
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, 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. 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dne 25. 9. 2015, s termínem dodání 
stanovisek do 19. 10. 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 
zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 
2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
vyjádřen v obecné části odůvodnění (příloha III) – právo EU neupravuje  
Připomínky a případné návrhy změn:  
nejsou 
Závěr: 
Návrh není právem EU přímo upraven, rozpory s právem EU nebyly shledány, návrh tak lze 
považovat za s právem EU plně slučitelný. 

Akceptováno. 
Vzato na 
vědomí. 
  

Český statistický 
úřad 

1. Příloha č. 8 – Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o zaměstnanosti 
regulované vládou (ZAM 1-04 U) 

ČSÚ upozorňuje na skutečnost, že vzhledem k připravované změně vyhl. č. 323/2002 Sb., o 
rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, dle sdělení MF mají být na položce 5011 vedeny 
„Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech“ a na položce 
5013 „Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě“. Počty zaměstnanců ve 
výkazu proto nebudou korespondovat s výší mzdových prostředků na uvedených položkách. 

Akceptováno. 

Správa státních 
hmotných rezerv 

Sděluji Vám, že k předloženému návrhu vyhlášky, který mně byl zaslán ke stanovisku elektronicky 
prostřednictvím eKLEPu dopisem čj.: MF-34221/2015/1101 ze dne 25. září 2015, uplatňuji 
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tyto doporučující připomínky:   
Na základě sdělení Ministerstva financí ze dne 25. září 2015 dochází v návaznosti na zákon o státní 
službě od 1. ledna 2016 ke změně názvu dvou průřezových ukazatelů: 

1) Platy zaměstnanců v pracovním poměru – nový název: Platy zaměstnanců v pracovním 
poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 

2) Platy státních zaměstnanců – nový název: Platy zaměstnanců na služebních místech dle 
zákona o státní službě 

 
 
Akceptováno. 
 

Doporučuji proto promítnout tuto skutečnost i do textu zaslaného návrhu vyhlášky takto: 
1) doplnit novelizační bod týkající se úprav v příloze č. 4 k vyhlášce č. 5/2014 Sb. 

V tabulce NAR 1-12 OSS Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu ve 
sloupci Název ukazatele 

a) nahradit text „A. Na platy státních zaměstnanců“ textem „A. Na platy zaměstnanců 
na služebních místech dle zákona o státní službě“. 

b) nahradit text „B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních 
zaměstnanců“ textem „B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů 
zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě“. 

Částečně 
akceptováno. 
Do výkazu NAR 
1-12 OSS 
doplněny 
vysvětlující 
poznámky 
s odkazy na 
příslušné 
položky 
rozpočtové 
skladby dle 
vyhlášky č. 
323/2002 Sb., o 
rozpočtové 
skladbě, ve 
znění pozdějších 
předpisů. 

2) v příloze č. 7 v tabulce ROZP 1-01 SPO- Část II – Doplňující údaje – hlavní činnost státních 
příspěvkových organizací ve sloupci číslo položky 77 nahradit text „Platy zaměstnanců 
v pracovním poměru“ textem „Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma 
zaměstnanců na služebních místech“. 

Akceptováno. 
Výkaz upraven. 

3) v příloze č. 7 v tabulce ROZP 1-01 SPO- Část II – Doplňující údaje – hlavní činnost státních 
příspěvkových organizací ve sloupci číslo položky 78 nahradit text „Platy státních 
zaměstnanců“ textem „Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní 
službě“. 

Akceptováno. 
Výkaz upraven. 

4) v příloze č. 8 v tabulce ZAM 1-04 Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou  nahradit text 
„zaměstnanci v pracovním poměru“ textem „zaměstnanci v pracovním poměru vyjma 
zaměstnanců na služebních místech“ a dále nahradit text „státní zaměstnanci“ textem 
„zaměstnanci na služebních místech dle zákona o státní službě“. Tytéž úpravy provést též 

Akceptováno. 
Výkaz upraven. 
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v Poznámce tabulky. 
Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Připomínka: 
K novelizačním bodům 5 a 6: V  příloze č. 8 ve VZORU výkazu o zaměstnanosti regulované vládou 
(ZAM 1-04 U) je v poznámkách stanoveno, že „v řádku „zaměstnanci v pracovním poměru“ 
se uvedou počty zaměstnanců v pracovním poměru, jejichž odměňování se řídí podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce (u OSS se vztahují k platům na položce rozpočtové skladby 5011)“. 
Dále je stanoveno, že „v řádku „státní zaměstnanci“ se uvedou počty zaměstnanců ve služebním 
poměru, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě (u OSS se vztahují 
k platům na položce rozpočtové skladby 5013)“. Vzhledem k připravované novelizaci vyhlášky č. 
323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, doporučujeme upravit formulaci těchto vysvětlivek tak, aby bylo 
přímo patrné, že (pro výkazy od roku 2016) se za státní zaměstnance pro účely tohoto výkazu 
považují jak zaměstnanci ve služebním poměru, tak zaměstnanci v pracovním poměru, kteří jsou 
však zařazeni na služebních místech. Za zaměstnance v pracovním poměru jsou pak považováni 
zaměstnanci v pracovním poměru, s výjimkou těch zaměstnanců, kteří jsou zařazeni na služebních 
místech. Jelikož údaje o počtu zaměstnanců, resp. o přepočteném počtu zaměstnanců, v rozlišení na 
zaměstnance v pracovním poměru a státní zaměstnance, zahrnuje také výkaz ROZP 1-01 SPO 
povinný pro státní příspěvkové organizace, doporučujeme vysvětlivky k pojmům „zaměstnanec v 
pracovním poměru“ a „státní zaměstnanec“ zařadit rovněž do přílohy č. 7, resp. poznámek ke 
VZORU výkazu o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující 
údaje - hlavní činností (ROZP 1-01 SPO). Přepokládáme, že způsob rozlišení zaměstnanců na 
zaměstnance v pracovním poměru a státní zaměstnance je pro oba výkazy shodný. 

Akceptováno. 
Výkaz upraven. 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

K čl. I 
K bodu 6  - k příloze č. 8  (výkaz ZAM 1-04 U) 
Předložená úprava neodpovídá očekávané novele vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, 
s účinností od 1. 1. 2016. Není specifikováno vykazování počtu zaměstnanců v pracovním poměru na 
služebním místě, u kterých se od 1. 1. 2016 předpokládá úhrada odměny za práci  z položky 5013 
(např. zástup za mateřskou dovolenou, nepřihlášeni do služby, podléhající § 178 ZSS, atd.).  

Akceptováno. 
Výkaz upraven. 

Nad rámec návrhu 
K přílohám č. 1 (bod 8) a 2 (Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění…)  
1. Vzhledem k povinnosti správců kapitol a státních fondů zkontrolovat vykazované údaje o 
poskytnutých transferech a půjčkách na hodnoty transferů a půjček přijatými územními 
samosprávnými celky, dobrovolnými svazky obcí a regionálními radami by bylo vhodné sladit  termíny 
předávání údajů pro hodnocení plnění těchto rozpočtů do státní pokladny tak, aby byla možnost 
zkontrolovat a event. opravit rozdíly mezi poskytnutými a přijatými transfery a půjčkami ještě před 
uzavřením období a hlavně roku státní pokladnou. OSS má  termín pro aktualizaci údajů nejpozději 
do 10. dne v měsíci, roční pak do 25. ledna následujícího roku, ale ÚSC mají čtvrtletní termín do 20. 
následujícího měsíce (v případě připadne-li termín na sobotu, neděli či státní svátek ještě později)  a 

Neakceptováno. 
Jedná se o 
připomínku nad 
rámec letošní 
novely. 
Prodloužení 
termínu není 
možné vzhledem 
k harmonogramu 
prací na Státním 
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roční pak do 10. února následujícího roku. Případně navrhujeme upřesnit postup a lhůty kontroly 
poskytnutých a přijatých transferů a půjček. 
 

závěrečném účtu 
a značnému 
zatížení systému 
k jednomu 
termínu 

Upozorňujeme, že ÚSC nemají v této vyhlášce zadanou povinnost jimi  vykazované údaje o přijatých 
transferech a půjčkách zkontrolovat na hodnoty transferů a půjček poskytnutých od jiných účetních 
jednotek (OSS, atd.). 

Akceptováno. 
Povinnost 
doplněna. 

Ministerstvo vnitra Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. I bodu 6 – k příloze č. 8 
• Návrh pracuje s pojmem „zaměstnanci ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru“. 

V poznámce je následně uvedeno, že „V řádku zaměstnanci ozbrojených sborů a složek ve 
služebním poměru se uvedou počty zaměstnanců odměňovaných podle zákona č. 361/2003 
Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a odměňovaných podle zákona č. 
143/1992 Sb., u vojáků ve služebním poměru (vztahující se k platům na položce rozpočtové 
skladby 5012).“. Předmětný pojem však nepovažujeme za správný (nejen z hlediska formálního, 
ale i obsahového), neboť s přihlédnutím k právní úpravě bezpečnosti České republiky 
lze konstatovat, že tuto zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory 
a havarijní služby. Není přitom rozhodné, zda se jedná o veřejný ozbrojený sbor nebo veřejný 
sbor, který při plnění svých úkolů nepoužívá zbraně. V organizačním smyslu náleží mezi veřejné 
sbory mj. bezpečnostní sbory spadající do úpravy služebněprávních vztahů podle zákona 
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších 
předpisů. Z hlediska statusu vojáků je tyto nutno podřadit pod pojem „ozbrojené síly“. 
Doporučujeme proto slova „zaměstnanci ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru“ 
nahradit slovy „zaměstnanci veřejných sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru“, případně 
slovy „zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru“. 

Akceptováno. 
 
Úprava bude 
současně 
zahrnuta do 
názvu 
rozpočtové 
položky 5012 
v rámci 
probíhající 
novely vyhlášky 
č. 323/2002 Sb., 
o rozpočtové 
skladbě, ve 
znění pozdějších 
předpisů, 
s plánovanou 
účinností k 1. 1. 
 2016. 

• Upozorňujeme, že odkaz na zákon č. 143/1992 Sb. uvedený v poznámce k této příloze již není 
aktuální, neboť zákon č. 143/1992 Sb. byl zrušen zákonem č. 332/2014 Sb. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K platnému znění včetně vyznačených změn 
 Upozorňujeme, že v platném znění včetně vyznačených změn jsou jednotlivé body v příloze č. 
9 číslovány odlišně od samotného novelizačního bodu. 

Akceptováno. 
Číslování 
opraveno. 

Ke zvláštní části odůvodnění 
 Upozorňujeme v této souvislosti na čl. 28 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, podle něhož se 
jednotlivé články novely označují římskými číslicemi, nikoliv arabskými. 

Akceptováno. 
Číslování 
opraveno. 

Ministerstvo 
zemědělství 

Doporučující připomínky 
1. Doporučujeme v Předkládací zprávě a v Odůvodnění upravit formulaci "...případné výdaje 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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vyplývající z navrhované změny vyhlášky č. 5/2014 Sb...." např. takto: "...případné výdaje 
související zejména se zapracováním změn vyhlášky č. 5/2014 Sb. do informačních systémů 
jednotlivých organizací ..." . 

2. Doporučujeme definovat pojem "nová vyhláška" použitý v bodě 1.7. Konzultace a zdroje v 
Odůvodnění. Připomínkové řízení nové vyhlášky, vydané ve Sbírce zákonů jako vyhláška č. 
5/2014 Sb., proběhlo na podzim roku 2013. Připomínkové řízení k novelám vyhlášky č. 5/2014 
Sb., vyhláškám č. 363/2014 Sb. a 364/2014 Sb., proběhlo na podzim 2014, ale nejedná se o nové 
vyhlášky. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

3. Doporučujeme upravit formulaci druhé věty Odůvodnění ve Zvláštní části k čl. 1 bodu 1. Účinnost 
jiné vyhlášky, v tomto případě vyhlášky č. 362/2014 Sb., je již uvedena ve Sbírce zákonů bez 
ohledu na navrhovanou úpravu vyhlášky č. 5/2014 Sb. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

4. Doporučujeme do Předkládací zprávy a do Odůvodnění doplnit, že je návrh novely vyhlášky č. 
5/2014 Sb. předkládán z důvodu implementace zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a v 
souvislosti s úpravami poslední novely rozpočtové skladby (vyhlášky č. 362/2014 Sb.), které 
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

1. K čl. I. bodu 6. - Příloha č. 8 
Doporučujeme doplnit součtový řádek (celkem). Touto úpravou by byl výkaz lépe přehledný a 
srozumitelný. 

Neakceptováno. 
Další součtový 
řádek není 
potřeba. 

2. K čl. I. bodu 7. - Příloha č. 9 
Do výkazu REF 1-04 OSS má být znovu zařazen řádek 1506 - „Příjmy z prodeje majetku, se kterým 
bylo zmocněno hospodařit Ministerstvo obrany“. V odůvodnění se k tomu uvádí, že „Na základě 
jednání mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem obrany mohou být prostředky z prodeje majetku 
používány i nadále až do jejich vyčerpání.“. V uvedené souvislosti upozorňujeme, že ustanovení § 48 
odst. 3 písm. d) písm. zákona č. 218/2000 Sb., které za zdroj rezervního fondu Ministerstva obrany 
označovalo příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo toto ministerstvo příslušné hospodařit, jakož i 
ustanovení § 48 odst. 4 písm. d) cit. zákona, které stanovilo použití těchto prostředků Ministerstvem 
obrany na výdaje na reprodukci majetku, bylo zákonem č. 25/2015 Sb. s účinností od 19. 2. 2015 
nahrazeno jiným zněním, které se majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, 
již netýká. Zákon č. 25/2015 Sb. přitom neobsahuje žádné přechodné ustanovení, které by řešilo 
problematiku použití prostředků rezervního fondu Ministerstva obrany, jehož zdrojem byly příjmy 
z prodeje majetku, se kterým bylo MO příslušné hospodařit a které v něm byly soustředěny do dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona. (Pozn.: Podle Státního závěrečného účtu za rok 2014 evidovalo 
Ministerstvo obrany k  31. 12. 2014 zůstatek na bankovním účtu Rezervní fond ve výši 2,79 mld. Kč). 
Vzhledem k tomu, že zákon o rozpočtových pravidlech v současně platném znění použití prostředků 
rezervního fondu Ministerstva obrany získaných prodejem majetku, se kterým bylo toto ministerstvo 
příslušné hospodařit, nijak neupravuje, pokládáme za žádoucí tuto problematiku legislativně ošetřit. 

Vzato na 
vědomí. 
Platné znění 
zákona 
č. 218/2000 Sb. 
po změně dle 
zákona 
č. 25/2015 Sb. 
by nemělo bránit 
použití 
příslušných 
prostředků 
z rezervního 
fondu 
Ministerstvem 
obrany, které 
tam byly 
převedeny do 
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V této souvislosti poukazujeme na skutečnost, že v Poslanecké sněmovně PSP se v současné době 
nachází vládní návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech (sněmovní tisk č. 546), který v bodě 6. 
napravuje další nedostatek zákona č. 25/2015 Sb., a sice skutečnost, že změna ustanovení § 48 odst. 
3 písm. d) a § 48 odst. 4 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb. nebyla současně promítnuta do ustanovení 
§ 6 odst. 1 písm. i) cit. zákona, které příjmy z prodeje majetku České republiky, se kterým hospodaří 
Ministerstvo obrany, vyjímá z příjmů státního rozpočtu. Problematiku použití prostředků rezervního 
fondu Ministerstva obrany, jehož zdrojem byly příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo MO příslušné 
hospodařit a které v něm byly soustředěny do dne nabytí účinnosti zákona č. 25/2015 Sb., by podle 
našeho názoru bylo vhodné řešit v rámci přechodných ustanovení současně projednávaného návrhu 
zákona. 

19. 2. 2015. 
Ministerstvem 
financí bude 
zvážena 
možnosti úpravy 
zákona 
č. 218/2000 Sb. 
ve smyslu 
připomínky NKÚ. 

Hlavní město Praha K úvodu: 
V souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel doporučujeme slova „ve znění zákona č. 320/2002 
Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 421/2009 Sb. 
a zákona č. 25/2015 Sb.“ nahradit slovy „ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a 
zákona č. 25/2015 Sb.“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K čl. 1 bodu 5 (příloha č. 7): 
V souladu s čl. 45 odst. 5 a 6, čl. 47 a čl. 61 odst. 1 Legislativních pravidel vlády doporučujeme v bodu 
1 za slova „č. 410/2009 Sb.,“ vložit slova „kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky“ a odkaz na 
právní předpis učinit prostřednictvím poznámky pod čarou. 

Akceptováno.  
Text upraven. 

A dále v souladu s čl. 62 Legislativních pravidel vlády doporučujeme v části „Poznámky 
a vazby“ u poznámky č. 2 slova „, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.“ a u poznámky č. 7 slova 
„, ve znění pozdějších předpisů“ vypustit. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

Krajský úřad 
Jihomoravského 
kraje 

Zásadní připomínka:  
1. K Příloze č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb., bodu 8.3. 
Navrhujeme do výčtu položek druhového třídění rozpočtové skladby, které jsou předmětem 
konsolidace, doplnit položky 4138 - Převody z vlastní pokladny a 5348 - Převody do vlastní pokladny. 
Úroveň konsolidace těchto položek potom navrhujeme od úrovně vykazující jednotky. 
Toto doplnění navrhujeme i přesto, že vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění 
pozdějších předpisů, neuvádí položku 4138 mezi výčtem položek, které se vyřazují v konsolidaci na 
úrovni organizace (obsahové vymezení podseskupení položek 413 - Převody z vlastních fondů a ve 
vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity, odst. 2). 
V návaznosti na výše uvedený požadavek potom navrhujeme adekvátním způsobem upravit vzor části 
IV. - Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace finančního výkazu pro hodnocení 
plnění rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-
12 M). 
V případě nevyhovění výše uvedenému návrhu požadujeme blíže vysvětlit odůvodnění k čl. 1 bodu 1, 

Akceptováno. 
Text a výkaz 
upraven. 
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zejména formulaci "... má-li se zavést možnost oddělit pokladny od rozpočtu a sledovat jejich příjmy a 
výdaje nikoliv jako příjmy a výdaje rozpočtu, ale odděleně,...", a současně uvést praktické příklady pro 
užívání výše uvedených položek (např. na jakých položkách druhového třídění rozpočtové skladby 
bude zachycen převod prostředků z bankovního účtu do pokladny v režimu oddělených pokladen a 
následné použití takto převedených prostředků na úhradu výdajů v hotovosti). 

K Příloze č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb., bodu 10. (Část VI. - Stavy a obraty na bankovních účtech a 
pokladně) 

Navrhujeme, aby v této části výkazu již nadále nebyly uváděny stavy a změny stavu účtů 
termínovaných vkladů dlouhodobých a termínovaných vkladů krátkodobých. 

Protože syntetické účty těchto účtů (068, 244) se navrhují vyřadit z výčtu účtů (bod 5. Přílohy č. 6 
vyhlášky), z jejichž analytického členění se získávají údaje o skutečnosti uváděné ve finančním 
výkazu, považujeme za nemožné a nesprávné tyto účty nadále uvádět v Části VI. Stavy a obraty na 
bankovních účtech a pokladně finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních 
samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M). 

Akceptováno. 
Výkaz upraven. 

Připomínky:  

Dále doporučujeme:  

- v příloze č. 6 bod 10.1 přesunout popis výpočtu údaje ve sl. 63 za současný bod e) 
pokladny (v případě vyřazení termínovaných vkladů, viz výše uvedená připomínka, se bude 
jednat o bod c)), neboť se tento popis vztahuje také k tomuto bodu, a to následovně:  

e) / 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 … 

Akceptováno. 
Text upraven. 

Krajský úřad 
Libereckého kraje K předmětnému materiálu máme následující zásadní připomínku: 

V návrhu vyhlášky, resp. v příloze č. 6 vyhlášky není zohledněn fakt, že jestliže bude účet pokladny 
zařazen mezi účty, z nichž se do výkazu údaje o příjmech a výdajích přebírají, pak by převodové 
položky 4138 a 5348 (nově používané od roku 2016) měly být předmětem konsolidace na úrovni 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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vykazující jednotky. 

Navrhujeme tedy v návrhu vyhlášky doplnit: 

1) v Čl. I za bod 1. nový bod 2. s textem: 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 

„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       

Akceptováno. 
Text a výkaz 
upraven. 
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     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 4145 

                      městskými obvody nebo částmi - příjmy 
      4138 - Převody z vlastní pokladny         
     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       
   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       
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     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 4305 

                      městskými obvody nebo částmi - výdaje 
     5348 - Převody do vlastní pokladny         
     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       
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     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       

 

 
 

2) body 2. až 6. přečíslovat jako  body 3. až 7. 
Akceptováno. 
Text upraven. 

3) v Čl. I v bodu 5. (původním bodu 4.) doplnit text návrhu následovně: 

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. a část VI. zní:  

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

Akceptováno. 
Výkaz upraven. 

 "VI.  Stavy a obraty na bankovních účtech a 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 (+/-)
Termínované vklady dlouhodobé 6040 (+/-)
Termínované vklady krátkodobé 6050 (+/-)
Pokladna 6060 (+/-)
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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 4145       
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                městskými obvody nebo částmi - příjmy 
      4138 - Převody z vlastní pokladny         
     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       
   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 4305 

                      městskými obvody nebo částmi - výdaje 
     5348 - Převody do vlastní pokladny         
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     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       
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 Financování celkem po konsolidaci 4470       
 

 
Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje 

Zásadní připomínky: 

Do čl. I návrhu vyhlášky navrhujeme za novelizační bod č. 1 vložit nové novelizační body, v rámci 
nichž by v příloze č. 6 bodě 8 podbodě 8.3 byla do tabulky konsolidace příjmů doplněna pol. 4138 -  
Převody z vlastní pokladny a do tabulky konsolidace výdajů pol. 5348 - Převody z vlastní pokladny - 
viz níže: 

 

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 

Akceptováno. 
Text a výkaz 
upraven. 

 "VI.  Stavy a obraty na bankovních účtech a 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 (+/-)
Termínované vklady dlouhodobé 6040 (+/-)
Termínované vklady krátkodobé 6050 (+/-)
Pokladna 6060 (+/-)
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               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  

ne ano ano ano                 územní úrovně 
 4133 -    Převody z vlastních rezervních fondů          
                (jiných než OSS) ano 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 od 
rozpočtů   

ne ano ano ano                 územní úrovně 
 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ne ano ne ne 
 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 
z území 

ne ano ne ne                 jiného okresu 
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 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ne ano ano ne 
 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 
z území  

ne ano ano ne                 jiného kraje 

 

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 
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               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 

ne ano ano ano                 územní úrovně  
 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  

ne ano ano ano                rozpočtům místní úrovně 
 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 
 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území  

ne ano ano ne                 jiného kraje 

Odůvodnění: 

Na základě novely vyhlášky č. 362/2014 Sb., o rozpočtové skladbě, se zavádějí položky pro převody 
do vlastní pokladny a z ní, tj. pol. 4138 a pol. 5348. Máme za to, že tyto nové položky svým 
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charakterem naplňují podmínky konsolidace, neboť se jedná o převody vlastních finančních 
prostředků územního samosprávného celku z běžného účtu do pokladny, a měly by tedy být zahrnuty 
do konsolidace peněžních operací. 

 
Připomínky: 

1. připomínka 

k čl. 1 bodu 1, odůvodnění - zvláštní část  

Prosíme zpřesnit odůvodnění k vypuštění účtu 068 a 244, tak, jak je navrhováno v čl. 1 bodu 1. 
V odůvodnění se uvádí: 

„Znamená to, že pohyby účtů termínovaných vkladů a úvěrů nejsou příjmy, výdaji ani financováním 
a pohyby platebních účtů organizací ve vztahu k nim představují uložení peněžních prostředků za 
účelem jejich zhodnocení nebo naopak jejich použití na krytí schodku a tedy financování (podle 
poslední věty odstavce 3 náplně podseskupení položek 413, který má být účinný od 1. ledna 2016, 
„převody peněžních prostředků do těchto nástrojů patří na položky 8118, 8128, 8218 a 8228 a 
převody z nich na položky 8117, 8127, 8217 a 8227“).“ 

Na začátku odstavce navrhovatel píše, že termínované vklady a úvěry nejsou financováním a 
následně pokračuje ve zdůvodnění, že tyto pohyby představují financování. Máme za to, že 
navrhovatel ve větě první financováním myslí položky třídy 8 rozpočtové skladby, a následně 
financování, tj. úvěry a termínované vklady, vnímá jako zdroje pro krytí schodku rozpočtu nemající 
souvislost s položkami třídy 8 rozpočtové skladby.  

Dále žádáme o upřesnění nového způsobu účtování o termínovaných vkladech za podmínky, že by 
u účtů 244 a 068 již nebyla rozpočtová skladba: 

- převodu peněžních prostředků z běžného účtu na účet termínovaného vkladu  

244 bez rozpočtové skladby? MD / 231 8118 Dal  

- převodu peněžních prostředků z účtu termínovaného vkladu zpět na běžný účet  

231 8117 MD / SÚ 244 bez rozpočtové skladby? Dal 

Vysvětleno. 
V odůvodnění 
navrhovatel 
skutečně myslí 
prvním 
financováním 
položky třídy 8 
RS a následně 
financování 
myslí zdroje pro 
krytí schodku 
rozpočtu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Způsob účtování 
je správný. 
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2. připomínka 

Na základě podnětů obcí na území Moravskoslezského kraje týkajících se předkládání výkazů 
podle vyhlášky č. 5/2014 Sb. navrhujeme ke zvážení, zda by nebylo možné prodloužit v příloze č. 2 
k vyhlášce č. 5/2014 v bodě 7 podbodě 7.2 termín pro předložení ročních výkazů, a to z 10. února na 
20. února následujícího roku, resp. 25. února v případě obcí účtujících o PAP. 

Odůvodnění: 

Vzhledem k narůstajícímu množství povinností souvisejících s ukončením ročního účetního období 
považujeme za vhodné sjednocení termínu pro předkládání účetních a finančních výkazů k jednomu 
datu. 

Neakceptováno. 
Prodloužení 
termínu není 
možné vzhledem 
k harmonogramu 
prací na Státním 
závěrečném účtu 
a značnému 
zatížení systému 
k jednomu 
termínu 

Krajský úřad 
Olomouckého kraje V odůvodnění předloženého materiálu je krom jiného uvedeno, že navrhovaná novela předmětné 

vyhlášky nepředpokládá dopady na veřejné rozpočty a podnikatelské prostředí. S tímto tvrzením však 
nelze souhlasit, neboť zamýšlená změna se rozpočtu nepochybně dotkne. Krom jiného totiž musí být 
v souvislosti s výše konkretizovanou novelizací mj. proveden upgrade softwarového vybavení. Přijetí 
návrhu znamená úpravu výkazů, dojde na nové účtové rozvrhy, nové předkontace a postupy, 
nepochybně se takový krok dotkne rovněž vnitřních předpisů, jejichž znění bude nezbytné 
odpovídajícím způsobem korigovat. 

Částečně 
akceptováno. 
Text odůvodnění 
upraven. 

Krajský úřad 
Ústeckého kraje 

1. K čl. I. bodu 3 a 4 návrhu vyhlášky 
V návrhu ustanovení Čl. I bodu 3 navrhujeme: 
a) V části 10.1 vypustit řádky „a) termínovaných vkladů dlouhodobých“ a „d) termínovaných vkladů 

krátkodobých“ a řádky „b)“ a „c)“ přejmenovat na řádky „a)“ a „b)“.  
b) Nově vložený řádek „e) pokladna“ přejmenovat na „c) pokladna“ a přesunout jej nad text „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.“.  

c) V první větě bodu 10.1 změnit slovosled „pokladny a bankovních účtů“ na „bankovních účtů a 
pokladny“. 

 
Znění ustanovení Čl. I bodu 3 části 10.1 navrhujeme takto: 
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, 

Akceptováno. 
Text a výkaz 
upraven. 
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 c) pokladny 
údaj ve sl. 63 příslušného řádku části VI. se vypočítá jako rozdíl slupce 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. 
 
V návrhu ustanovení Čl. I bodu 4 navrhujeme ze vzoru tabulky vypustit řádky 6040 – Termínované 
vklady dlouhodobé a 6050 – Termínované vklady krátkodobé. 
 
VZOR Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků 
obcí a regionálních rad FIN 2-12 M část VI. navrhujeme takto: 
 
„VI. Stavy a obraty na bankovních účtech a 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 6060   (+/-) 

Odůvodnění: 
a) Odůvodnění k připomínce písm. a) k bodu 3 a k bodu 4.  
Návrh ustanovení bodu 1 upravuje v příloze č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb. (dále jen „Vyhláška“) bod 5 
tak, že z přehledu syntetických účtů, ze kterých se získávají údaje o skutečnosti uváděné ve finančním 
výkazu, vypouští účet 068 – Termínované vklady dlouhodobé a účet 244 – Termínované vklady 
krátkodobé s tím, že je to potřebné k tomu, aby mohla dnem 1. 1. 2016 nabýt účinnosti ustanovení 
poslední novely rozpočtové skladby (vyhláška č. 362/2014 Sb.), kde je nově stanovena definice 
peněžního fondu, která mimo jiné stanovuje, že účet termínovaného vkladu není peněžním fondem. 
Zároveň se nově stanovuje, že uvedené účty 068 a 244 se již nebudou třídit podle rozpočtové 
skladby. Dále pak návrh ustanovení bodu 3 upravuje v příloze č. 6 Vyhlášky bod 10 v části 10.2 vazby 
mezi částí VI. a částí III. finančního výkazu tak, že vypouští vazby řádku 6040 – Termínované vklady 
dlouhodobé a řádku 6050 – Termínované vklady krátkodobé. 
Přestože ustanovení bodu 1 návrhu novely Vyhlášky uvedené účty 068 a 244 z finančního výkazu 
vyřazuje a ustanovení bodu 3 návrhu novely Vyhlášky vypouští vazby termínovaných vkladů mezi 
částí VI. a III. nadále je stav termínovaných vkladů v části VI. finančního výkazu vyžadován. Dle 
našeho názoru však tyto údaje nelze do výkazu zařazovat, neboť dle stanovených pravidel do 
finančního výkazu vstupují příjmy a výdaje syntetických účtů stanovených v příloze č. 6 bodu 5 
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zatříděných podle rozpočtové skladby a účty 068 a 244 již nejsou dle návrhu novely vyhlášky součástí 
ani se již podle rozpočtové skladby nebudou třídit a tudíž se nemají ani jak do výkazu načítat. Tyto 
údaje tedy, dle našeho názoru, do finančního výkazu nepatří i s odkazem na definici peněžního 
fondu, že účet termínovaného vkladu není peněžním fondem. Z toho důvodu navrhujeme údaje o 
stavu termínovaných vkladů z finančního výkazu vypustit, tak jak je uvedeno v připomínkách výše. 
b) Přejmenování nově vložené řádku „e) pokladna“ navrhujeme z toho důvodu, že v připomínce 
„a)“ navrhujeme vypustit řádky „a)“ a „d)“. Přesun textu v části 10.1 navrhujeme z toho důvodu, že 
výpočet údaje do sloupce 63 se týká i řádku 6060 – Pokladna. 
c) Změnu slovosledu v první větě bodu 10.1 navrhujeme z toho důvodu, že „pokladna“ je jak v 
názvu části VI. tak ve výčtu účtů v části 10.1 a stejně tak v tabulce části VI. výkazu, vložena vždy až 
na konec. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 Připomínka související s novelou 
 
V souladu s novelou rozpočtové skladby (vyhláška č. 362/2014 Sb.) a v návaznosti na to doplnění 
syntetického účtu 261 – Pokladna, mezi účty, z nichž se sbírají údaje o příjmech a výdajích pro 
finanční výkaz (návrh ustanovení Čl. I bod 1) navrhujeme do vyhlášky č. 5/2014 Sb. (dále jen 
„Vyhláška“) bodu 8. Část IV. – Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace, mezi 
položky konsolidace na úrovni vykazující jednotky zahrnout položky 4138 – Převody z vlastní 
pokladny a 5348 – Převody do vlastní pokladny. 
Úpravy bodu 8 Vyhlášky pak navrhujeme takto: 
a) Do tabulky části 8.3 doplnit následující řádky: 
Do části konsolidace příjmů mezi řádek položky 4137 a řádek položky 4139 vložit řádek položky „4138 
– Převody z vlastní pokladny“ s uvedením konsolidace na úrovni vykazující jednotky, okresu, kraje a 
státu „ano“. 
Do části konsolidace výdajů mezi řádek položky 5347 a řádek položky 5349 vložit řádek položky „5349 
– Převody do vlastní pokladny“ s uvedením konsolidace na úrovni vykazující jednotky, okresu, kraje a 
státu „ano“. 
 
b) Do části 8.4 doplnit vazby na řádky 4060 a 4250 uvedené v odstavcích b), c), d) a e) takto: 
„b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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r. 4060 sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145 + XXXX1 + 4150) sl. 41,42,43 
r. 4250 sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + YYYY2 + 4310) sl. 

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

+ 4145 + XXXX + 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 + YYYY 
+ 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 
 

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

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 + 
XXXX + 4150 + 4170 + 4180 + 4181 + 4190) sl. 41,42,43 

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

 
Analogicky k úpravám bodu 8 Vyhlášky pak tyto položky navrhujeme doplnit do VZORU Výkazu pro 
hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních 
rad FIN 2-12 M část IV. 

                                            
1 XXXX – číslo řádku položky 4138 
2 YYYY – číslo řádku položky 5348 
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Odůvodnění: 
V návaznosti na novelu rozpočtové skladby (vyhláška č. 362/2014 Sb.) navrhovatel do ustanovení 
přílohy č. 6 bodu 5 Vyhlášky do výčtu účtů, z nichž se sbírají údaje o příjmech a výdajích pro finanční 
výkaz doplňuje účet 261 – Pokladna. V této souvislosti pak zároveň navrhuje úpravu přílohy č. 6 
Vyhlášky v bodě 10 a ve VZORU Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 
celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M část VI. 
 
Novela rozpočtové skladby s účinností od 1. 1. 2016 umožňuje obcím, krajům dobrovolným svazkům 
obcí a regionálním radám používat pokladnu v režimu, v němž se proti rozpočtu nevyúčtovává a 
funguje tak jako samostatný peněžní fond napojený na rozpočet jen finančními vztahy (režim 
oddělených pokladen). Pro zachycení těchto finančních vztahů byly do rozpočtové skladby vloženy 
nové položky 4138 – Převody z vlastní pokladny a 5348 – Převody do vlastní pokladny, které jsou 
součástí podseskupení 413 – Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní 
subjektivity a 534 – Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity. 
 
Ustanovení podseskupení 413 a 534 mimo jiné stanovuje položky, které se eliminují v konsolidaci na 
úrovni organizace. Ustanovení podseskupení 413 v odstavci 2 položku 4138 mezi položky, které se 
vyřazují v konsolidaci na úrovni organizace, nezahrnuje, avšak ustanovení podseskupení 534 v 
odstavci 1 položku 5348 mezi položky, které se eliminují v konsolidaci na úrovni organizace, zahrnuje. 
Dle popisu náplně položky 4138 jsme došli k závěru, že položky 4138 a 5348 by měly být v 
konsolidaci na úrovni vykazující jednotky eliminovány. Z toho důvodu navrhujeme doplnění novely 
Vyhlášky, tak jak je uvedeno v připomínce výše. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 Připomínka nad rámec novely 
 
Ve vyhlášce č. 5/2014 Sb. (dále jen „Vyhláška“) navrhujeme v příloze č. 6 v bodě 10 a ve VZORU 
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a 
regionálních rad FIN 2-12 M v názvu části VI. změnit slovo „obraty“ na slovo „změny stavů“. 
 
Název části VI. finančního výkazu tak navrhujeme takto: 
„Část VI – Stavy a změny stavů na bankovních účtech a pokladně“. 
 
Odůvodnění: 
Název části VI. finančního výkazu je „Stavy a obraty na bankovních účtech“, dle návrhu novely 
Vyhlášky pak „Stavy a obraty na bankovních účtech a pokladně“. Dle přílohy č. 6 bodu 10 se však 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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v části VI. finančního výkazu uvádějí stavy a změny stavů bankovních účtů a dle návrhu novely 
Vyhlášky také stavy a změny stavů pokladny. Vzhledem k tomu, že v části VI. se uvádějí změny stavů 
nikoli obraty a návrh novely Vyhlášky navrhuje změny v části VI. výkazu, navrhujeme tuto změnu nad 
rámec novely uvedenou v připomínce výše. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Kancelář 
prezidenta 
republiky 

Bez připomínek.  

Úřad vlády České 
republiky 

Bez připomínek.  

Bezpečnostní 
informační služba 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního prostředí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Národní 
bezpečnostní úřad 

Bez připomínek.  

Grantová agentura 
České republiky 

Bez připomínek.  
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Úřad na ochranu 
osobních údajů 

Bez připomínek.  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek.  

Akademie věd Bez připomínek.  
Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad Bez připomínek.  
Úřad pro 
zastupování ve 
věcech 
majetkových 

Bez připomínek.  

Úřad na ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  

Státní zemědělský 
intervenční fond 

Bez připomínek.  

Česká národní 
banka 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Jihočeského kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Královehradeckého 
kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Pardubického kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

Bez připomínek.  
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Kraj Vysočina Bez připomínek.  
Krajský úřad 
Středočeského 
kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Zlínského kraje 

Bez připomínek.  

Regionální rada 
Střední Čechy 

Bez připomínek.  

Regionální rada 
Jihovýchod 

Bez připomínek.  

V Praze dne 16. srpna 2017 

Vypracoval: Ing. Martin Kolitsch 
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