
 

Odůvodnění 

 

 Navržená novela vyhlášky o rozpočtové skladbě je již čtrnáctá v pořadí a patří mezi novely 

menší. Zavádí jen dvě nové jednotky třídění, a to rozpočtovou kapitolu pro Úřad pro dohled nad 

hospodařením politických stran a politických hnutí, který velmi pravděpodobně v letošním roce 

(roce 2016) vznikne, a rozpočtovou položku pro daň ze surového tabáku, která existuje již od 1. 

července 2015. V jednom případě se výdaje dosud patřící na jednu položku přesouvají na jinou (2 

body). Jsou to platy zaměstnanců v pracovním poměru na služebních místech, které přecházejí 

z položky 5011 na položku 5013, aby na této položce byly platy všech zaměstnanců na služebních 

místech. Jedna změna upřesňuje způsob uvádění utajovaných údajů o výdajích. Jedna změna 

spočívá v doplnění definice veřejných rozpočtů. Osm názvů položek a jejich podseskupení se mění 

v důsledku přejmenování Evropských společenství na Evropskou unii (2 body). Všechny ostatní 

změny pouze upřesňují náplně jednotek třídění, a to jednoho seskupení položek, tří podseskupení, 

41 položek a dvou paragrafů. Novela tedy není nijak zásadní. Kromě zřízení nové položky a nové 

kapitoly a změny v platových položkách by bylo možné to, co přináší, provést obvyklým výkladem 

v rámci pracovního styku. Všechny změny, které novela zavádí, však přispějí k lepší práci 

zaměstnanců útvarů rozpočtu a účetnictví organizačních složek státu, obcí a krajů a odstraní 

nejistoty, které někteří z nich pociťovali. Upřesňující změny se provádějí na základě jejich dotazů a 

konzultací s nimi. 

 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, zaznamenávají jiná 

jejich čtyřmístná čísla než dosud. Pracovní náročnost evidence se tedy nezvyšuje. Nová položka je 

však jen jedna a týká se daní a tedy ji bude používat jen finanční správa. Nové číslo kapitoly se 

v rozpočtování a účtování na úrovni organizačních složek státu vůbec používat nebude. 

Zapracování nových čísel položky a kapitoly do počítačových programů tak bude náročné jen 

minimálně. 

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

rovnost mužů a žen atd.  

Navržená novela nevyvolává ani žádná korupční rizika, protože ta způsobují jen právní 

předpisy stanovující práva vázaná na splnění podmínek nebo povinnosti ukládané na základě 

nějakých skutečností. Kdo splnění podmínek pro udělení práva nebo existenci skutečností, které 

mají mít za následek uložení povinnosti, posuzuje a závisí tedy na něm, zda oprávněnému subjektu 

bude právo uděleno nebo povinnému subjektu povinnost uložena, je potenciálním úplatkářem, 

protože výrok o splnění podmínek nebo existenci rozhodujících skutečností místo podle pravdy 

může vyslovit podle toho, zda dostal či nedostal úplatek. Rozpočtová skladba 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 její ulehčení ani nepřichází v úvahu, protože kdyby nějaký rozpočtový nebo účetní 

pracovník některou jednotku třídění nevyplnil a nechal v ní nuly, brzy by se na to přišlo. 
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 Právo Evropské unie třídění příjmů a výdajů veřejných rozpočtů neupravuje, a proto návrh 

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

právem. 

 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 schváleném ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, v jehož části 

týkající se Ministerstva financí je navržená novela zaznamenána jako legislativní úkol č. 18, je 

uvedeno, že toto hodnocení se zpracovávat nebude. 

 

K čl. I bodu 1 (rozšíření § 3 o odstavec 13): 

 Ministerstvo financí odpovídalo na dotazy zpravodajských služeb, zda si skutečnost, že 

všechny neinvestiční výdaje zařazují v netajných evidencích na položku 5909, nevyžaduje zvláštní 

předpis podle § 2 odst. 5 rozpočtových pravidel. Nutné to není, protože tím, že v tajných evidencích 

třídí výdaje podle úplné rozpočtové skladby, rozpočtová pravidla a rozpočtovou skladbu dodržují. 

Neuvádět v netajných evidencích výdaje v podrobnosti stanovené rozpočtovou skladbou je naopak 

jejich povinnost podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a 

prováděcího nařízení vlády. Aby tato povinnost byla promítnuta i do rozpočtové skladby, doplňuje 

se § 3 o nový odstavec a skutečnost, že všechny neinvestiční výdaje zpravodajských služeb se 

zařazují v netajných evidencích na položku 5909, se uvádí do náplně této položky. 

 

K čl. I bodu 2 (zavedení kapitoly 371): 

 Dne 20. října 2015 proběhlo na schůzi Poslanecké sněmovny první čtení návrhu novely 

zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (sněmovní tisk č. 569), který 

předpokládá zřízení zvláštního úřadu, který bude ústředním orgánem státní správy a tedy musí mít 

samostatnou kapitolu ve státním rozpočtu, jak to stanoví § 10 odst. 1 rozpočtových pravidel. Úřad 

měl fungovat již od 1. ledna 2016, ale projednávání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně se zatím 

(konec ledna 2016) z prvního čtení nevymanilo. Nové kapitole se přiděluje číslo 371. Kapitola 

zůstane zatím bez příjmů a výdajů, podobně jako po určitou dobu zůstala nenaplněna např. kapitola 

pro Generální inspekci bezpečnostních sborů. 

 

K čl. I bodům 3, 4 a 48 (doplnění náplní položek 1122, 1123 a 5365): 

 Položka 1122 existuje v této rozpočtové skladbě od začátku, tj. od roku 1997, a po celu 

dobu, kdy je stanovena vyhláškou, též položka 1123. Přitom pro tyto položky neexistují příjmy, 

které by se jimi mohly označovat, protože obce ani kraje daň z příjmů právnických osob za sebe 

neplatí a jen si část příjmů odpovídající této dani ponechávají. Položky však je třeba naplnit a proto 

nezbývá než na ně účtovat neexistující příjmy a na položku 5365 neexistující výdaje. V budoucnu 

by se tento problém měl vyřešit zavedením odděleného označování příjmů a výdajů zaniklých 

v důsledku započtení. 

 

K čl. I bodům 5 až 14 (zavedení položky 1228, zrušení náplně podseskupení položek 122 a 123 a 

zavedení náplní položek 1221 až 1225 a 1231 až 1233): 
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  Dnem 1. července 2015 nabyl účinnosti zákon č. 157/2015 Sb., jímž byl novelizován zákon 

č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů mj. tak, že byla zavedena daň 

ze surového tabáku. Pro příjem z této daně se zavádí nová položka, a to položka s číslem 1228. Při 

příležitosti této změny rozpočtové skladby se ke všem položkám podseskupení položek 122 a 123, 

které dosud nemají náplň, náplň doplňuje a uvádí se v ní ustanovení zákona (zákona o spotřebních 

daních nebo zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů), kterým byla daná daň zavedena. V souvislosti 

s tím se zrušuje náplň podseskupení položek 122 a 123, které je náplněmi jednotlivých položek 

nahrazeno. 

 

K čl. I bodům 15, 16 a 24 (zavedená náplní položek 1331 a 1336 a doplnění názvu položky 2342 a 

její nová náplň): 

 Upřesňuje se zařazení příjmů podle vodního zákona. 

 

K čl. I bodu 17  (rozodstavcování a doplnění náplně položky 2141): 

 Úrokem je nejen platba za půjčení peněz, ale i za půjčení cenných papírů, jak to stanoví 

občanský zákoník. Tento příjem se začíná vyskytovat v kapitole 396 – Státní dluh a je proto třeba se 

o něm v rozpočtové skladbě zmínit. – Nezáleží na tom, zda úrokový příjem představuje kladný 

kreditní úrok nebo záporný debetní. Oba je třeba zařadit do příjmů a nikoliv minusem do výdajů a 

v příjmech se označí položkou 2141. 

 

K čl. I bodu 18 (doplnění definice veřejných rozpočtů): 

 Dosavadní definice veřejných rozpočtů je neúplná. Doplňuje se o peněžní fondy 

právnických osob, které se již dávno při zařazování transferů jim poskytovaných na položky za 

veřejné rozpočty považují (peněžní fondy veřejných právnických osob). 

 

K čl. I bodům 19 a 52 (doplnění náplně položek 2229 a 5909 odst. 9): 

 Ode dne 20. února 2015 jsou účinné novely obou rozpočtových pravidel, tj. zákona č. 

218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Novely (zákony č. 24/2015 Sb. a č. 25/2015 Sb.) do nich doplnily ustanovení, podle nichž může 

poskytovatel dotace, vida, že příjemce pravděpodobně porušuje rozpočtovou kázeň, ho vyzvat 

k vrácení dotace nebo její části. Vyhoví-li příjemce výzvě a dotaci nebo její část vrátí, vzniká 

otázka, na jako položku má být vrácená dotace nebo její část zařazena. Na základě připomínek 

resortů a krajů byly zvoleny položky pro vratky dotací. 

 

K čl. I bodu 20 (změna v náplni položky 2321): 

 Provádí se formální úprava vyžádaná kraji, aby byl uveden plný název zákona č. 168/1999 

Sb. 

 

K čl. I bodu 21 (rozodstavcování a doplnění náplně položky 2324): 

 Od letošního roku fungují tzv. dětské skupiny pečující o děti zaměstnanců, kteří za tuto péči 

zpravidla platí náhradu. Organizační složky státu mají od letoška příjmy z náhrad za vykonání 

úřednické zkoušky. Oboje tyto náhrady zařadí jejich příjemci na položku 2324.  
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K čl. I bodu 22 (změna v názvu položky 2327): 

 Již od 1. prosince 2009 je platná Lisabonská smlouva, podle které zanikla Evropská 

společenství a jejich právním nástupcem se stala Evropská unie. V rozpočtové skladbě se proto 

název „Evropská společenství“ nahrazuje názvem „Evropská unie“ všude, kde se o tomto subjektu 

pojednává (nikoliv v názvech právních předpisů vydaných ještě Evropskými společenstvími a 

mezinárodních smluv, jichž byla účastna). 

 

K čl. I bodu 23 (rozodstavcování a doplnění náplně položky 2329): 

 Doplňuje se náplň položky 2329 o příjmy, na jejichž zařazení byly dotazy. 

 

K čl. I bodu 25 (doplnění náplně položky 3121): 

 Rozpočtová skladba zatím počítala s příspěvky přijatými podle § 23a zákona o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů jen na 

neinvestiční účely, avšak vyskytují se i příspěvky na účely investiční. Ty logicky patří na položku 

3121. 

 

K čl. I bodu 26 (doplnění náplně podseskupení položek 413): 

 Položka 4138 se doplňuje mezi položky, které je nutné konsolidovat na úrovni organizace, 

protože jsou na ní převody uvnitř ní. 

 

K čl. I bodu 27 (doplnění náplně položky 4138): 

 Položka 4138 existuje od 1. ledna 2016 pro převody z tzv. oddělených pokladen. Tyto 

pokladny nejsou součástí rozpočtu, ale jsou na něj napojeny podobně jako např. příspěvkové 

organizace. Na základě připomínek obcí se náplň této položky zpřesňuje, aby odstranily možné 

chyby. 

 

K čl. I bodům 28 a 30 (změny a doplnění v názvech a náplních položek 5011 a 5013): 

 Od roku 2015, odkdy je účinný zákon o státní službě, existuje položka 5013, na kterou se 

z položky 5011 přesunuly výdaje na platy zaměstnanců, kteří se stali a dosud stávají tzv. státními 

zaměstnanci. Na položce 5011 jsou tak platy zaměstnanců v pracovním poměru a na položce 5013 

ve služebním poměru. Protože však namísto státních zaměstnanců mohou státní službu v některých 

případech vykonávat zaměstnanci v pracovním poměru, není známo, jaký je objem platů všech 

zaměstnanců vykonávajících státní službu. Aby to bylo zjistitelné, tzn. aby byly známy platy 

zaměstnanců na služebních místech, ať slouží v jakémkoli právním poměru, platy zaměstnanců 

v pracovním poměru se přesouvají z položky 5011 na položku 5013 a odpovídajícím způsobem se 

mění i názvy obou těchto položek. 

 

K bod 29 (změna názvu položky 5012): 
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 Dosavadní název položky 5012 nebyl úplně přesný. Název se mění tak, aby bylo jasné, že na 

ni patří platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání.  

 

K čl. I bodu 31 (doplnění náplně seskupení položek 51): 

 Doplňuje se definice služeb tak, aby zahrnovala i nájem a služby patřící na podseskupení 

položek 516. 

 

K čl. I bodu 32 (doplnění náplně položky 5136): 

 Aby nevznikal dojem, že na položku 5136 patří i výdaje na knihy na kompaktních nebo 

digitálních víceúčelových discích nebo jiných podobných médiích, doplňuje se výslovné 

ustanovení, že na ni patří jen výdaje na nákup papírových knih. 

 

K čl. I bodu 33 (změna v náplni položky 5137): 

 Zpřesňuje se definice drobného hmotného dlouhodobého majetku, aby navazovala na nový 

občanský zákoník a odpovídala definici v účetnictví.  

 

K čl. I bodu 34 (doplnění náplně položky 5139): 

 Na vyžádání ministerstva dopravy se do náplně položky pro výdaje na materiál doplňují 

výdaje na věci, s kterými toto ministerstvo často pracuje. 

 

K čl. I bodu 35 (doplnění náplně podseskupení položek 514): 

 Doplňuje se náplň podseskupení položek 514 tak, aby vyjadřovala výdaje, které na položky 

tohoto podseskupení patří, a navazovala na definici služeb. 

 

K čl. I bodu 36 (doplnění náplně položky 5141): 

 V současné době se začínají vyskytovat záporné úroky. Zapůjčitel peněz, místo aby od 

vydlužitele dostával úroky, mu je sám platí. Vznikla otázka, zda organizace, když tyto úroky bance 

nebo jinému zapůjčiteli platí, je má zařazovat plusem do výdajů (organizační složka státu platit 

z výdajového účtu) nebo minusem do příjmů (OSS platit z příjmového účtu) a když je sama 

dostává, zda je má zařazovat plusem do příjmů (OSS přijímat na příjmový účet) nebo minusem do 

výdajů (OSS přijímat na výdajový účet). Správný je první způsob, protože nezáleží na tom, zda 

úrokový výdaj představuje kladný debetní úrok nebo záporný kreditní a zda úrokový příjem 

představuje kladný kreditní úrok nebo záporný debetní. Příjmy až na výjimky patří do příjmů a 

nikoliv minusem do výdajů a výdaje patří do výdajů a nikoliv minusem do příjmů. Oba druhy 

úrokových výdajů tedy patří na položku 51412 a oba druhy úrokových příjmů na položku 2141 (k 

tomu bod 17). 

 

K čl. I bodu 37 (doplnění náplně položky 5164): 

 Na položku pachtovného patří jen zemědělský pacht, ostatní patří na položku nájemného, 

což však v její náplni dosud nebylo napsáno. Náplň položky nájemného se proto doplňuje o 

pachtovné mimo pachtovné zemědělské. 
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K čl. I bodu 38 (změna v náplni položky 5168): 

 Po zavedení definice informačních a komunikačních technologií do náplně položky 5168 

vznikl u některých pracovníků dojem, že na tuto položku, ač je to položka pro výdaje na služby, 

patří nejen výdaje na služby týkající se těchto předmětů, ale i výdaje na jejich pořízení. Změna 

v náplni této položky má tento dojem rozptýlit. 

 

K čl. I bodu 39 (změna v náplni položky 5171): 

 Pasáž o zařazení výdajů na technické zhodnocení na položky, která byla do náplně položky 

5171 včleněna poslední novelou vyhlášky o rozpočtové skladbě, je chybná. Zařazení těchto výdajů 

na položky odvozuje od toho, zda zhodnocovaný majetek je dlouhodobý, namísto od ceny 

zhodnocení. Je tak v rozporu s náplněmi položek 5137, 51725179 odst. 10 a 6111 a s poslední větou 

náplně podseskupení položek 611. Pasáž se opravuje tak, aby bylo zřejmé, že rozhodující je cena 

technického zhodnocení a nikoliv zhodnocovaného majetku. 

 

K čl. I bodu 40 (změna v náplni položky 5173): 

 Mezi odstavci 3 a 4 náplně položky 5173 byl dosud určitý rozpor, když odstavec 4 stanovil, 

že na tuto položku nepatří náhrady cestovních výdajů jiným osobám než osobám vykonávajícím pro 

organizaci závislou činnost, ale odstavec 3 takové osoby uváděl. Dplňuje se proto, že odstavec 4 

platí s výjimkou toho, co stanoví odstavec 3. 

 

K čl. I bodu 41 (doplnění náplně položky 5175): 

 Na vyžádání krajů se doplňuje definice pohoštění. 

 

K čl. I bodu 42 (doplnění náplně položky 5179): 

 Do náplně položky 5179 se doplňují tři druhy výdajů, na které bývají dotazy. Zařazení je 

v souladu s výklady, které správci rozpočtové skladby dosud podávali. 

 

K čl. I bodu 43 (doplnění náplně položky 5192): 

 V zájmu přesného rozlišení náhrad a transferů a v zájmu zařazení nového výdaje 

Ministerstva vnitra ve prospěch obcí se doplňuje nový odstavec do náplně položky 5192. Tento 

nový výdaj zavádí novela zákona o pobytu cizinců na českém území, kterou dne 2. října 2015 

schválila Poslanecká sněmovna (sněmovní tisk č. 463) a na své nadcházející schůzi, která začne dne 

11. listopadu 2015, ji bude projednávat Senát (senátní tisk č. 136). 

 

K čl. I bodu 44 (doplnění náplně položky 5194): 

 Na vyžádání krajů seˇmezi výdaje na věcné dary doplňují výdaje na vstupenky, které se 

zahraničním hostům jako dar často předávají. 

 

K čl. I bodu 45 (doplnění náplně položky 5199): 
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 Doplňuje se, na jakou položku patří hotovost vydaná na kontrolní nákupy. S kontrolními 

pracovníky bylo dohodnuto, že výdej této hotovosti bude zařazován na položku 5199. 

 

K čl. I bodu 46 (změna v náplni položky 5229): 

 Svaz měst a obcí, jak sám upozornil, je spolek a proto transfery, které se mu poskytují, je 

nutné zařazovat na položku 5222 a nikoliv 5229. 

 

K čl. I bodu 47 (změna v náplni položky 5363): 

 Zpřesňuje se odkaz na tzv. malá rozpočtová pravidla, tzn. zákon o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. 

 

K čl. I bodu 49 (doplnění náplně položky 5424): 

 Zpřesňuje se ustanovení o náhradách odměn za práci v době nemoci. Tyto náhrady se 

v různých zákonech nazývají různě (náhrady mezd, plat ve snížené výši, odměna ve snížené výši). 

Příkladmo se uvádějí tři z nich. 

 

K čl. I bodu 50 (doplnění náplně položky 5499): 

 Dosud byl v náplni položky 5499 jen jeden příplatek vojáků z povolání z části páté hlavy II 

zákona o vojácích z povolání, nyní se doplňují i zbylé dva. 

 

K čl. I bodu 51 (v názvech položek 5513, 5514, 5515, 5750 a 6750, v názvu podseskupení položek 

575 a 675 a v náplni položky 5513): 

 Podobně jako v názvu příjmové položky 2327 se označení „Evropská společenství“ 

nahrazuje označením „Evropská unie“ i v názvech transferových položek a podseskupení položek a 

v náplni transferové položky 5513. 

 

K čl. I bodu 52 (rozodstavcování a doplnění náplně položky 5909): 

 Doplnění náplně položky 5909 souvisí s doplněním § 3 vyhlášky. Zpravodajské služby 

používají úplné členění podle rozpočtové skladby jen v tajné evidenci, zatímco v evidenci, která 

utajována není, musejí, aby vyhověly zákonu o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti a prováděcímu nařízení vlády, částky výdajů slučovat, aby nebylo možné zjistit 

podrobnosti. V neinvestičních výdajích k tomu používají položku 5909. 

 

K čl. I bodům 53 a 54 (změna náplní paragrafů 5162 a 5169): 

  Na vyžádání ministerstva obrany se přesouvá Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci 

a státní ověřování jakosti z paragrafu 5169 do paragrafu 5162. 

 

K čl. II a III: 

 Jako vždy je nutné již za účinnosti novely, u níž není důvodu, než aby nastala co nejdříve, 

zařazovat příjmy a výdaje z doby před ní postaru. Nezáleží na tom, kdy se příjmy a výdaje evidují, 

ale ze kdy jsou. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA6KAU8SJ)


