
 

Vypořádání připomínek resortů a krajů k návrhu čtrnácté novely vyhlášky o 

rozpočtové skladbě 

 

 

Podle legislativních pravidel vlády byl návrh čtrnácté 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 a 60) Česká národní banka. 

Třináct připomínkovatelů (uvedeny pod č. 2, 3, 4, 27, 32, 34, 35, 37, 39, 42, 44, 49 a 

49) neodpovědělo. Čtyřiadvacet připomínkovatelů (uvedeni pod č. 1, 6, 10, 13, 22, 23, 25, 26, 

28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 52, 56 a 60) prostřednictvím Eklepu sdělilo, 

že připomínky nemají. Ostatních třiadvacet připomínkovatelů (NKÚ, čtrnáct ústředních 

orgánů, sedm krajů a Svaz měst a obcí, uvedeny pod č. 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14 až 21, 24, 45, 50, 

53, 54, 55, 57, 58 a 59) připomínky k návrhu novely předložilo.  

Připomínek bylo víc než jindy, celkem 168, ale několik se jich mnohokrát opakovalo, 

nejčastěji požadavek nezařazovat výdaje na pořízení práva stavby a věcného břemene na 

rozpočtové položky pro pořízení nehmotného majetku. Stejně jako velká většina navržených 

změn byla méně významná, tak jen několik připomínek z těch, které se týkaly přímo 

rozpočtové skladby, bylo zásadnějších. Z uvedených 168 připomínek bylo úplně nebo 

částečně vyhověno devadesáti osmi (tzn. na jejich základě byly v návrhu novely provedeny 
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změny nebo se připomínky po změnách provedených na základě jiných připomínek staly 

bezpředmětnými)  a nevyhověno sedmdesáti.  

Nejzásadnější připomínkou byla zmíněná připomínka týkající se práva stavby a 

věcného břemene. Vznesla ji asi třetina připomínkovatelů. Směřovala proti dvěma bodům 

návrhu novely, které zařazovaly výdaje na ně mezi výdaje na pořízení nehmotného majetku. 

Vycházela z toho, že účetní předpisy je zařazují mezi náklady na pořízení majetku hmotného. 

O tom se s účetními metodiky ministerstva financí jednalo již v roce 2014 a výsledkem bylo, 

že rozdílné řešení v nákladech a výdajích by nemělo způsobit problémy. Připomínkovatelé 

však tento rozdíl vidí jako zásadní, a proto obě ustanovení návrhu novely rozpočtové skladby, 

která zařazení výdajů na pořízení práva stavby a věcných břemen na položky pro pořízení 

nehmotného majetku (položky 5179 a 6112) stanovila, byla vypuštěna. Jejich zařazení tak 

zůstává neupraveno. Zařadit je na položky pro pořízení hmotného majetku není podle názoru 

předkladatele možné, protože právo stavby a práva z věcných břemen nemohou být hmotnou 

věcí. Tu občanský zákoník definuje jako ovladatelnou část vnějšího světa, která má povahu 

samostatného předmětu. Naproti tomu nehmotné věci podle občanského zákoníku jsou práva, 

jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty. Tomu právě práva tohoto druhu 

odpovídají. Záměnu hmotných a nehmotných věcí, které se účetní předpisy dopustily, nelze 

akceptovat. Připomínkám však tím, že příslušná ustanovení byla z návrhu novly vypuštěna, 

bylo vyhověno. 

Druhou vážnější připomínkou, kterou také vznesla značná část připomínkovatelů, byl 

požadavek upravit nově navrženou náplň položky pro výdaje na pořízení drobného hmotného 

dlouhodobého majetku tak, aby zahrnovala tzv. jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek. 

Požadavku bylo vyhověno tak, že definice drobného hmotného dlouhodobého majetku byla 

založena na ustanoveních občanského zákoníku o rozdělení věcí, čímž byly eliminovány 

nedostatky definice obsažené v účetních předpisech.  

Poměrně vážné výhrady vznesli připomínkovatelé k návrhu na doplnění definice 

transferů, mezi něž bylo navrženo doplnit povinné platby veřejným rozpočtům. To je však mj. 

v rozporu s tím, jak transfery chápou právní předpisy Evropské unie. Také tato připomínka se 

objevila několikrát. Bylo jí vyhověno tak, že návrh úpravy byl vzat zpět a zůstal dosavadní 

stav. 

Připomínkou zásadnějšího rázu byl i požadavek nezařazovat částky, které podle 

nového ustanovení rozpočtových pravidel mohou žádat zpět poskytovatelé dotací vidouce, že 

příjemci porušují rozpočtovo kázeň, mezi sankční platby, ale mezi vratky transferů. Několika 

připomínkovatelům bylo vyhověno a z příjmů i výdajů byly tyto převody přesunuty ze 

sankčních plateb do vratek transferů. 

Zpět byl vzat také návrh na vytvoření nového podseskupení položek pro příjmy z daně 

z hazardních her a další podobné příjmy. Nepotvrdilo se, že již bude schválen zákon o 

hazardních hrách a zákon o dani z nich, a proto podseskupení položek zřízeno nebylo a 

úprava této oblasti zůstala beze změny. I na tento problém upozornilo několik 

připomínkovatelů. 

Z 54 bodů novely je 16 zcela nových, doplněných na základě připomínek. Z nich 

největší dosah má doplnění náplní položek pro daň z příjmů právnických osob, kterou samy 
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sobě takzvaně platí obce a kraje. Obce a kraje, jak je též uvedeno v připomínce, při evidenci 

této daně postupují různě. Jelikož částky odpovídající těmto daním obcím a krajům zůstávají 

v příjmech a nikam se nepřevádějí, neexistuje žádný zúčtovatelný výdaj ani příjem. Některé 

obce a kraje proto, aby položky pro tyto daně naplnily, účtují o neexistujícím výdaji a 

neexistujícím příjmu, což je v souladu s rozpočtovou skladbou, ale v rozporu se zásadami 

účetnictví a vůbec logikou, protože nelze účtovat o něčem, co neexistuje. Jiné obce a kraje 

z toho důvodu tuto daň neevidují. Na základě požadavků na sjednocení postupu bylo nutné se 

postavit za první z obou způsobů, i když je nelogičtější, protože tyto příjmy vykazovat je 

třeba. Celý problém by se měl v blízké budoucnosti vyřešit realizací již dříve předloženého 

návrhu, aby se do rozpočtové skladby zavedlo sledování částek, které nejsou převáděny, ale 

vyrovnávají se započtením nebo jiným způsobem (směnné obchody). To si však vyžaduje 

změnu rozpočtových pravidel a změnu ve vykazování podle vyhlášky č. 5/2014 Sb. 

Z připomínek, kterým nebylo vyhověno, se několikrát opakovala připomínka, že 

dosud nepokročilo projednávání novely zákona o sdružování v politických stranách a 

v politických hnutích a tedy by se zatím neměla zřizovat rozpočtová kapitola pro Úřad pro 

dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který má tímto zákonem být 

zřízen, a to právě hjako zvláštní kapitola státního rozpočtu. To, že kapitola vznikne už nyní, 

však nezpůsobí žádný problém. Bude připravena k použití a jakmile úřad vznikne, oživí se. 

Podobně tomu bylo s kapitolou pro Generální inspekci bezpečnostních sborů.  

Připomínky s největším dosahem, kterým nebylo vyhověno, se ani přímo rozpočtové 

skladby netýkaly. Dvakrát se objevila připomínka, aby náhrady za poskytování služby péče o 

dítě v dětské skupině mohly organizační složky státu zahrnovat minusem do výdajů a výdaje 

na tyto služby tak kompenzovat. To by však bylo v rozporu s rozpočtovými pravidly. 

Rozpočtová skladba se v takové věci angažovat nemůže. 

Nejvážnější připomínky, kterým nebylo možné vyhovět, se týkaly účetnictví a vznesly 

je kraje. Stává se, že když si obec vybere z účtu hotovost kartou koncem roku, převod banka 

proúčtuje až v roce následujícím. Ve starém roce tak je zaúčtován příjem hotovosti, ale ne 

odepsání z účtu. Účetní předpisy přitom stanoví, že účet peněz na cestě nemůže mít koncem 

roku záporný zůstatek. Tento problém se musí vyřešit v účetní metodice, rozpočtová skladba 

takovou možnost nemá. 

Podobným případem jsou převody mezi účty obce na konci roku. Odepsání 

z jednohom účtu se provede v jednom roce a připsání na druhý účet až v roce dalším. Převody 

uvnitř obce pak nesouhlasí. Ani v tomto případě rozpočtová skladba nemůže pomoci. 

Zásadním požadavkem dvou krajů bylo zrušení povinnosti územních rozpočtů 

sledovat výdaje podle toho, jsou-li hrazeny z tuzemských nebo zahraničních zdrojů a 

z jakých. To by však narušilo celý systém používání a vyúčtovávání evropských dotací.. 

Požadavku s tak dalekosáhlým dopadem také není možné vyhovět v rámci zapracovávání 

připomínek, musel by být široce projednán. 

Bez širokého projednání není možné ani přesunout náhrady mezd v době nemoci 

z transferů obyvatelstvu do mzdových výdajů. V transferech obyvatelstvu jsou od začátku své 

existence a nikdy proti tomu nebyly námitky. Je sice pravda, že s mzdovými výdaji mají 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA6KAUA7V)



 4 

některé společné charakteristiky, zejména, jak se v připomínce uvádí, to, že se z nich vytváří 

fond kulturních a sociálních potřeb, avšak takové změně musí předcházet široké projednání. 

Jedna z připomínek žádá upřesnit postup výpočtu nároků z nespotřebovaných výdfajů 

ke dni 1. ledna u výdajů na platy zaměstnanců na služebních místech, avšak ani to nemůže 

rozpočtová skladba řešit. 

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 příští 

novelu, aby prošly řádným projednáním, nebo se týkaly problémů sice důležitých, ale 

takových, na jejichž vyřešení rozpočtová skladba nestačí.  
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