vyhlášce 

o rozpočtové skladbě, ne však pouze v rámci zapracování připomínek k návrhu 

novely. 

MD Připomínka: Požadujeme na konec textu položky 5193 doplnit text: „Položka se 

použije pouze v případě, pokud nejsou uhrazené výdaje na dopravní obslužnost 

předmětem finančního zúčtování dle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 

pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.“ Odůvodnění: Ministerstvo 

dopravy nenakupuje služby a není jejich uživatelem; obdobná situace je i u krajů a 

obcí, které uzavírají smlouvy o závazku veřejné služby s dopravci. Ministerstvo 

dopravy nadále trvá na skutečnosti, že na základě smlouvy o závazku veřejné služby 

v přepravě cestujících poskytuje dopravcům zálohové dotace do hospodářského 

výsledku, které jsou předmětem finančního zúčtování podle ustanovení § 75 

rozpočtových pravidel a jeho prováděcích předpisů. Oporou našeho názoru je 

současně ČUS 703 – Transfery. S ohledem na výše uvedené je nutné dát popis 

položky 5193 do souladu s rozpočtovými pravidly. 

Odpověď: Na základě smlouvy o závazku veřejné služby v přepravě cestujících není 

možné poskytovat dotace, ty se poskytují rozhodnutím ústředního orgánu o 

poskytnutí dotace podle § 14 rozpočtových pravidel a u územních samosprávných 

celků dotačními smlouvami. 

 

Připomínka: Do vyhlášky je nutné zapracovat řešení situace, která je u odvětvového 

třídění v IISSP, tj. čtyřmístné paragrafy mají v IISSP na konci další dva znaky 

(zpravidla 00 nebo dle potřeb průřezových ukazatelů jiné dva znaky). 

Odpověď: Tzv. poslední dvě místa paragrafu v Integrovaném informačním systému 

státní pokladny nerozšiřují paragraf na šest míst, ale jsou to dílčí průřezové ukazatele 

(část G přílohy k vyhlášce o rozpočtové skladbě). Kromě toho dokumentace k IISSP 

není na rozdíl od rozpočtové skladby právním předpisem, ale naopak z právních 

předpisů musí vycházet a vychází. 

 

ČSÚ Připomínka: ČSÚ doporučuje „peněžitý vklad do veřejných výzkumných institucí“ 

(nově doplněný do této položky) zařadit pod položku 6202 – nákup majetkových 

podílů. 

Odpověď: Tento vklad není majetkovým podílem, vkladatele neopravňuje k získání 

nějakého majetkového prospěchu. Vztah mezi zřizovatelem VVI a VVI je 

veřejnoprávní, zřízení je aktem plnění úkolů státu a nikoliv podnikání. 
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Plzeňský 

kraj 

Připomínka: Doporučujeme zřídit novou výdajovou položku, která by oddělila 

čerpání prostředků na propagační předměty (které mají logo organizace). 

Odpověď: Do podseskupení 513 se již žádná položka nevejde. Kromě toho by 

položka pro výdaje na propagační předměty sloužila jen územním samosprávným 

celkům, protože organizační složky státu takové předměty pořizovat nesmějí. Byla by 

to položka jen málo využívaná. 

 

Ústecký 

kraj 

Připomínka: V posledních letech jsme zaznamenali snahu předkladatele 

přizpůsobovat rozpočtovou skladbu účetnictví, což nepovažujeme za přínosné. Dále 

nepovažujeme za vhodné časté změny v členění jednotlivých seskupení rozpočtové 

skladby – neustálá změna struktury je důvodem neporovnatelnosti dat v meziročních 

srovnáních. Stále se rozšiřují komentáře a rozpočtová skladba se stává nepřehlednou. 

Odůvodnění: Obecně lze konstatovat, že předkladatel se snaží o maximální sladění s 

účetnictvím. Nepovažujeme za vhodné upravovat rozpočtovou skladbu tak, aby 

kopírovala účetnictví. Rozpočet a účetnictví jsou dvě různé kategorie na sledování 

hospodaření územních samosprávných celků, které vycházejí ze stejných principů, ale 

mají různý pohled na stejné případy. Proto není třeba otrocky zavádět do rozpočtové 

skladby účetní postupy/zatřídění, od toho je účetnictví. Rozpočet a účetnictví by 

nadále měly spolu koexistovat ve vzájemné úzké vazbě, ale ne se nahrazovat. 

Odpověď: Je pravda, že směr rozvoje rozpočtové skladby by měl být obrácený, 

rozpočtová skladba by se měla řídit tím, co je specifické pro příjmy a výdaje a 

nepřizpůsobovat je evidenci, která je specifická pro účetnictví a je postavená na 

jiných základech. Správci rozpočtových kapitol a zvláště kraje však neustále tlačí na 

další přizpůsobování evidence příjmů a výdajů evidenci výnosů, nákladů, 

pohledávek, závazků a majetku. Např. Pardubický kraj ve svých připomínkách 

k předloženému návrhu novely píše: „Položky 5120 a 6140 - zásadně nesouhlasíme s 

dalším vrážením klínů mezi rozpočtovou skladbu a účetnictví. Právo stavby dle 

účetních předpisů není nikdy součástí výdajů na pořízení stavby a zavádění nových 

položek jenom zhoršuje vypovídací schopnost finančních výkazů. Navrhovaná náplň 

položek odporuje účetním předpisům. Je nezbytně potřeba zachovat alespoň systém 

pořizování dlouhodobého majetku přes kapitálové položky. Pořízení práva stavby je 

pořízení nemovitého majetku bez ohledu na výši ocenění.“ Této připomínce, tj. 

připomínce, aby se právo stavby v rozpočtové skladbě posuzovalo stejně jako 

v účetnictví (aby se výdaje na jeho pořízení nečlenily na podlimitní a nadlimitní, jak 

je to u dlouhodobého majetku, ale všechny se zařadily mezi investiční výdaje), 

nezbylo než vyhovět, protože ji vzneslo i několik dalších připomínkovatelů a 

prosazoval ji i odbor regulace a metodiky účetnictví ministerstva financí. Je proto 

zřejmé, že přizpůsobování rozpočtové skladby účetnictví bude spíše pokračovat než 

aby se postupovalo způsobem, který navrhuje Ústecký kraj. 

 

Liberec-

ký kraj 

Připomínka: Navrhujeme novelu doplnit o úpravu problematiky promítnutí 

vzájemného zápočtu závazků a pohledávek v rozpočtové skladbě, neboť nepromítnutí 

některých zápočtů přes rozpočtovou skladbu významně zkresluje skutečný stav a tím 

tak snižuje vypovídací schopnost finančního výkazu. 

Odpověď: Problém sledování částek, u kterých organizaci vzniká povinnost je 

zaplatit a zároveň právo je dostat a které se započtou a v příjmech a výdajích se tedy 

neobjeví, byl zaznamenán již před několika lety a jeho řešení bylo požadováno i v 

připomínkách krajů k dřívějším návrhům novel vyhlášky o rozpočtové skladbě. Proto 

byl pro účely letošní novely této vyhlášky vypracován návrh její úpravy a úpravy 

vyhlášky č. 5/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které by členění těchto částek a 

jejich uvádění ve výkaze o plnění rozpočtů územních samosprávných celků umožnily. 
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Ministerstvo financí však nakonec dospělo k názoru, že takové úpravy by 

představovaly přílišné vybočení ze systému informací o plnění veřejných rozpočtů a 

že by vedly k potížím při předávání výkazu o plnění rozpočtu územních 

samosprávných celků (výkazu Fin 2-12 M) do centrálního systému účetních 

informací státu, do nějž se předává podle § 23 odst. 1 vyhlášky č. 383/2009 Sb. ve 

znění vyhlášky č. 437/2011 Sb. Ministerstvo financí proto doporučuje, aby obce a 

kraje postupovaly cestou zvláštní evidence. I právnické osoby řídící se rozpočtovou 

skladbou si totiž stejně jako kdokoli jiný mohou zavést zvláštní evidenci mimo 

evidence, ke kterým jsou povinny podle právních předpisů, v níž budou takovéto 

částky sledovat, a to případně i s použitím položek rozpočtové skladby, a sestavovat 

potřebné přehledy, tabulky nebo jiné písemné materiály, v nichž též mohou tyto 

částky sčítat s příjmy a výdaji v členění podle rozpočtové skladby, jak se uvádějí ve 

výkaze o plnění rozpočtu, a to nejen skutečné částky započtení, směny apod., ale i 

částky jejich hypotetického rozpočtu. Taková evidence by podle názoru MF zcela 

splňovala požadavky, které Liberecký kraj vznáší, jen s tím rozdílem, že údaje 

nebudou ve výkaze o plnění rozpočtu, ale ve zvláštní, neoficiální evidenci. 

Olo-

moucký 

kraj 

Připomínka: Nově doplněná položka 5120 – Podlimitní věcná břemena. Občanský 

zákoník nezná pojem podlimitní věcné břemeno. Podlimitní a nadlimitní je zcela 

nesmyslně převzato ze zákona o veřejných zakázkách, ale v žádném případě nemá 

vazbu na účetní předpisy. 

Odpověď: Pojmy „podlimitní“ a „nadlimitní“ nejsou převzaty ze zákona o veřejných 

zakázkách, běžně se používají pro případy, kdy se nějaký proces řídí dvěma různými 

režimy podle ocenění věcí nebo jiných skutečností, které do něj vstupují. 

V rozpočtové skladbě už je podlimitní a nadlimitní technické zhodnocení. Na to, že 

občanský zákoník nečlení věcná břemena na podlimitní a nadlimitní, nezáleží. Stejně 

tak nečlení majetek na dlouhodobý, tedy nadlimitní, a ostatní a ten na drobný a 

materiál, jak to dělají účetní předpisy, a přece si nikdo nestěžuje, že účetní předpisy 

nedodržují občanský zákoník. Rozpočtová skladba všeobecně dělí majetek a 

majetková práva na ta, za něž se vydalo nejvýše 40 tisíc (60 tisíc) Kč, a na ty, za něž 

se vydalo více. Není vázána tím, že v účetnictví se právě věcná břemena takto nedělí, 

ač většina ostatního majetku a majetkových práv se takto dělí. Vyhovění připomínce 

Olomouckého kraje by vedlo k již zcela nepřiměřenému přizpůsobení rozpočtové 

skladby účetnictví, jak proti němu protestuje Ústecký kraj (k tomu výše). 

 

 Připomínka: Položka 5172 – Programové vybavení. Nově provedená úprava v textu, 

která se týká použitelnosti, nemá logiku ve vazbě na účetní předpisy a způsobuje další 

problém při rozpočtovém zařazení výdaje na nákup počítačového programu, který 

nedosahuje částky 60 000,- Kč, ale je použitelný déle než jeden rok. 

Odpověď: Počítačové programy, jsou-li majetkem (nehmotným) a tedy se výdaje na 

jejich pořízení zařazují buď na položku 5172, nebo na položku 6111, se dělí na ty, 

které jsou nehmotným majetkem dlouhodobým (pak výdaje na jejich pořízení patří na 

položku 6111), a ty, které jsou nehmotným majetkem ostatním (pak výdaje na jejich 

pořízení patří na položku 5172). Hlavním znakem dlouhodobého majetku je nejen to, 

že stojí značné množství peněz (nehmotný víc než 60 000 Kč a hmotný víc než 

40 000 Kč), ale i to, že vydrží víc než rok. Tak je tomu v účetnictví a rozpočtová 

skladba tyto definice převzala. V náplni položky 5172 dosud charakteristika, že na ni 

patří výdaje za počítačové programy, jejichž doba použitelnosti je nejvýše rok, a 

proto se doplňuje. 

 

Morav-

skoslez-

Připomínka: Navrhujeme v příloze v části B rozšířit podseskupení 513 o položku 

5130 – Pořízení informačních a komunikačních technologií. 
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ský kraj Odpověď: Návrh se jeví jako velmi podnětný, protože výdaje na pořízení materiálu a 

drobného hmotného majetku jsou v podstatě poslední výdaje, které se nečlení na 

výdaje na informační a komunikační technologie a výdaje ostatní. Tento návrh byl 

projednáván již na poradě se zástupci správců rozpočtových kapitol konané 28. 

listopadu 2014, byl však zamítnut. Položka 5130 však může být začleněna do návrhu 

nové vyhlášky o rozpočtové skladbě. 

Svaz 

měst a 

obcí 

Připomínka: Podseskupení 514. V poslední větě vypustit slovo „získané“ u 

podseskupení 514. Nelogický text, nelze na výdaje zaúčtovat získané částky v 

důsledku kursového rozdílu. 

Odpověď: Položka 2143 není položka příjmů z kursových rozdílů, ale je to položka 

„Kursové rozdíly v příjmech“. Stejně tak položka 5142 není položka výdajů 

z kursových rozdílů, ale je to položka „Kursové rozdíly ve výdajích“. Na obou 

položkách jsou příjmy i výdaje z kursových rozdílů, na první v případě plateb, které 

organizace přijímá, a na druhé plateb, které provádí. Na položku 5142 tedy skutečně 

„získané částky v důsledku kursového rozdílu“ patří, a to v případě, že se uskutečňuje 

výdaj, který by při použití kursu ze dne 1. ledna daného roku byl vyšší. 

 

Připomínka: Položka 5171. Nepoužívat termín TZ materiálu. Doporučujeme 

vypustit tuto větu novely: „Výdaje na dodavatelské pořízení technického zhodnocení 

materiálu patří, nevzniká-li jím dlouhodobý hmotný majetek nebo drobný hmotný 

dlouhodobý majetek, na položku 5169; vzniká-li, patří v prvním případě na 

příslušnou položku podseskupení položek 612 podle povahy zhodnocovaných 

hmotných věcí a ve druhém na položku 5137.“ V případě materiálu nelze hovořit o 

TZ, a to ani „podlimitním“.  Toto je matoucí a zavádějící. Jinak ale v logice věci by 

stejně mělo patřit na podseskupení 513 v souladu s náplní podseskupení a s definicí 

služeb dle odst. 4 položky seskupení 51. Případné „TZ materiálu“ by odpovídalo 

zásahu do věci, ne definici služby. 

Odpověď: Definice technického zhodnocení v rozpočtové skladbě je obecná, 

vztahuje se na veškerý majetek. Je uvedena v odstavci 6 náplně položky 5171 a zní: 

„Technickým zhodnocením hmotné věci se pro účely rozpočtové skladby rozumí její 

úprava, kterou se zvýší její použitelnost. Technickým zhodnocením nehmotného 

majetku (upgrade) se pro účely rozpočtové skladby rozumí jeho úprava přinášející 

zásadní zvýšení jeho použitelnosti nebo jeho nové zásadní funkce.“ Vztahuje se tedy i 

na materiál. 
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