
  II. 
N á v r h 

 
VYHLÁŠKA 

 
ze dne      2015, 

 
kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu 
údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů 

státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů 
dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 
ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., a zákona č. 25/2015 Sb.: 

Čl. I 

Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro 
hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních 
samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad 
regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 363/2014 Sb. a vyhlášky č. 364/2014 Sb. se mění 
takto: 

1. V příloze č. 2 bod 8 zní: 

„8. Krajské úřady a hlavní město Praha provedou alespoň jednou čtvrtletně kontrolu 
jimi vykazovaných údajů o přijatých transferech a půjčkách na hodnoty transferů 
poskytnutých správci kapitol a státními fondy. V případě zjištění rozdílů mezi 
poskytnutými a přijatými transfery nebo půjčkami neprodleně zajistí v součinnosti s 
příslušným správcem kapitoly a státním fondem jejich dohledání a opravu.“. 

2. V příloze č. 4 VZOR Výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních 
složek státu zní: 
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„Ministerstvo financí VZOR
NAR 1-12 OSS   VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU
Období. Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota
mm.rrrr 3xx       název……………. název……………………. xxxxxxxx v Kč na 2 des.místa

NAR 1-12 OSS

Název ukazatele

Číslo 
řádku 

Stav NNV k 
1.1. běžného 

roku

Změna stavu 
NNV běžného 

roku1)

z toho ze sloupce 2:
Ukončení NNV podle § 47 

odst. 6 písm. b) až e)  

z toho ze sloupce 2:
Zapojení NNV podle § 

47 odst. 6 písm. a)

Zapojení NNV 
dle rozhodnutí 

vlády2)

Stav NNV k 
poslednímu dni 

měsíce 
běžného roku     

Skutečné čerpání 
NNV k poslednímu 

dni měsíce 
běžného roku

Stav zapojených, 
nečerpaných NNV k 

poslednímu dni 
měsíce běžného roku

Zůstatek NNV včetně 
nečerpaných 

zapojených NNV k 
poslednímu dni měsíce 

běžného roku 

a r 1 2 3 4 5 6 = (sl. 1+2) 7 8 = (sl. 4+5-7) 9 = (sl. 6+8)
 Profilující výdaje (A až H)
 (ř. 2 + 3 + 4 + 7 + 10 + 11 + 12 + 13) 1

 A.  Na platy státních zaměstnanců3) 2
 B.  Na platy a ostatní platby za provedenou práci 
       kromě platů státních zaměstnanců4) 3

 C.  Na jejichž provedení dostává ČR peněžní 
       prostředky z EU 4

  v tom:
       výdaje f inancované z národních peněžních 
       prostředků

5

       výdaje kryté peněžními prostředky z EU 6

 D.  Na jejichž provedení dostává ČR peněžní
       prostředky z f inančních mechanismů 7

  v tom:
       výdaje f inancované z národních peněžních 
       prostředků

8

       výdaje kryté peněžními prostředky z f inančních 
       mechanismů 9

 E.  Na jejichž provedení dostává ČR peněžní 
       prostředky od NATO

10

 F.  Na programy podle § 13 odst. 3 
       rozpočtových pravidel 11

 G.  Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 
       rozpočtových pravidel 12

 H.  Na výzkum, vývoj a inovace 13
 Neprofilující výdaje 14
 Celkem (ř. 1 + 14) 15

Poznámky:
1) Sloupec 2 zahrnuje změny stavu NNV na daném řádku (tj. změny uvedené ve sloupcích 3 a 4). V případě zapojení neprofilujících NNV do profilujících výdajů na základě rozhodnutí vlády (dle § 47 odst. 5) 
obsahuje sloupec 2 i změny stavu NNV, které se promítají do odpovídajícího řádku profilujících NNV ve sloupci 5.
2) Sloupec 5 zahrnuje zapojení neprofilujících NNV do profilujících výdajů na základě rozhodnutí vlády (dle § 47 odst. 5). Hodnoty zde uvedené nemění stav profilujících výdajů na daném řádku, tj. ve sloupci 
2 se nepromítá v profilujících, ale pouze v neprofilujících výdajích.

3) Řádek 2 zahrnuje profilující výdaje na položce 5013 dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 

4) Řádek 3 zahrnuje profilující výdaje na podseskupení 501 a 502, s výjimkou platů na položce 5013, dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.". 
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3. V příloze č. 6 bod 5 zní: 

 „5. Údaje o skutečnosti uváděné v tomto finančním výkazu se získávají z analytického 
členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou 
k syntetickým účtům: 

231 – Základní běžný účet územních samosprávných celků 
236 – Běžné účty fondů územních samosprávných celků 
261 – Pokladna 
281 – Krátkodobé úvěry 
451 – Dlouhodobé úvěry.“. 

4. V příloze č. 6 bodě 8 podbod 8.3 zní: 

„8.3 Předmětem konsolidace jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové 
skladby s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, jsou následující 
příjmové, výdajové a financující operace. 

 

konsolidace příjmů 

konsolidace na úrovni 
vykazující 
jednotky 

okresu kraje státu 

 2223 -   Příjmy z finančního vypořádání minulých let   
ne ne ano ano              mezi krajem a obcemi 

 2226 -   Příjmy z finančního vypořádání minulých let  
ne ano ano ano              mezi obcemi 

 2227 -   Příjmy z finančního vypořádání minulých let 
ne ne ne ano              mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 

 2441 -   Splátky půjčených prostředků od obcí          ne ano ano ano 
 2442 -   Splátky půjčených prostředků od krajů  ne ne ano ano 
 2443 -   Splátky půjčených prostředků 
             od regionálních rad ne ne ne ano 
 2449 -   Ostatní splátky půjčených prostředků  

ne ano ano ano               od veřejných rozpočtů územní úrovně 
 4121 -   Neinvestiční přijaté transfery od obcí ne ano ano ano 
 4122 -   Neinvestiční přijaté transfery od krajů   ne ne ano ano 
 4123 -   Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 
              rad ne ne ne ano 
 4129 -    Ostatní neinvestiční přijaté transfery 
              od rozpočtů územní úrovně ne ano ano ano 
 4133 -    Převody z vlastních rezervních fondů  

ano 
      

               (jiných než OSS) ano ano ano 
 4134 -     Převody z rozpočtových účtů ano ano ano ano 
 4137 -     Převody mezi statutárními městy 
               (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody 
               nebo částmi - příjmy ano ano ano ano 
 4138 -    Převody z vlastní pokladny ano ano ano ano 
 4139 -     Ostatní převody z vlastních fondů   ano ano ano ano 
 4221 -     Investiční přijaté transfery od obcí  ne ano ano ano 
 4222 -     Investiční přijaté transfery od krajů ne ne ano ano 
 4223 -    Investiční přijaté transfery od regionálních 
              rad ne ne ne ano 
 4229 -    Ostatní investiční přijaté transfery ne ano ano ano 
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              od rozpočtů územní úrovně 
 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ne ano ne ne 
 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 
              z území jiného okresu ne ano ne ne 
 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ne ano ano ne 
 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 
              z území jiného kraje ne ano ano ne 

 

konsolidace výdajů 

konsolidace na úrovni 
vykazující 
jednotky 

okresu kraje státu 

 5321 -   Neinvestiční transfery obcím ne ano ano ano 
 5323 -   Neinvestiční transfery krajům ne ne ano ano 
 5325 -   Neinvestiční transfery regionálním radám ne ne ne ano 
 5329 -   Ostatní neinvestiční transfery veřejným 
                  rozpočtům územní úrovně ne ano ano ano 
 5342 -    Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí 
              a krajů ano ano ano ano 
 5344 -  Převody vlastním rezervním fondům územních 
            rozpočtů ano ano ano ano 
 5345 -    Převody vlastním rozpočtovým účtům  ano ano ano ano 
 5347 -    Převody mezi statutárními městy 
              (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody 
              nebo částmi - výdaje ano ano ano ano 
 5348 -    Převody do vlastní pokladny ano ano ano ano 
 5349 -    Ostatní převody vlastním fondům  ano ano ano ano 
 5366 -    Výdaje z finančního vypořádání minulých let  

ne  ne ano ano               mezi krajem a obcemi 
 5367 -    Výdaje z finančního vypořádání minulých let 

ne  ano ano ano               mezi obcemi 
 5368 -    Výdaje z finančního vypořádání minulých let 

ne ne ne ano              mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 
 5641 -    Neinvestiční půjčené prostředky obcím ne ano ano ano 
 5642 -    Neinvestiční půjčené prostředky krajům ne ne ano ano 
 5643 -    Neinvestiční půjčené prostředky regionálním  

ne ne ne ano               radám 
 5649 -    Ostatní neinvestiční půjčené prostředky  

ne ano ano ano                veřejným rozpočtům územní úrovně 
 6341 -    Investiční transfery obcím ne ano ano ano 
 6342 -    Investiční transfery krajům ne ne ano ano 
 6345 -    Investiční transfery regionálním radám ne ne ne ano 
 6349 -    Ostatní investiční transfery veřejným 
              rozpočtům územní úrovně ne ano ano ano 
 6441 -    Investiční půjčené prostředky obcím  ne ano ano ano 
 6442 -    Investiční půjčené prostředky krajům ne ne ano ano 
 6443 -    Investiční půjčené prostředky regionálním 
              radám ne ne ne ano 
 6449 -    Ostatní investiční půjčené prostředky 
              veřejným rozpočtům místní úrovně ne ano ano ano 
 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu ne ano ne ne 
 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území  

ne ano ne ne               jiného okresu 
 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje ne ano ano ne 
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 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území  
ne ano ano ne               jiného kraje 

 
Konsolidace financování se použije pro případy, kdy mezi subjekty, za které je sestavován 
výkaz, došlo k poskytnutí nebo splácení půjčky; většinou se jedná o případy poskytnutí 
půjčky ze strany kraje obci nebo splácení půjčky obcí kraji; kraj proto bude ve výkazu 
za území kraje konsolidovat v případě poskytnutí půjčky v části konsolidace výdajů na řádku 
4330, resp. 4400 v případě splátky na straně konsolidace příjmů na řádku 4070 a proti tomu 
v části konsolidace financování na řádku 4460 odpovídající část třídy 8 - Financování 
u obcí.“. 
 

5. V příloze č. 6 bodě 8 podbod 8.4 zní: 

„8.4 Vazby v této části výkazu a vazby k jiným částem výkazu 
 

a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: 
r. 4050 sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040) sl. 41,42,43 
r. 4060 sl. 41,42,43 = r. (4250 -  4460) sl. 41,42,43 
r. 4200 sl. 41,42,43 = r. (4050 -  4060) sl. 41,42,43 
r. 4240 sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220) sl. 41,42,43 
r. 4430 sl. 41,42,43       = r. (4240 -  4250) sl. 41,42,43 
r. 4430 sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470) sl. 41,42,43 
r. 4440 sl. 41,42,43   = r. (4200 -  4430) sl. 41,42,43 
r. 4470 sl. 41,42,43 = r. (4450 -  4460) sl. 41,42,43 
r. 4440 sl. 41,42,43 = - r. 4470 sl. 41,42,43 
r. 4450 sl. 41,42,43 = r. 8000 sl. 1,2,3 

b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: 
r. 4060 sl. 41,42,43    = r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150) sl. 41,42,43 
r. 4250 sl. 41,42,43    = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306+ 4310) sl. 41,42,43 
r. 4460 sl. 41,42,43    = 0 

c) kromě obecných vazeb, platí na úrovni okresu: 
r. 4060 sl. 41,42,43    = r. (4062 + 4070 + 4090 + 4100 + 4120 + 4130 +  4140 + 4145 + 

4146 + 4150 + 4170 +  4190) sl. 41,42,43   -  r. (4191 +  4192 + 
4193 + 4194) sl. 41,42,43 + r. (7291 + 7310 + 7340 + 7380) sl. 71,72,73 

r. 4250 sl. 41,42,43 = r. (4260 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 
4322 + 4330 + 4350 + 4360 + 4380 + 4400  + 4420) sl. 41,42,43  - 
r. (4421 + 4422 + 4423 + 4424) sl. 41,42,43 +  r. (7420 + 7431 + 
7450 + 7490 + 7520) sl. 71,72,73 

r. 4460 sl. 41,42,43 = r. (4330 + 4350 + 4400 + 4420) sl. 41,42,43  - r. (4070 +  4090) sl. 

41,42,43 + r. (4192 + 4194) sl. 41,42,43  - r. (4422 + 4424) sl. 41,42,43 + r. 
(7490 + 7520) sl. 71,72,73  -   r. 7380 sl. 71,72,73   

d) kromě obecných vazeb, platí na úrovni kraje:  
r. 4060 sl. 41,42,43    = r. (4061 + 4062 + 4070 + 4080 + 4090 + 4100 + 4110 + 4120 

+ 4130 +  4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4170 + 4180 + 4190) sl. 

41,42,43 - r. (4193 + 4194) sl. 41,42,43 
r. 4250 sl. 41,42,43 = r. (4260 + 4270 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 

4310 + 4321 + 4322 + 4330 + 4340 + 4350 + 4360 +  4370 + 
4380 + 4400 + 4410 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4423 + 4424) sl. 41,42,43 

r. 4460 sl. 41,42,43 = r. (4330 + 4340 + 4350 + 4400 + 4410 + 4420) sl. 41,42,43 -  r. 
(4070 + 4080 + 4090) sl. 41,42,43 +  r. 4194 sl. 41,42,43  -  r.  4424 sl. 

41,42,43 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA48CCPX2)



6 
 

e) kromě obecných vazeb, platí na úrovni státu: 
r. 4060 sl. 41,42,43    = r. (4061 + 4062 + 4063 + 4070 + 4080 + 4081 + 4090 + 4100 + 

4110 +4111 + 4120 + 4130 +  4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 
4170 + 4180 + 4181 + 4190) sl. 41,42,43 

r. 4250 sl. 41,42,43 = r. (4260 + 4270 + 4271 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 
4306 + 4310 + 4321 + 4322 + 4323 + 4330 + 4340 +  4341 + 
4350 + 4360 + 4370 + 4371 + 4380 +  4400 + 4410 + 4411 + 
4420) sl. 41,42,43  

r. 4460 sl. 41,42,43 = r. (4330 + 4340 + 4341 + 4350 + 4400 + 4410 + 4411 + 4420) sl. 

41,42,43  - r. (4070 + 4080 + 4081 + 4090) sl. 41,42,43 “. 
 

6. V příloze č. 6 bod 10 zní:  

„10. Část VI. – Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně 
10.1  V této části výkazu se uvádějí stavy a změny stavů bankovních účtů a 

pokladny 
a) základních běžných účtů územních samosprávných celků, 
b) běžných účtů fondů územních samosprávných celků, 
c) pokladny, 

údaj ve sl. 63 příslušného řádku části VI. se vypočítá jako rozdíl sloupce 61 
a 62 téhož řádku, tzn., že údaj má znaménko  
minus (-), pokud je stav ke konci vykazovaného období vyšší než stav k 1.1.,  

 plus (+), pokud je stav ke konci vykazovaného období nižší než stav k 1.1. 
 
10.2 Vazba mezi touto částí výkazu a částí III.: 

r. (6030 + 6040) sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225) sl. 3 “. 
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7. V příloze č. 6 ve VZORU Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních 
samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M část 
IV. zní: 

 

„IV.  Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název Číslo
řádku

Schválený
 rozpočet

Rozpočet
po změnách

Výsledek od
počátku roku

text r 41 42 43
   Třída 1 - Daňové příjmy 4010
   Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020
   Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030
   Třída 4 - Přijaté transfery 4040
 Příjmy celkem 4050
 Konsolidace příjmů 4060
   v tom položky :
     2223 - Příjmy z finančního vypořádání    
                minulých let mezi krajem a obcemi 4061
     2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let
                mezi obcemi 4062
     2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let
                mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO 4063
     2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070
     2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080
     2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081
     2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 
                od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090
     4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100
     4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů        4110
     4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111
     4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                od rozpočtů územní úrovně 4120
     4133 - Převody z vlastních rezervních fondů        4130
     4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140
     4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich
                městskými obvody nebo částmi - příjmy
     4138 - Převody z vlastní pokladny 4146
     4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150
     4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170
     4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180
     4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181
     4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů
                územní úrovně 4190
     ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191
     ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých
                   z území jiného okresu 4192
     ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193
     ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků
                   přijaté z území jiného kraje 4194
 Příjmy celkem po konsolidaci 4200

4145
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8. V příloze č. 6 ve VZORU Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních 
samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M část 
VI. zní: 

 

 

   Třída 5 - Běžné výdaje 4210
   Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220
 Výdaje celkem  4240
 Konsolidace výdajů 4250
   v tom položky:
     5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260
     5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270
     5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271
     5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným
                rozpočtům územní úrovně 4280
     5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281
     5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních
                rozpočtů   4290
     5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům             4300
     5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich
                městskými obvody nebo částmi - výdaje
     5348 - Převody do vlastní pokladny 4306
     5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310
     5366 - Výdaje z finančního vypořádání 
                minulých let mezi krajem a obcemi 4321
     5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let
                mezi obcemi 4322
     5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let
                mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 4323
     5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330
     5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340
     5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním
                radám 4341
     5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky
                veřejným rozpočtům územní úrovně 4350
     6341 - Investiční transfery obcím 4360
     6342 - Investiční transfery krajům 4370
     6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371
     6349 - Ostatní investiční transfery veřejným
                rozpočtům územní úrovně 4380
     6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400
     6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410
     6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411
     6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 
                veřejným rozpočtům územní úrovně 4420
     ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421
     ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté  na území
                   jiného okresu 4422
     ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423
     ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území
                   jiného kraje 4424
 Výdaje celkem po konsolidaci 4430
 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440
   Třída 8 - Financování 4450
 Konsolidace financování 4460
 Financování celkem po konsolidaci 4470

".

4305

„VI.  Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název Číslo
řádku

Počáteční 
stav k 1.1.

Stav ke konci
vykazovaného

období
Změna stavu



text r 61 62 63
Základní běžný účet ÚSC 6010 (+/-)
Běžné účty fondů ÚSC 6020 (+/-)
Běžné účty celkem 6030 (+/-)
Pokladna 6040 (+/-)

".
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9. Příloha č. 7 zní: 
„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 5/2014 Sb. 

 
Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o rozpočtu nákladů a výnosů státních 
příspěvkových organizací a další doplňující údaje (ROZP 1-01 SPO) 

 
1. Státní příspěvkové organizace předkládají do centrálního systému účetních informací 

státu ročně přehled o rozpočtu syntetických účtů v návaznosti na jiný právní předpis3.  
2. V části II předkládají státní příspěvkové organizace doplňující údaje za hlavní činnost, 

které vycházejí z analytické evidence k syntetickým účtům uvedeným v části I. 
 

 

                                                 
3 Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. 

ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující
údaje - hlavní činnost

Období.Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota
mm.rrrr 3xx            název ………………. název xxxxxxxx v Kč na 2 des.místa

VZOR
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ROZP 1-01 SPO - Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací
Číslo 

položky Název položky
Syntetický 

účet
Schválený 
rozpočet

Skutečnost 
minulého roku

a b c 1 2

1  NÁKLADY   CELKEM
 (účtová třída 5 celkem  - součet položek 2, 38, 44 a 47)  

2 Náklady z činnosti  (součet položek 3 až 37)
3 Spotřeba materiálu  501
4 Spotřeba energie  502
5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek  503
6 Prodané zboží  504
7 Aktivace dlouhodobého majetku  506
8 Aktivace oběžného majetku  507
9 Změna stavu zásob vlastní výroby  508
10 Opravy a udržování  511
11 Cestovné  512
12 Náklady na reprezentaci  513
13 Aktivace vnitroorganizačních služeb  516
14 Ostatní služby  518
15 Mzdové náklady  521
16 Zákonné sociální pojištění  524
17 Jiné sociální pojištění  525
18 Zákonné sociální náklady  527
19 Jiné sociální náklady  528
20 Daň silniční  531
21 Daň z nemovitostí  532
22 Jiné daně a poplatky  538
23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení  541
24 Jiné pokuty a penále  542
25 Dary a jiná bezúplatná předání  543
26 Prodaný materiál  544
27 Manka a škody  547
28 Tvorba fondů  548
29 Odpisy dlouhodobého majetku  551
30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek  552
31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek  553
32 Prodané pozemky  554
33 Tvorba a zúčtování rezerv  555
34 Tvorba a zúčtování opravných položek  556
35 Náklady z vyřazených pohledávek  557
36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku  558
37 Ostatní náklady z činnosti  549
38 Finanční nák lady  (součet položek 39 až 43)
39 Prodané cenné papíry a podíly  561
40 Úroky  562
41 Kurzové ztráty  563
42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou  564
43 Ostatní finanční náklady  569
44 Náklady na transfery   (součet položek 45 a 46) 
45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery  571
46 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery  572
47 Daň z příjmů  (součet položek 48 a 49)
48 Daň z příjmů  591
49 Dodatečné odvody daně z příjmů  595

50  VÝNOSY   CELKEM
 (účtová třída 6 celkem - součet položek 51, 66 a 72)                      

51 Výnosy z činnosti  (součet položek 52 až 65)
52 Výnosy z prodeje vlastních výrobků  601
53 Výnosy z prodeje služeb  602
54 Výnosy z pronájmu  603
55 Výnosy z prodaného zboží  604
56 Jiné výnosy z vlastních výkonů  609
57 Smluvní pokuty a úroky z prodlení  641
58 Jiné pokuty a penále  642
59 Výnosy z vyřazených pohledávek  643
60 Výnosy z prodeje materiálu  644
61 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku  645
62 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků  646
63 Výnosy z prodeje pozemků  647
64 Čerpání fondů  648
65 Ostatní výnosy z činnosti  649
66 Finanční výnosy  (součet položek 67 až 71)
67 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů  661
68 Úroky  662
69 Kurzové zisky  663
70 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou  664
71 Ostatní finanční výnosy  669
72 Výnosy z transferů (součet položek 73 a 74)
73 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů  671
74 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů  672

75 VÝSLEDEK   HOSPODAŘENÍ  před zdaněním
(položka 50 - 2 - 38 - 44)

76 VÝSLEDEK   HOSPODAŘENÍ  po zdanění
(položka 50 - 1)
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“. 

ROZP 1-01 SPO - Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací
Číslo 

položky Doplňující údaje
Schválený 
rozpočet

Skutečnost
minulého roku

a b 1 2

77 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců                       
na služebních místech

(z AE k účtu 521)

78 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní 
službě

(z AE k účtu 521)

79 Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)
80 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti (z AE k účtu 521)
81 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) (z AE k účtu 524)
82 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527)
83 Příspěvek na provoz od zřizovatele   (z AE k účtu 671)

84 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí
od zřizovatele 2)  (z AE k účtu 671)

85 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než od 
zřizovatele

 (z AE k účtu 671)

86
Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu
Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na
financování těchto výdajů

 (z AE k účtu 671)

87
Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv,
na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky
z finančních mechanismů

 (z AE k účtu 671)

88 Ostatní příspěvky a dotace 3)  (z AE k účtům 
671 a 672)

89 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem
90 v tom: odvod z provozu a z odpisů 4)

91           odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku5)

92           ostatní odvody 5)

93
Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace 
celkem 6)

94 v tom: institucionální
95           účelové
96 Použití prostředků rezervního fondu 7)

97 Přepočtený počet míst zaměstnanců v pracovním poměru vyjma 
zaměstnanců na služebních místech

98
Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle 
zákona o státní službě

99 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním 
poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

100 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních 
místech podle zákona o státní službě

Sestavil: Kontroloval:

Datum a podpis: Datum a podpis:

Poznámky a vazby:
Zkratka AE použita pro analytickou evidenci
Součet údajů na položkách 77 až 80 musí odpovídat položce č. 15 - Mzdové náklady
Součet údajů na položkách 83 až 88 musí odpovídat položce č. 72 - Výnosy z transferů
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) souhrn prostředků od jiných poskytovatelů než ze státního rozpočtu a od příjemců účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací
Poznámky 4) a 5) platí na úrovni sumáře za kapitolu:
4) údaj na tomto řádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele
5) souhrn údajů na řádcích  91 a 92 musí odpovídat údaji na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele
6) neinvestiční i investiční od zřizovatele
7) údaj na tomto řádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost
   stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

2) pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního 
   rozpočtu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky
   č. 11/2010 Sb.
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10. Příloha č. 8 zní: 
„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 5/2014 Sb. 

 
Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o zaměstnanosti regulované vládou  
(ZAM 1-04 U) 

 
 

Organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, u nichž je zaměstnanost 
regulována a schvalována vládou, předkládají do centrálního systému účetních informací 
státu ve výkazu o zaměstnanosti údaje o počtu zaměstnanců: vládou schválený počet 
zaměstnanců na hlavní činnost pro rozpočtový rok, upravené počty zaměstnanců 
k poslednímu dni příslušného čtvrtletí a jejich roční průměr k poslednímu dni příslušného 
čtvrtletí po změnách rozpočtu a skutečné průměrné přepočtené počty zaměstnanců 
k poslednímu dni příslušného čtvrtletí od počátku roku. 
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“. 

Ministerstvo financí VZOR
ZAM 1-04 U Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou
Období. Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota
mm.rrrr 3xx       název………………… název…………………xxxxxxxx počet

ZAM 1-04 U Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou

Typ organizace
Schválený 

rozpočet - Počet 
zaměstnanců 

Rozpočet po 
změnách - Počet 

zaměstnanců

Rozpočet po 
změnách - 

Přepočtený počet 
zaměstnanců 

Skutečnost od 
počátku roku - 

Průměrný 
přepočtený počet 

zaměstnanců

a b 1 2 3 4
Ústřední orgán státní správy 11xx
v tom:
         zaměstnanci v pracovním poměru vyjma
         zaměstnanců na služebních místech

zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených 
sil ve služebním poměru

         zaměstnanci na služebních místech
         podle zákona o státní službě

zaměstnanci s platy odvozenými od platů ústavních 
činitelů

Jednotlivé organizační složky státu-státní správa 12xx
v tom:
         zaměstnanci v pracovním poměru vyjma
         zaměstnanců na služebních místech

zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených 
sil ve služebním poměru

         zaměstnanci na služebních místech
         podle zákona o státní službě

zaměstnanci s platy odvozenými od platů ústavních 
činitelů

Jednotlivé SOBCPO 13xx
v tom:
         zaměstnanci v pracovním poměru vyjma
         zaměstnanců na služebních místech

zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených 
sil ve služebním poměru

         zaměstnanci na služebních místech
         podle zákona o státní službě

zaměstnanci s platy odvozenými od platů ústavních 
činitelů

Ostatní organizační složky státu 14xx
v tom:
         zaměstnanci v pracovním poměru vyjma
         zaměstnanců na služebních místech

zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených 
sil ve služebním poměru

         zaměstnanci na služebních místech
         podle zákona o státní službě

zaměstnanci s platy odvozenými od platů ústavních 
činitelů

Státní příspěvkové organizace 5xxx
z tom:
         zaměstnanci v pracovním poměru vyjma
         zaměstnanců na služebních místech
         zaměstnanci na služebních místech
         podle zákona o státní službě

Sestavil:                                                            tel.: Kontroloval:                                                             tel.:

Datum a podpis:                     Datum a podpis:

Poznámky:

Ve sloupci 1 se uvedou vládou schválené počty zaměstnanců (součty úvazků v celoročním vyjádření) na hlavní činnost financovanou ze státního
rozpočtu pro příslušný rozpočtový rok.
Ve sloupci 2 se uvedou Ministerstvem financí upravené počty zaměstnanců k poslednímu dni příslušného čtvrtletí.
Ve sloupci 3 se uvedou Ministerstvem financí upravené počty zaměstnanců v ročním průměru k poslednímu dni příslušného čtvrtletí.
Ve sloupci 4 se uvedou skutečné průměrné přepočtené počty zaměstnanců k poslednímu dni příslušného čtvrtletí od počátku roku (průměrný
evidenční počet zaměstnanců přepočtený) na hlavní činnost financovanou ze státního rozpočtu.

SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany. 
V řádku "zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech" se v případě OSS uvedou počty zaměstnanců s vazbou na
prostředky rozpočtované na položce 5011 dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
V řádku "zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru" se uvedou počty zaměstnanců s vazbou na prostředky
rozpočtované na položce 5012 dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
V řádku "zaměstnanci na služebních místech podle zákona o státní službě" se v případě OSS uvedou počty zaměstnanců s vazbou na prostředky
rozpočtované na položce 5013 dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 

V řádku "zaměstnanci s platy odvozenými od platů ústavních činitelů" se uvedou počty zaměstnanců s vazbou na prostředky rozpočtované na
položce 5014 dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
Počet zaměstnanců, počet zaměstnanců v ročním průměru a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se uvede po zaokrouhlení v celých
číslech (tj. bez desetinných míst).
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11. Příloha č. 9 zní: 
„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 5/2014 Sb. 

 
Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o zdrojích rezervního fondu 
organizačních složek státu a nakládání s těmito prostředky (REF 1-04 OSS) 

 
1. Obsahuje údaje o členění zdrojů rezervního fondu této části v návaznosti na § 48 odst. 2 

zákona č. 218/2000 Sb. 
2. Kontrolní vazby v rámci výkazu: 

sl. 156 = sl. (151 + 152 – 153 – 155) 
ř. 1501 = ř. (1502 + 1503) 
ř. 1509 = ř. (1501 + 1504 + 1505 + 1506 + 1507 + 1508) 

3. Význam sloupců:  

sl. 152 - příjmy rezervního fondu v hodnoceném roce a převody nečerpaných 
prostředků, které byly převedeny z příjmového účtu zpět do  rezervního 
fondu, 

sl. 153    - prostředky převedené na příjmový účet při čerpání rezervního fondu, 
sl. 154    - čerpaná částka, tj. skutečné výdaje, 
sl. 155 - prostředky použité jiným způsobem než prostřednictvím rozpočtu, např. 

odvedené do zahraničí, nebo snížení stavu na základě rozhodnutí 
vlády. 

 

 
 

“. 
 

Ministerstvo financí VZOR

REF 1-04 OSS   Výkaz o zdrojích rezervního fondu OSS a nakládání s těmito prostředky
Období. Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota
mm.rrrr 3xx       název………………… název………………… xxxxxxxx v Kč na 2 des.místa

Členění peněžních prostředků RF 
podle § 48 zákona č. 218/2000 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů

Číslo
řádku

Počáteční stav
RF k 1.1.

Příjmy RF
v hodnoceném 

období

Zapojeno 
do příjmů

v hodnoceném
období

Použito 
v hodnoceném 

období

Jiné důvody 
snížení stavu

Zůstatek
prostředků

RF

r 151 152 153 154 155 156

 Prostředky poskytnuté ze zahraničí 
 a peněžní dary celkem 1501
  z toho: 
     prostředky poskytnuté 
     na stanovený účel celkem 1502
     prostředky poskytnuté 
     bez uvedení účelu 1503
 Odvody neoprávněně použitých 
  nebo zadržených peněžních prostředků
 podle § 44 odst.2 písm. a),  b), g) a h) 
 a penále za prodlení s nimi 1504
 Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR 
 nabyla organizační složka státu 
 darem nebo děděním 1505
 Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo 
 zmocněno hospodařit Ministerstvo obrany 1506

 Prostředky převedené podle § 50 odst. 2 1507

 Prostředky poskytnuté z fondu zábrany škod 1508

 Celkem 1509
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Čl. II. 

Zrušovací ustanovení 
Zrušuje se vyhláška č. 364/2014 Sb., kterou mění vyhláška č. 5/2015 Sb., o způsobu, 

termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů 
státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků 
obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti. 

 

Čl. III. 
 

Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. 
 

Ministr 
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