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V. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a 
jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů 

(technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 6. října 2015, s termínem 
dodání stanovisek do 26. října 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 
 
 

POVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
ČLENOVÉ VLÁDY – MINISTERSTVA 

(eKLEP) 
 

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevanc
e 

Připomínka Vypořádání 

1. 
Ministerstvo 
spravedlnosti 

K čl. I 
bodu 13 
(Příloha č. 
2a) 

Doporučuj
ící 

V rozporu s informacemi obsaženými ve zvláštní 
části důvodové zprávy ke shora označenému bodu 
návrhu vyhlášky je v příloze č. 2a v části II u 
syntetických účtů 547 a 558 a v části III u 
syntetického účtu 644 nadále stanovena povinnost 
sledovat a vykazovat partnera transakce 
označeného symbolem „P21“. Požadujeme proto 
sjednotit znění přílohy č. 2a návrhu vyhlášky se 
zněním důvodové zprávy.  

Dále upozorňujeme, že v části VI téže přílohy návrhu 
vyhlášky nejsou v sloupci „AKTIVA“ uvedená číselná 
označení položek „Pohledávky za osobami mimo 
vybrané vládní instituce – pohledávky z dávek 
sociálního zabezpečení“ a „Pohledávky za osobami 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
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mimo vybrané vládní instituce – ostatní“.  

2. 
Ministerstvo 
spravedlnosti 

K čl. I 
bodu 20 
(Příloha č. 
5) 

Doporučuj
ící 

Dle shora označeného ustanovení by měla 
poznámka k příloze č. 5 návrhu vyhlášky napříště 
odkazovat na ustanovení § 27 odst. 1 písm. i) 
zákona, jímž se ve smyslu legislativní zkratky 
zavedené úvodní větou technické vyhlášky o 
účetních záznamech rozumí zákon č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
Upozorňujeme, že zákon o účetnictví, ve znění 
účinném od 1. 1. 2016, tj. ke dni předpokládaného 
nabytí účinnosti návrhu vyhlášky, však takovéto 
ustanovení neobsahuje. 
jbroz@msp.justice.cz 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

3. 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

K čl. I 
bodu 15 

Doporučuj
ící 

V souvislosti s upřesněním přílohy č. 3 s termíny pro 
předávání konsolidačních účetních záznamů 
upozorňujeme na následující skutečnosti: 

1. 1. V rámci stanovených  termínů není uvažováno se 
zasláním mimořádné účetní závěrky, ale pouze 
závěrky mezitímní. Do přílohy č. 3 by proto bylo 
vhodné doplnit i mimořádnou účetní závěrku 
s termínem předložení do 30 dnů po rozvahovém dni. 
Obdobně by tomu mělo být i u operativních účetních 
záznamů v příloze č. 5, pokud nemají být zrušeny. 
Zároveň upozorňujeme, že se zasláním účetních 
závěrek u rušených účetních jednotek může 
vzniknout čistě praktický problém, aby je měl kdo 
zaslat. Centrální systém účetních informací státu by 
však bez nich byl neúplný. 

2. 2. U termínů pro předávání konsolidačních účetních 
záznamů v celé příloze č. 3 je třeba pojmově 
sjednotit. U položky „Seznam účetních jednotek 
patřících do dílčího konsolidačního celku státu“ jsou 
uvedeny pojmy „předchozího roku“ a „běžného roku“, 
a tyto pojmy jsou uvedeny v příloze poprvé, zatímco 
u ostatních konsolidačních záznamů se tyto pojmy 

Vysvětleno. 
Předávání mimořádné účetní 
závěrky do Centrálního systému 
účetních informací státu je 
upraveno ustanovením § 5 odst. 
10 předmětné vyhlášky. 
 
Vyhověno.  
Text materiálu upraven, a to 
následovně: text „ročně, tj. ve 
stavu k 31. 12. předchozího roku, 
a to do 15. 1. běžného roku“ se 
nahrazuje textem „ročně, tj. ve 
stavu k 31. 12., a to do 15. 1. 
následujícího roku“. 
 
Vysvětleno. 
V současné době je od 
dodavatele technické podpory 
přislíbena úprava Inboxu s tím, že 
bude přidáno filtrovací tlačítko, 
které po aktivaci zobrazí pouze 
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nepoužívají, 
3. 3. V souvislosti s vyžádaným Pomocným 

konsolidačním záznamem by bylo vhodné informovat 
o možnosti vytvoření žádanky Pomocného 
konsolidačního záznamu i jinou formou (např. e-
mailem) než pouze prostřednictvím Inboxu, protože 
zodpovědná osoba a náhradní zodpovědná osoba 
s ním  standardně pracují v termínech zasílání 
výkazů. Obdobně by tomu mělo být u účetních 
záznamů v příloze č. 4. 

žádanky pomocného 
konsolidačního záznamu. 
Možnost využití e-mailových 
notifikací bude součástí 
rozvojových aktivit CSÚIS v rámci 
uzavření nové smlouvy o 
poskytování technické podpory 
Státní pokladny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

K čl. II 
Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

Požadujeme upřesnit přechod konečných zůstatků 
rušených analytik (týká se dotací v rámci přenesené 
působnosti) do počátečního stavu příslušné analytiky 
platné i v účetním období 2016. 

Vysvětleno. 
V uvedeném případě se dotace 
vykázané na položkách „dotace 
v rámci přenesené působnosti“ 
vykáží podle obsahového 
vymezení například v položkách 
„(…) - investiční dotace, 
příspěvky, granty a NeFV“, nebo 
„(…) - neinvestiční dotace, 
příspěvky, granty a NeFV“, či 
v položkách „(…) – ostatní“.  

5. 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

K části I 
Pomocnéh
o 
analytické
ho 
přehledu 
(příloha č. 
2a) 

Doporučuj
ící 

Navrhujeme upřesnit ponechání syntetického účtu 
475, přičemž jeho obsahové vymezení 
v Poznámkách ke způsobu vyplnění má být zrušeno. 
Dle našeho názoru by měl být účet 475 jako takový 
zrušen, protože veškeré účtování u zprostředkovatele 
transferu by se mělo provádět prostřednictvím 
syntetického účtu 375.  

Vysvětleno.  
Položky rozvahy „Dlouhodobé 
zprostředkování transferů“ jsou 
ponechány v závazném vzoru 
rozvahy pro organizační složky 
státu z důvodu zprostředkování 
transferů Národním fondem, kdy v 
některých případech od okamžiku 
přijetí do okamžiku poskytnutí 
peněžních prostředků uplyne 
delší časový úsek než jeden rok. 
Tyto položky rozvahy, resp. 
syntetický účet 475 byl zaveden 
na základě připomínek Národního 
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fondu. V případě Pomocného 
analytického přehledu obsahové 
vymezení syntetického účtu 475 
vyplývá z názvu uvedené položky 
rozvahy a použití v rámci ČÚS č. 
703 – Transfery. 

6. 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

K části I 
Seznamu 
účetních 
jednotek 
patřících 
do dílčího 
konsolidač
ního celku 
státu 
(příloha č. 
3b) 

Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

Do vzoru požadujeme doplnit, že údaje do 
příslušných sloupců patřících pod „Kritéria pro 
zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu“ se 
vyplňují pouze v případě, kdy účetní jednotky nejsou 
zahrnuty do konsolidace s ohledem na jejich právní 
formu. V ostatních případech by měla spravující 
jednotka (například x) pouze označit, zda 
předpokládá překročení hladiny významnosti podle § 
9 konsolidační vyhlášky státu (vyhláška č. 312/2014 
Sb.). Vzhledem k termínu zasílání seznamu do 15. 
ledna, tj. v době zdaleka neukončených uzávěrkových 
prací, je vyplnění jakéhokoliv údaje předčasné, 
přičemž u malých účetních jednotek, například 
veřejných výzkumných institucí v kapitole MPSV, je 
ovšem zjevné, že významnost 100 mil. Kč nepřekročí. 
Pro Ministerstvo financí by mělo být podstatné pouze 
to, zda účetní jednotka bude konsolidovaná, či nikoliv, 
k čemuž nepotřebuje znát přesné údaje. V případě, 
že by se seznam ukázal jako nepravdivý, by 
spravující jednotka o této skutečnosti Ministerstvo 
financí informovala. 
Regina.Hoplickova@mpsv.cz 

Vysvětleno. 
Vysvětleno na metodických dnech 
ve Smilovicích. 

7. 
Ministerstvo 
obrany 

K příloze 
č. 2a Část 
X 

Doporučuj
ící 

V souvislosti se zrušením povinnosti sledovat a 
vykazovat partnery transakce „P22“  
doporučujeme upravit v příloze č. 2a Část X.  
Odůvodnění: V příloze č. 2a v Části I. „Počáteční  a 
koncové stavy  a obraty na vybraných rozvahových 
účtech“ je sledování partnerů „P22“ od syntetického 
účtu 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje až 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
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po syntetický účet 042 - Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek zrušeno. Z tohoto důvodu je nutné v 
Části X., ve které se vykazuje detail podle 
jednotlivých partnerů aktiva/pasiva pro každý řádek 
tabulky Část I., upravit sloupec členění aktiv/pasiv 
(a) pro sledování partnerů, a to tak, že by sloupec 
začínal až od syntetického účtu 043 - Pořizovaný 
dlouhodobý finanční majetek. 
pavel.smoldas@seznam.cz 

8. 
Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I 
bodu 13 – 
k příloze 
č. 2 

Doporučuj
ící 

V pomocném analytickém přehledu v části I 
doporučujeme sjednotit kód partnera aktiva/pasiva 
vykazovaného u účtu 469 -  Ostatní dlouhodobé 
pohledávky (řádek 46946909 -  partner aktiva/pasiva 
P10) a u související opravné položky na účtu 149 -  
Opravné položky k ostatním dlouhodobým 
pohledávkám (řádek 14946909 - partner 
aktiva/pasiva P20). Účty spolu logicky souvisejí, 
takže považujeme za vhodnější, aby u obou položek 
byl sledován a vykazován standardní partner P10, 
namísto toho, aby u části opravné položky byl 
partner vykazován v návaznosti na složení 
konsolidačního celku. 

Vysvětleno. 
Sledování partnera aktiva/pasiva 
v rámci položky PAP 14946909 
„Opravné položky k ostatním 
dlouhodobým pohledávkám“ není 
požadavkem Českého 
statistického úřadu pro 
monitorování a řízení veřejných 
financí. Z tohoto důvodu je u 
uvedené položky sledován 
partner aktiva/pasiva, který je 
označen symbolem „P20“, a to 
pro účely sestavení účetních 
výkazů za Českou republiku a 
dílčí konsolidační celky státu, kdy 
je účetním jednotkám umožněno 
vykazovat veškeré partnery, nebo 
pouze ty, kteří jsou zahrnuti do 
konsolidačního celku Česká 
republika.  

9. 
Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I 
bodu 13 – 
k příloze 
č. 2 

Doporučuj
ící 

V pomocném analytickém přehledu v části XVII je v 
pasáži „B - Poznámky ke způsobu vyplnění“ uveden 
odkaz na metodiku tvorby PAP s tím, že „Metodika 
tvorby PAP (Tabulka 3) obsahuje výčet syntetických 
účtů, u kterých je vyžadováno vysvětlení 
významných částek, a rozsah vysvětlení 

Vysvětleno. 
Z Metodiky tvorby PAP pro rok 
2016 (verze č. 5) bude 
odstraněna Tabulka 3 a Tabulka 
4, čímž dojde k přečíslování 
Tabulky 5 na Tabulku 3. 
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významných částek“. Upozorňujeme, že v tuto chvíli 
je uvedený odkaz na tabulku č. 3 chybný, neboť 
platná metodika verze 4.1. upravuje v tabulce č. 3 
„Aktiva a pasiva, u kterých je uvedení počátečních a 
koncových stavů v Části X postačující“.  

10. 
Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I 
bodu 15 – 
k příloze 
č. 3 

Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

Vzor navrhovaného rozšíření nového účetního 
záznamu „Pomocný konsolidační záznam“, jehož 
hlavním smyslem bude získání vysvětlení 
k významným rozdílům zjištěným v rámci křížových 
kontrol, není součástí předloženého materiálu. 
Doporučujeme tuto část doplnit a následně předložit 
k připomínkám. V tuto chvíli není možné se k 
předpokládané úpravě vyjádřit.    

Vysvětleno. 
Podoba nového konsolidačního 
účetního záznamu „pomocný 
konsolidační záznam“ byla 
představena na metodických 
dnech účetnictví státu odboru 54 
ve Smilovicích. Nicméně i 
vzhledem ke skutečnosti, že 
vytvářené žádanky pomocného 
konsolidačního záznamu nemusí 
mít vždy stejný obsah, to 
znamená, že jsou značně 
variabilní v požadavcích na 
informace, nepovažujeme za 
vhodné doplnit vzor pomocného 
konsolidačního záznamu do 
vyhlášky. Nicméně podoba bude 
zřejmá z XSD schématu, který 
bude zveřejněn na webových 
stránkách Státní pokladny do 
konce listopadu tohoto roku. 

11. 
Ministerstvo 
vnitra 

Obecně 
Doporučuj
ící 

Doporučujeme ve výkaznictví sjednotit číselník 
vykazovaných zahraničních partnerů pro operativní 
účetní záznamy (99999999) a Pomocném 
analytickém přehledu (kód země) 
petra.stankova@mvcr.cz 

Bere se na vědomí. 
 

12. 
Ministerstvo 
zemědělství 

Čl. I bod 
10 

Doporučuj
ící 

Doporučujeme v čl. I bod 10 na konci navrženého 
textu doplnit slova „ , a neučiní tak ani do 30 dnů od 
výzvy správce k přihlášení se do systému.“. 

Důvodem je, že některé zodpovědné osoby a 

Vysvětleno. 
Samotný proces deaktivace 
ZO/NZO v rámci CSÚIS bude 
popsán v Technickém manuálu 
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náhradní zodpovědné osoby jsou určeny jako zástup 
jiných zodpovědných osob a v praxi může objektivně 
docházet k situaci, že se tyto zastupující 
zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby 
za celých 18 měsíců do systému nepřihlásí, ačkoli 
potřeba zastupitelnosti trvá. 

CSÚIS. 

13. 
Ministerstvo 
zemědělství 

Příloha č. 
3a 

Doporučuj
ící 

Doporučujeme v záhlaví jednotlivých výkazů a 
tabulek PKP tvořících přílohu č. 3a nahradit slovo 
„IČO“ slovem „IČ“. 

Tímto dojde ke sjednocení s výkazy PAP, které tvoří 
přílohu č. 2a. 

karel.baumann@mze.cz 

Vyhověno jinak. 
Závazný vzor Pomocného 
analytického přehledu (Příloha č. 
2a) je upraven v souladu se 
závazným vzorem Pomocného 
konsolidačního přehledu (Příloha 
č. 3a), kdy úprava vychází ze 
zákona č. 111/2009 Sb., o 
základních registrech, ve znění 
pozdějších předpisů, konkrétně § 
24 písm. c), který stanovuje 
„identifikačním číslem osoby je 
číselný kód označovaný zkratkou 
"IČO", který slouží k jednoznačné 
identifikaci subjektu“. 

14. 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže 
a tělovýchovy 

K bodu 
13, Příloze 
č. 2a 

Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

V souvislosti se zrušením povinnosti sledování 
partnerů P21 a P22, předpokládáme, že účetní 
jednotky, které tyto partnery doposud sledovaly, 
provedou odstranění partnerů u zůstatků dotčených 
účtů v rámci používaného ekonomického systému 
pouhým výmazem těchto partnerů. Jelikož touto 
úpravou nebude zajištěna návaznost počátečních a 
konečných stavů účtů sledovaných dle partnerů, 
požadujeme, aby uvedené bylo zmíněno přímo v 
Metodice k tvorbě Pomocného analytického 
přehledu. 

Vysvětleno. 
Kontroly na rovnost konečných a 
počátečních stavů v rámci Části X 
PAP nejsou v CSÚIS nastaveny, 
z tohoto důvodů není nezbytně 
nutná úprava Metodiky tvorby 
PAP.  

15. 
Ministerstvo 
školství, 
mládeže 

K bodu 
13: Příloze 
č. 2a 

Doporučuj
ící 

Rozšíření záhlaví jednotlivých částí Pomocného 
analytického přehledu o identifikaci kontaktní osoby 
považujeme za nadbytečné, neboť osoba, která 

Vysvětleno. 
Rozšíření záhlaví o kontaktní 
osobu vyplývá především ze 
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a tělovýchovy údaje zpracovává, je jen zřídka kdy odlišná od osoby 
předávající údaje do CSÚIS, jejíž kontaktní údaje 
jsou Ministerstvu financí na základě registrace osoby 
známy. Doporučujeme záhlaví nerozšiřovat. 

skutečnosti, že ZO/NZO 
v některých případech není 
osobou, která údaje zpracovává, 
ale například se jedná o osobu 
zajišťující IT podporu. Kontaktní 
osoba by měla být schopná 
poskytnout v případě 
kontaktování ministerstvem, 
doplňující informace. Záměrem je 
zjednodušit komunikaci mezi 
centrálním systémem účetních 
informací státu a zástupcem 
účetní jednotky při řešení 
případných nejasností. Dále bude 
seznam kontaktních osob 
z Pomocného analytického 
přehledu sloužit pro potřeby 
ostatních účetních jednotek 
předávající Pomocný analytický 
přehled, které komunikují 
případné rozdíly zjištěné v rámci 
křížových kontrol s partnerskými 
účetními jednotkami. 

16. 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže 
a tělovýchovy 

K bodům 
14, 18 a 
19 

Doporučuj
ící 

Doporučujeme zachovat číselné označování 
jednotlivých výkazů, neboť na číselné označení 
výkazů jsou navázány kontrolní vazby v systému 
CSÚIS a jejich zrušením nebude možné 
identifikovat, o který výkaz se jedná. Zvláště 
problematické se toto jeví v případě Pomocného 
analytického přehledu, který je dle jednotlivých částí 
rozdělen na několik výkazů. Předpokládáme, že 
pokud bude číselné označování výkazů zrušeno, 
budou v rámci kontrolních vazeb čísla nahrazena 
alespoň slovním označením výkazů. 
lenka.svobodova@msmt.cz; jan.goetz@msmt.cz 

Vysvětleno.  
Číselné označování výkazů 
v rámci předmětné vyhlášky je 
navrhováno odstranit z důvodu 
možných změn v číslování výkazů 
a také z důvodů nesouladu 
s technickým řešením, kdy 
číselné označování výkazů bude i 
nadále uvedeno v Technickém 
manuálu CSÚIS a bude 
zachováno i v rámci systému 
CSÚIS. Navrhovaná úprava nemá 
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POVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
ČLENOVÉ VLÁDY – OSTATNÍ, ČNB  

(eKLEP) 
  

žádný dopad pro dotčené účetní 
jednotky. 

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevanc
e 

Připomínka Vypořádání 

1. 

Úřad vlády ČR  - 
Ministr pro 
lidská práva, 
rovné příležitosti 
a legislativu 

K části 
Odůvodnění 
– obecná 
část 

Doporučuj
ící 

Doporučujeme do odůvodnění provést doplnění 
vysvětlení návrhu na zrušení povinnosti 
vykazovat partnery transakce označené 
symboly „P22“ a „P21“ a povinnosti uvádění 
procenta marží ke každému prodeji 
dlouhodobého majetku v Příloze 2a Pomocný 
analytický přehled a 3a Pomocný konsolidační 
přehled s odkazem na to, že jsou měněny 
na základě vyhodnocení aplikačních problémů 
z praxe a nízkého přínosu zachování této 
povinnosti. Předkladatel by měl v odůvodnění 
mj. potvrdit a deklarovat, že navržená změna je 
již v souladu s požadavky aplikační praxe, 
požadavky vyhlášky č. 314/2014 Sb., 
konsolidační vyhlášky státu (případně návrhu 
její nynější novely) a odráží připomínky 
dotčených subjektů. Pokud reagují navržené 
změny na aplikační překážky, nelze dopad 
těchto ustanovení bagatelizovat s poukazem na 
nevýznamné dopady. V tomto smyslu je potřeba 
sladit hodnocení v obecné a zvláštní části 
odůvodnění.  
Odůvodnění: 

Bere se na vědomí. 
Podle našeho názoru je 
vysvětlení ve zvláštní části 
odůvodnění dostačující. 
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Nelze se ztotožnit s tvrzením v obecné části, že 
navržené změny mají pouze nevýznamné 
finanční dopady na státní rozpočet a na ostatní 
veřejné rozpočty spojené s úpravou 
ekonomických informačních systémů dotčených 
jednotek a přitom opominout vysvětlení, že 
navržené změny jsou vyvolány problémy 
v aplikační praxi (viz zvláštní část). Zde mj. v 
odůvodnění k bodu 13 (Příloha č. 2a), kdy 
navržené změny jsou dávány do souvislosti 
jednak s konzultacemi s dotčenými subjekty, 
vlastními šetřeními a porovnáním přínosů takto 
získávaných informací: jedná se o zrušení 
povinnosti sledovat a vykazovat partnera 
transakce označeného symbolem „P22“ v Části 
X a partnera transakce označeného symbolem 
„P21“ u syntetických účtů 547, 551, 552, 553, 
554, 556 (pouze v případě opravných položek 
k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému 
majetku), 558 a 644 a u položek 56499 a 66499 
v Části XI. Dále se navrhuje zrušit povinnost 
vykazovat průměrnou marži v Části XI. K tomu 
také bod 16 zvláštní části odůvodnění. 
Deklarované snížení pracnosti a administrativní 
zátěže dotčených účetních jednotek v obecné 
části odůvodnění by mělo být tedy doplněno o 
bližší souvislosti u těch ustanovení, která byla 
zavedena předchozí novelizací a nyní jsou ve 
jménu snížení administrativní zátěže rušena. Již 
v r. 2014 MF uvádělo na svých webových 
stránkách, že vyplňování těchto položek při 
sestavení účetních výkazů za Českou republiku 
(konsolidační vyhlášky státu) mají vykazovat 
vybrané účetní jednotky pouze na dobrovolné 
bázi. Do odůvodnění by mělo být tedy doplněno, 
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že novela vyhlášky jednak tedy reaguje na tyto 
podněty a dále je v souladu s požadavky 
konsolidační vyhlášky státu 
a požadavky  aplikační praxe. Dále 
doporučujeme případně doplnit, že navržené 
úpravy byly v tomto případě podrobeny ověření 
funkčnosti s dotčenými subjekty, které by měly 
pomoci vyvarovat se nezamýšleným dopadům 
jako v předchozím případě. Tyto skutečnosti či 
problémy mohou být zjevné odborné veřejnosti, 
nelze však z odůvodnění ověřit, v jakém 
rozsahu jsou navržené změny a řešení 
v souladu s tímto názorem či obecně 
s pohledem dotčených subjektů. Je potřeba se 
také vyrovnat s otázkou, že takto prováděné ad 
hoc změny, které jsou následně revidovány, 
vyvolávají dodatečné náklady pro dotčené 
účetní jednotky. 
pecka.ales@vlada.cz 

2. 

Úřad vlády ČR – 
Kabinet 
vedoucího 
Úřadu vlády 

Odůvodnění 
– k bodu 13 
ve vztahu k 
Příloze č. 2a 
vyhlášky 
(sledování a 
vykazování 
partnera 
transakce 
„P21“) 

Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

Vzhledem k tomu, že je z Vaší strany 
navrhováno zrušení povinnosti sledovat a 
vykazovat partnera transakce označeného 
symbolem „P21“ mj. i u syntetických účtů 547, 
558 a 644 (viz Odůvodnění k bodu 13), 
upozorňujeme na Přílohu č. 2a, kde je v Části II 
(náklady) a III (výnosy) požadavek na sledování 
a vykazování partnera u shora uvedených SU 
dosud zachován. V tomto smyslu navrhujeme 
úpravu dle skutečnosti. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

3. 

Úřad vlády ČR – 
Kabinet 
vedoucího 
Úřadu vlády 

Příloha č. 5 
k vyhlášce, 
poznámka, 
druhá věta 

Doporučuj
ící 

Upozorňujeme na zřejmě administrativní 
překlep, kdy je odkazováno na písm. i), které 
v předmětném ustanovení zákona o účetnictví 
podle našeho názoru není. V tomto smyslu 
navrhujeme ponechat původní text „vztahuje k § 
27 odst. 1 písm. h) zákona. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
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4. 

Úřad vlády ČR – 
Kabinet 
vedoucího 
Úřadu vlády 

Poznámka 
pod čarou 1) 
vyhlášky 
(odkaz na 
právní 
předpis č. 
67/1992 Sb.) 

Doporučuj
ící 

Podle našeho názoru je nesprávně odkazováno 
na právní předpis č. 67/1992 Sb., o Vojenském 
obranném zpravodajství. Důvodem naší 
připomínky je skutečnost, že předpis byl ke dni 
1.8.2005 zrušen. V tomto smyslu navrhujeme 
změnit právní předpis na č. 289/2005 Sb., o 
Vojenském zpravodajství, jenž je účinný od 
1.8.2005 dosud. 

Vysvětleno. 
S ohledem na Legislativní 
pravidla vlády Čl. 55 odstavec 5 
se text v poznámkách pod čarou 
zpravidla samostatně 
nenovelizuje a dále poznámka 
pod čarou nemá normativní 
charakter. 

5. 

Úřad vlády ČR – 
Kabinet 
vedoucího 
Úřadu vlády 

Poznámka 
pod čarou 2) 
vyhlášky 
(odkaz na 
právní 
předpis                   
č. 449/2009 
Sb.) 

Doporučuj
ící 

Dále je dle našeho názoru nesprávně 
odkazováno na právní předpis č. 449/2009 Sb., 
Údaje předkládané pro hodnocení plnění 
státního rozpočtu. Důvodem naší připomínky je 
skutečnost, že předpis byl ke dni 1.1.2015 
zrušen. V tomto smyslu navrhujeme změnit 
právní předpis na č. 5/2014 Sb., Údaje 
předkládané pro hodnocení plnění státního 
rozpočtu, jenž je účinný od 1.1.2015 dosud. 
simova.alena@vlada.cz; 
vokoun.ondrej@vlada.cz 

Vysvětleno. 
S ohledem na Legislativní 
pravidla vlády Čl. 55 odstavec 5 
se text v poznámkách pod čarou 
zpravidla samostatně 
nenovelizuje a dále poznámka 
pod čarou nemá normativní 
charakter. 

6. 
Úřad vlády ČR – 
Odbor 
kompatibility 

Obecně 
Doporučuj
ící 

Po stránce formální: Předkladatel splnil pouze 
částečně formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak 
vyplývají zejména z Legislativních pravidel 
vlády, v platném znění (dále jen „LPV“), 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. V obecné části 
odůvodnění je pouze konstatováno, že návrh 
není s právem EU v rozporu, ale vztah k právu 
EU tam blíže konkretizován není. Doporučujeme 
tuto část návrhu upřesnit.  
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Bere se na vědomí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4RCQPZW)

mailto:simova.alena@vlada.cz


13 
 

 
 

OSTATNÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
KRAJE 
(eKLEP) 

Věc tzv. veřejných účtů je právem EU upravena 
ve vazbě na vnitrostátní systémy členských 
států EU, přičemž se má zato, že tyto systémy 
pokrývají všechny subsektory sektoru vládních 
institucí a obsahují informace potřebné 
k vypracování akruálních údajů dle standardů 
ESA – srov. požadavky  směrnice 2011/85/EU o 
požadavcích na rozpočtové rámce členských  
států.  
Připomínky a případné návrhy změn: nejsou 
Závěr: 
Předložená vyhláška vytváří předpoklady pro 
splnění požadavků směrnice 2011/85/EU o 
požadavcích na rozpočtové rámce členských 
států.  
Rozpory s právem EU nebyly zjištěny. 
Doporučujeme upřesnit vztah předmětu návrhu 
k právu EU, viz připomínka uvedená shora, ke 
stránce formální. 
Malisova.Zora@vlada.cz 

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevanc
e 

Připomínka Vypořádání 

1. 
Krajský úřad 
Jihočeského 
kraje 

§ 23 
Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

V § 23 „Obecně k předávání finančních údajů“ je 
v odstavcích 1), 2) a 3) uveden odkaz na jiný 
právní předpis 2). 
K tomuto odkazu je uvedena pod čarou 
Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech 
a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení 

Vysvětleno. 
S ohledem na Legislativní 
pravidla vlády Čl. 55 odstavec 5 
se text v poznámkách pod čarou 
zpravidla samostatně 
nenovelizuje a dále poznámka 
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plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních 
fondů, rozpočtů územních samosprávných 
celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a 
rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Výše uvedená vyhláška byla k 31. 12. 2014 
zrušena a nahrazena vyhláškou č. 5/2014 Sb. 
Jihočeský kraj žádá o správné uvedení vyhlášky 
č. 5/2014 Sb. 

pod čarou nemá normativní 
charakter. 

2. 
Krajský úřad 
Jihočeského 
kraje 

Příloha č. 5 – 
poznámka 

Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

K Příloze č. 5 je v poznámce (1. odstavec, věta 
druhá) uvedeno: „Disponibilní majetek se 
vztahuje k § 27 odst. 1 písm. i) zákona.“ 
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, neobsahuje ustanovení 
pod písm. i). Skutečnost, že majetek určený k 
prodeji se oceňuje reálnou hodnotou, je 
upravena v § 27 odst. 1 písm. h) zákona. 
Jihočeský kraj žádá o provedení opravy 
předmětného ustanovení na písm. h). 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

3. 
Krajský úřad 
Jihočeského 
kraje 

Příloha č. 2a 
Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

V příloze č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb., Část 
I: Počáteční a koncové stavy a obraty na 
vybraných rozvahových účtech je navrženo 
zrušení povinnosti sledovat a vykazovat 
partnera transakce označeného symbolem 
„P22“. Z toho zcela jasně vyplývá, že v 
navrhované Části X: Počáteční a koncové stavy 
a obraty na vybraných rozvahových účtech v 
členění podle jednotlivých partnerů aktiva/pasiva 
nemohou být uvedeny syntetické účty 012, 013 
atd., neboť právě u těchto účtů se již nebude 
sledovat partner transakce. 
V Části X by měl být, jako první možný účet, 
uveden syntetický účet 043, který je sledován a 
vykazován jako partner aktiva/pasiva pod 
symbolem „P10“. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
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Jihočeský kraj žádá, aby v souvislosti se 
zrušením povinnosti sledovat a vykazovat 
partnera transakce byla upravena Část X, a to 
tak, že budou vyjmuty syntetické účty 012, 013 a 
jako první bude uveden syntetický účet 043. 

4. 
Krajský úřad 
Jihočeského 
kraje 

Příloha č. 2a 
Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

V příloze č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb., Část 
II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a 
hospodářskou činnost je u účtů 547 a 558 
uveden partner transakce pod symbolem „P21“. 
Naproti tomu v odůvodnění k bodu 13 (Příloha č. 
2a) je uvedeno, že je navrhováno zrušení 
povinnosti sledovat a vykazovat partnera 
transakce označeného symbolem „P21“ mimo 
jiné i u syntetických účtů 547, 558. 
Jihočeský kraj žádá o vyjmutí symbolu „P21“ v 
případě syntetických účtů 547 a 548 v Části II. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

5. 
Krajský úřad 
Jihočeského 
kraje 

Příloha č. 2a 
Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

V příloze č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb., Část 
III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a 
hospodářskou činnost je u účtu 67204 mimo jiné 
uvedeno: „Národní spolufinancování se 
zachycuje na analytické položce 67202.“ 
Z pohledu Jihočeského kraje jde o nekoncepční 
vykazování, neboť u rozvahových účtů se 
národní spolufinancování zvlášť nevykazuje. 
Pokud jde o transfer s předpokládaným 
spolufinancováním z EU, tak se k celé částce 
transferu u rozvahových účtů přiřazuje 
„evropská“ analytika. 
Jihočeský kraj požaduje z poznámky v Části III 
vyjmout větu „Národní spolufinancování se 
zachycuje na analytické položce 67202.“ 
Případně požadujeme jiným způsobem vysvětlit, 
že se analytická položka 67204 přiřadí k celé 
částce transferu s předpokládaným 
spolufinancováním z EU 

Bere se na vědomí.  
Jsme si vědomi nezbytnosti 
úpravy v případě problematiky 
vykazování transferů 
spolufinancovaných z EU, kdy 
v současné době se ve spolupráci 
s Českým statistickým úřadem 
snažíme nalézt koncepční řešení 
vykazování peněžních toků ze 
strukturálních fondů EU a 
finančních mechanismů. 
Vzhledem k značnému rozsahu 
této problematiky by uvedené 
úpravy mohly být provedeny 
v rámci příští novely předmětné 
vyhlášky. 
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6. 
Krajský úřad 
Jihočeského 
kraje 

Příloha č. 2a 
Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

Příloha č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb. 
Ve všech částech se v záhlaví závazných vzorů 
uvádí IČ. Naproti tomu ve výkazu Seznam a 
Pomocném konsolidačním přehledu je uváděno 
IČO. 
Jihočeský kraj vychází ze zákona č. 111/2009 
Sb., o základních registrech, ve znění 
pozdějších předpisů, konkrétně § 24 písm. c), 
který stanovuje „identifikačním číslem osoby je 
číselný kód označovaný zkratkou "IČO", který 
slouží k jednoznačné identifikaci subjektu“. 
Jihočeský kraj žádá o změnu zkratky „IČ“ na 
zkratku „IČO“. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

7. 
Krajský úřad 
Jihočeského 
kraje 

Přílohy č. 2b, 
3, 4 a 5 

Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

Přílohy č. 2b, 3, 4 a 5 k vyhlášce č. 383/2009 
Sb. 
U výše uvedených příloh je navrženo odstranění 
číslování výkazů z důvodu sjednocení informací 
o jednotlivých výkazech centrálního systému 
účetních informací státu.  
Při odesílání jednotlivých výkazů vidí účetní 
jednotka jednotlivé výkazy právě pod stávajícími 
čísly výkazů (např. výkaz PAP má XVII částí). 
Navíc obce, DSO a příspěvkové organizace 
předávají účetní záznamy do CSÚIS a následně 
krajské úřady kontrolují úplnost a správnost 
předaných výkazů, přičemž do výběrové masky 
pro kontrolu si zadávají čísla výkazů. 
Jihočeský kraj požaduje, aby bylo zachováno 
stávající číslování jednotlivých výkazů. 

Vysvětleno.  
Číselné označování výkazů 
v rámci předmětné vyhlášky je 
navrhováno odstranit z důvodu 
možných změn v číslování výkazů 
a také z důvodů nesouladu 
s technickým řešením, kdy 
číselné označování výkazů bude i 
nadále uvedeno v Technickém 
manuálu CSÚIS a bude 
zachováno i v rámci systému 
CSÚIS. Navrhovaná úprava nemá 
žádný dopad pro dotčené účetní 
jednotky. 

8. 
Krajský úřad 
Jihočeského 
kraje 

Příloha č. 3b 
Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

Příloha č. 3b Seznam účetních jednotek 
patřících do dílčího konsolidačního celku státu 
V navrhované Části I: Přehled účetních jednotek 
jsou nově rozděleny sloupce „Vliv na řízení a 
ovládání“ a „Podíl na základním kapitálu“ na 
přímý a nepřímý. Seznam musí být zaslán do 

Vyhověno. 
Konsolidační manuál bude vydán 
do konce tohoto roku, resp. 
v závislosti na dokončení 
legislativního procesu 
konsolidační vyhlášky státu. 
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CSÚIS do 15. 1. 2016. Tato povinnost se bude 
vztahovat na velké množství účetních jednotek a 
řada z nich bude muset vyplnit uvedené 
sloupce. 
Jihočeský kraj žádá o včasné vydání 
Konsolidačního manuálu s informacemi a 
praktickým návodem, jak tyto sloupce správně 
vyplnit. 
stanek@kraj-jihocesky.cz 

Nicméně v souvislosti se změnou 
vzoru seznamu bylo do současné 
doby publikováno několik 
metodických materiálů, které 
svým rozsahem do značné míry 
konsolidační manuál nahrazují. 
(viz http://www.mfcr.cz/cs/verejny-
sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-
statu/ucetni-reforma-verejnych-
financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-
statu/konsolidacni-manual). 

9. 
Hlavní město 
Praha 

K úvodní 
větě 

Doporučuj
ící 

V navrhovaném textu v souladu s čl. 38 odst. 1, 
čl. 64 odst. 2 a čl. 65 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme na konci textu 
doplnit slova „, ve znění zákona č. 26/2008 Sb. 
a zákona č. 25/2015 Sb.“. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

10. 
Hlavní město 
Praha 

K bodu 1 (§ 3 
odst. 1) 

Doporučuj
ící 

Navrhovaný text v souladu s čl. 56 odst. 4 písm. 
g)  Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
nahradit textem „V § 3 odst. 1 písm. b) se slovo 
„a“ zrušuje.“. 

Vysvětleno. 
V případě Vámi navrhovaného 
doporučení by došlo k odstranění 
slova „a“ v celém textu 
uvedeného ustanovení, což není 
záměrem (viz „(…) přehledu a 
jejich vzory (…)“). 

11. 
Hlavní město 
Praha 

K bodu 3 (§ 3 
odst. 7) 

Doporučuj
ící 

Navrhovaný text v souladu s čl. 57 odst. 4 písm. 
f)  Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
nahradit textem „V § 3 odst. 7 písm. p) se slovo 
„a“ nahrazuje čárkou.“. 

Vysvětleno. 
V případě Vámi navrhovaného 
doporučení by došlo k odstranění 
slova „a“ v celém textu 
uvedeného ustanovení, což není 
záměrem (viz „(…) typy a 
specifikace (…)“). 

12.  
Hlavní město 
Praha 

K bodům 4 a 
5 (§ 5 odst. 7 
úvodní část a 
písm. a)) 

Doporučuj
ící 

V souladu s čl. 55 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme vymezit změny v jednom 
bodu novely s uvedením ustanovení, kterých se 
týkají. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

13. Hlavní město K bodům 14, Doporučuj V navrhovaném textu doporučujeme zvážit Vyhověno. 
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Praha 18 a 19 
(přílohy č. 2b, 
4 a 5) 

ící nahrazení slov „první sloupec Číslo výkazu“ 
slovy „první sloupec“ nebo slovy „sloupec „Číslo 
výkazu““. 

Text materiálu upraven. 

14. 
Hlavní město 
Praha 

K bodu 15 
(příloha č. 3) 
 

Doporučuj
ící 

Termín pro předávání Pomocného 
konsolidačního záznamu do 5 pracovních dnů v 
případě hlavního města Prahy považujeme za 
nereálný, neboť vzhledem k velkému množství 
rozdílů z křížových kontrol se nelze se všemi 
účetními jednotkami v tak krátké době 
vypořádat. Doporučujeme proto termín 10 
pracovních dnů. 
Magdalena.Vejvodova@praha.eu 

Vyhověno. 
Souhlasíme s prodloužením 
termínu na 10 pracovních dní. 
V případě Pomocného 
konsolidačního záznamu se bude 
jednat o vysvětlení významných 
nesrovnalostí, přičemž v prvním 
období se bude jednat i o 
otestování funkcionality v rámci 
technického řešení účetní 
konsolidace státu. 

15. 
Krajský úřad 
Pardubického 
kraje 

Obecně 
Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

Obsahové vymezení a uspořádání  účetních 
výkazů je zahrnuto ve vyhlášce 410/2009 Sb., 
obsahové vymezení a uspořádání PKP a PAP je 
však zahrnuto do vyhlášky 383/2009 Sb., která 
řeší  technickou formu účetních záznamů 
vybraných účetních jednotek a jejich předávání 
do centrálního systému účetních informací státu. 
Jestliže je samostatná vyhláška ke konsolidaci, 
navrhujeme, aby tato vyhláška  obsahovala 
(stejně jako vyhláška "účetní" 410/2009 Sb. 
obsahuje účetní výkazy), konsolidované výkazy 
včetně Seznamu účetních jednotek patřících do 
konsolidačního celku a výkazy PAP. Ve 
vyhlášce 383/2009 Sb., nechat pouze údaje 
související s formátem a strukturou, dále 
organizační požadavky zabezpečení účetních 
záznamů předávaných výkazů a také termíny. 

Vysvětleno. 
Technická vyhláška o účetních 
záznamech obsahuje mimo jiné i 
vzory a četnost předávání 
konsolidačních účetních 
záznamům, kdy v této skutečnosti 
nespatřujeme problém. 
 
Vzhledem k obsahové 
provázanosti položek 
konsolidovaných výkazů 
s vyhláškou č. 410/2009 Sb. je 
snahou vypustit ustanovení, která 
jsou z vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
doslovně přejatá a nahradit je 
obecným ustanovením. Vyhláška  
č. 312/2014 Sb. bude řešit pouze 
ty položky, které nejsou upraveny 
vyhláškou č. 410/2009 Sb.  
 
V rámci připravovaného plánu 
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vyhlášek na rok 2016 bude 
zanesen návrh novely 
konsolidační vyhlášky státu, jehož 
hlavním účelem bude odstranit 
duplicitní obsahová vymezení 
s vyhláškou č. 410/2009 Sb. tak, 
aby se konsolidační vyhláška 
státu nemusela novelizovat při 
každé změně obsahových 
vymezení vyhlášky č. 410/2009 
Sb. 

16. 
Krajský úřad 
Pardubického 
kraje 

Obecně 
Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

Termíny u předávání účetních záznamů (do pěti 
pracovních dnů) se nám jeví jako velmi krátké a 
v době dovolených (prázdnin na školách) i často 
nereálné. Navrhujeme prodloužení termínu, 
alespoň na 10 až 15 pracovních dní. 

Vyhověno. 
Termín bude prodloužen na 10 
pracovních dní. 

17. 
Krajský úřad 
Pardubického 
kraje 

K bodu 15 
(Příloha č. 3) 

Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

Důvodová zpráva k bodu 15 (Příloha č. 3) – 
Pardubický kraj předává údaje za ÚSC a PO 
způsobem B. To znamená, že pro všech 1185 
organizací existuje 1 zodpovědná osoba a 2 
náhradní zodpovědné osoby. Do inboxu v rámci 
jedné účetní závěrky přijde několik tisíc zpráv 
(příklad za období 1. 7. 2015 až 31. 7. 2015 tj. 
sběr pololetních závěrek byl počet zpráv 
v inboxu 26 657, od počátku roku máme 
v inboxu 100 000 zpráv). Je nemožné, aby 
zpráva s žádostí Pomocného konsolidačního 
záznamu byla v tomto množství zpráv 
identifikována a včas zpracována. Z tohoto 
důvodu žádáme o zavedení dalšího způsobu 
informování ZO a NZO o žádosti (formou e-
mailové zprávy ZO a NZO, případně zprávou 
přes datovou schránku). 

Vyhověno částečně. 
V případě pomocného 
konsolidačního záznamu se bude 
jednat o vysvětlení významných 
nesrovnalostí, přičemž v prvním 
období se bude jednat i o 
otestování funkcionality v rámci 
technického řešení účetní 
konsolidace státu. V současné 
době je od dodavatele technické 
podpory přislíbena úprava Inboxu 
s tím, že bude přidáno filtrovací 
tlačítko, které po aktivaci zobrací 
pouze žádanky pomocného 
konsolidačního záznamu. 
Možnost využití mailových 
notifikací bude součástí 
rozvojových aktivit CSÚIS v rámci 
uzavření nové smlouvy o 
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poskytování technické podpory 
Státní pokladny. 

18. 
Krajský úřad 
Pardubického 
kraje 

§ 23 – 
poznámka 
pod čarou 

Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

§ 23 – poznámka pod čarou – vyhláška č. 
449/2009 Sb., byla k 31. 12. 2014 zrušena a 
nahrazena vyhláškou č. 5/2014 Sb. – žádáme 
v poznámce pod čarou o nahrazení původní 
vyhlášky vyhláškou platnou. 

Vysvětleno. 
S ohledem na Legislativní 
pravidla vlády Čl. 55 odstavec 5 
se text v poznámkách pod čarou 
zpravidla samostatně 
nenovelizuje a dále poznámka 
pod čarou nemá normativní 
charakter. 

19. 
Krajský úřad 
Pardubického 
kraje 

Příloha č. 5 
Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

Příloha č. 5 – Disponibilní majetek se vztahuje k 
§ 27 odst. 1 písm. i) zákona. Zákonem č. 
221/2015 Sb. nedošlo v § 27 odst. 1 ke změně 
písmen a) až i), tzn. odst. 1 má stále písmena a) 
až h). Navrhujeme ponechat původní písmeno 
h). 

Vyhověno. 
Text materiál upraven. 

20. 
Krajský úřad 
Pardubického 
kraje 

Příloha č. 2a 
Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

Závazný vzor – Část II. Vybrané náklady od 
počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost 
a Část III. Vybrané výnosy od počátku roku za 
hlavní a hospodářskou činnost žádáme o 
vyškrtnutí P21 u účtů 547, 558 a 644 v souladu 
s důvodovou zprávou k bodu 13. 

Vyhověno. 
Text materiál upraven. 

21. 
Krajský úřad 
Pardubického 
kraje 

Příloha č. 2a 
Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

V závazných vzorech Příloha č. 2a a Příloha č. 
3a sjednotit používání zkratky pro identifikační 
číslo IČ x IČO. 

Vyhověno. 
Závazný vzor Pomocného 
analytického přehledu (Příloha č. 
2a) je upraven v souladu se 
závazným vzorem Pomocného 
konsolidačního přehledu (Příloha 
č. 3a), kdy úprava vychází ze 
zákona č. 111/2009 Sb., o 
základních registrech, ve znění 
pozdějších předpisů, konkrétně § 
24 písm. c), který stanovuje 
„identifikačním číslem osoby je 
číselný kód označovaný zkratkou 
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"IČO", který slouží k jednoznačné 
identifikaci subjektu“. 

22. 
Krajský úřad 
Pardubického 
kraje 

Příloha č. 3b 
Doporučuj
ící 

Z důvodu změny v Příloze č. 3b Seznam 
účetních jednotek patřících do dílčího 
konsolidačního celku státu žádáme o včasné 
vydání Konsolidačního manuálu, dle kterého 
bude při vyplňování Seznamu postupováno. 
oldrich.felgr@pardubickykraj.cz 

Vyhověno. 
Konsolidační manuál bude vydán 
do konce roku, resp. v závislosti 
na dokončení legislativního 
procesu. Nicméně v souvislosti se 
změnou vzoru seznamu bylo do 
současné doby publikováno 
několik metodických materiálu, 
které svým rozsahem do značné 
míry konsolidační manuál 
nahrazují. 
(http://www.mfcr.cz/cs/verejny-
sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-
statu/ucetni-reforma-verejnych-
financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-
statu/konsolidacni-manual) 

23. 
Krajský úřad 
Jihomoravského 
kraje 

§ 3 odst. 1 
Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

Pomocný konsolidační záznam není uveden v § 
3 odst. 1 technické vyhlášky, kde jsou uvedeny 
typy formalizovaných datových dávek 
konsolidačních účetních záznamů (pokud tedy 
není myšleno, že se zahrnuje pod písm. c) – 
navrhujeme doplnění do § 3. 
V této souvislosti důrazně upozorňujeme, že 
požadavek na předání pomocného 
konsolidačního záznamu ve lhůtě 5 pracovní 
dnů je v praxi nereálný, proto požadujeme 
prodloužení tohoto termínu. Navíc zaslání 
požadavku na zaslání pomocného 
konsolidačního záznamu pouze do inboxu 
považujeme za nedostačující. 
Odůvodnění:  
1) Časové hledisko - zejména v případě krajů 

aplikujících postup dle § 5 odst. 5 písm. b) a 

Vyhověno částečně. 
Děkujeme za připomínku a 
souhlasíme s prodloužením 
termínu pro zasílání pomocných 
konsolidačních záznamů. Jelikož 
pomocné konsolidační záznamy 
směřují také na subjekty zasílající 
Pomocný konsolidační přehled do 
31. 7. je možné termín posunout 
na 10 pracovních dnů. Požadavek 
30 pracovních dnů by znamenal, 
že pokud se v polovině srpna 
začnou rozesílat pomocné 
konsolidační záznamy s termínem 
30 pracovních dnů při termínu 
zveřejnění konsolidovaných 
výkazů do 30. 9. včetně vytvoření 
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odst. 6 písm. b) vyhlášky je třeba nejdříve 
požadavek na zpracování pomocného 
konsolidačního záznamu předat 
konsolidovaným účetním jednotkám (obcím, 
příspěvkovým organizacím) a následně jimi 
zaslaný záznam předat do CSÚIS. Pět 
pracovní dnů je z tohoto důvodu zcela 
nedostačující. 

 
2) Způsob zaslání požadavku na pomocný 

konsolidační záznam - v období zpracování 
výkazů mezitímních účetních závěrek jsou 
do inboxu denně doručovány tisíce zpráv, 
vyhledávání přijatého požadavku na zaslání 
pomocného konsolidačního záznamu je 
z tohoto důvodu nadměrně administrativně 
náročné.  Na druhé straně mimo období 
zpracování čtvrtletních výkazů účetních 
závěrek je návštěvnost inboxu v podstatě 
nulová.  

Z těchto důvodů hrozí riziko prodlevy při předání 
pomocného konsolidačního záznamu.  
Na základě výše uvedeného požadujeme  
1) prodloužit termín pro předání pomocného 

konsolidačního záznamu na 30 pracovních 
dnů od obdržení požadavku. 

2) současně s odesláním požadavku na 
pomocný konsolidační záznam do inboxu  
CSÚIS odeslat i zprávu na email 
zodpovědných a náhradních zodpovědných 
osob. 

textové a analytické části, tato 
vysvětlení by již nebyla ve 
výstupech zohledněna. V případě 
pomocného konsolidačního 
záznamu se bude jednat o 
vysvětlení významných 
nesrovnalostí, přičemž v prvním 
období se bude jednat i o 
otestování funkcionality v rámci 
technického řešení účetní 
konsolidace státu. V současné 
době je od dodavatele technické 
podpory přislíbena úprava Inboxu 
s tím, že bude přidáno filtrovací 
tlačítko, které po aktivaci zobrací 
pouze žádanky pomocného 
konsolidačního záznamu. 
Možnost využití mailových 
notifikací bude součástí 
rozvojových aktivit CSÚIS v rámci 
uzavření nové smlouvy o 
poskytování technické podpory 
Státní pokladny. 
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24. 
Krajský úřad 
Jihomoravského 
kraje 

§ 27 odst. 1 
Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

Je navrhováno slova „písm. h)“ nahradit slovy 
„písm. i)“, čímž je měněn odkaz na § 27 odst. 1 
písm. h) zákona o účetnictví na § 27 odst. 1 
písm. i) zákona o účetnictví. V platném znění 
zákona o účetnictví ani ve znění platném od 1. 
1. 2016 se v § 27 odst. 1 písmeno i) 
nevyskytuje. Správný odkaz je podle našeho 
názoru stávající odkaz na § 27 odst. 1 písm. h). 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

25. 
Krajský úřad 
Jihomoravského 
kraje 

§ 10 
Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

Z § 10 vyhlášky navrhujeme vypustit povinnost 
pro vybrané účetní jednotky uchovávat protokoly 
o uskutečněných přenosech dat a o 
neúspěšných pokusech o přenos dat ke 
každému jednotlivému datovému přenosu. 
Zejména v případě krajů aplikujících postup dle 
§ 5 odst. 5 písm. b) a odst. 6 písm. b) vyhlášky 
se jedná o značný objem dat, jehož získání z 
prostředí IISSP je technicky velmi náročné. 
Přitom za celou dobu trvání účetní reformy 
veřejných financí (tedy od roku 2010 jsme 
nezaznamenali požadavek na využití takto 
archivovaných údajů). 
Alternativně navrhujeme, aby při postupu dle § 5 
odst. 5 písm. b) a odst. 6 písm. b) vyhlášky 
správce IISSP/CSÚIS poskytl dotčeným krajům 
informace o přenosech jiným způsobem. 

Vysvětleno.  
Toto ustanovení je významné pro 
případné zajištění auditní stopy o 
přenosech dat a pro prokazování 
skutečností o nich v rámci 
daňových, správních či dalších 
řízení, kdy toto ustanovení 
konkrétně souvisí s průkazností 
uskutečněných přenosů či pokusů 
o přenos účetních záznamů do 
CSÚIS. Z tohoto důvodu není 
možné uvedenou povinnost pro 
dotčené účetní jednotky zrušit. 

26. 
Krajský úřad 
Jihomoravského 
kraje 

Příloha č. 2a 
Doporučuj
ící 

K příloze č. 2a – Pomocný analytický přehled  a 
3a – Pomocný konsolidační přehled - ve všech 
částech je nově doplněna povinnost uvádět 
kontaktní osobu (jméno a příjmení, e-mail, 
telefonní číslo). V odůvodnění není uvedeno, 
zda může být tato kontaktní osoba odlišná od 
zodpovědné, resp. náhradní zodpovědné osoby 
ani jaký význam, resp. kompetence bude mít 
uvedená „kontaktní osoba“ v komunikaci mezi 

Vysvětleno. 
Kontaktní osoba by měla být 
schopna poskytnout v případě 
kontaktování ministerstvem, 
doplňující informace. Záměrem je 
zjednodušit komunikaci mezi 
centrálním systémem účetních 
informací státu a zástupcem 
účetní jednotky při řešení 
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konsolidovanou jednotkou a Centrálním 
systémem účetních informací státu. Proto si 
dovolujeme požádat o vysvětlení. 

případných nejasností.  Dále 
bude seznam kontaktních osob 
z Pomocného analytického 
přehledu sloužit pro potřeby 
ostatních účetních jednotek 
předávající Pomocný analytický 
přehled, které komunikují 
případné rozdíly zjištěné v rámci 
křížových kontrol s partnerskými 
účetními jednotkami. 

27. 
Krajský úřad 
Jihomoravského 
kraje 

Příloha č. 2a 
Doporučuj
ící 

Vítáme zrušení povinnosti sledovat a vykazovat 
u některých syntetických účtů a položek 
partnery transakce označené „P21“ a P22“ a 
zrušení povinnosti vykazovat průměrnou marži. 
hrachovinova.ludmila@kr-jihomoravsky.cz 

Bere se na vědomí. 

28. 
Krajský úřad 
Ústeckého kraje 

K bodu 10 
návrhu 
vyhlášky 

Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

V případě procesu vedoucího k odstranění 
neaktivních registrovaných uživatelů 
(zodpovědných a náhradních zodpovědných 
osob) žádáme, aby před samotným zrušením 
hesel, šifrovacích klíčů a dalších technických 
údajů byla oslovena také Pověřená osoba 
stanovená za kraj v rámci projektu IISSP. 
Odůvodnění: 
Ustanovením bodu 10 se v § 15 odst. 4 vyhlášky 
nově stanovuje pro správce centrálního systému 
účetních informací státu proces vedoucí k 
odstranění neaktivních registrovaných uživatelů 
(zodpovědných a náhradních zodpovědných 
osob), a to zrušení hesla, šifrovacího klíče a 
další technické údaje zodpovědných nebo 
náhradních zodpovědných osob, které za 
posledních 18 měsíců neprovedly úspěšné 
přihlášení do CSÚIS. V důvodové zprávě k bodu 
10 navrhovatel uvádí, že před samotným 
zrušením hesel, šifrovacích klíčů a dalších 

Vyhověno. 
V rámci oslovení neaktivních 
registrovaných uživatelů 
(zodpovědných a náhradních 
zodpovědných osob) budou 
zároveň o této skutečnosti 
informovány i pověřené osoby za 
daný kraj, přičemž samotný 
proces deaktivace ZO/NZO 
v rámci CSÚIS bude popsán 
v Technickém manuálu CSÚIS. 
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technických údajů budou zodpovědné a 
náhradní zodpovědné osoby osloveny. 
Vybrané účetní jednotky v Ústeckém kraji 
předkládají účetní záznamy do centrálního 
systému účetních informací státu 
prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého 
kraje (varianta B). Zodpovědnými a náhradními 
zodpovědnými osobami tak jsou pracovnice 
krajského úřadu. V případě, že zodpovědná 
nebo náhradní zodpovědná osoba je 
pracovnice, která odchází na mateřskou a 
rodičovskou dovolenou, ponecháváme v 
platnosti registraci do doby jejího návratu, 
abychom předešli opakovanému procesu 
registrace. Zrušení zodpovědné a náhradní 
zodpovědné osoby provádíme až v době, kdy je 
zcela zřejmé, že tato činnost již pracovnicí 
vykonávána nebude. Z tohoto důvodu žádáme, 
aby informaci o plánovaném zrušení 
zodpovědné nebo náhradní zodpovědné osoby 
obdržela i Pověřená osoba stanovená za kraj v 
rámci projektu IISSP, aby mohla prověřit z 
jakého důvodu se zodpovědná a náhradní 
zodpovědná osoba do systému nepřihlásila. 

29. 
Krajský úřad 
Ústeckého kraje 

K bodu 20 
návrhu 
vyhlášky 

Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

V příloze č. 5 vyhlášky v poznámce navrhujeme 
ponechat slova „písm. h)“. Ustanovení bodu 20 
navrhujeme vypustit. 
Odůvodnění: 
Ustanovením bodu 20 předkladatel nahrazuje v 
příloze č. 5 vyhlášky v poznámce slova „písm. 
h)“ slovy „písm. i)“ v odkazu na § 27 odst. 1 
zákona. V důvodové zprávě k bodu 20 uvádí, že 
se jedná o legislativně technické úpravy v 
souvislosti se zákonem č. 221/2015 Sb., kterým 
se mění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
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ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony. Avšak ustanovení § 27 odst. 1 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 
221/2015 Sb. písm. i) neobsahuje. Obsahuje 
pouze písmena a) až h). Navrhovatel tak 
upravuje odkaz na ustanovení, které neexistuje. 
Z toho důvodu předkládáme připomínku výše. 

30. 
Krajský úřad 
Ústeckého kraje 

Obecně k 
návrhu 
vyhlášky 

Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

Návrh vyhlášky zajišťuje soulad s návrhem 
vyhlášky, kterou se mění 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, dále 
soulad s návrhem vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 312/2014 Sb., konsolidační vyhláška 
státu, snižuje pracnost a administrativní zátěž 
dotčených účetních jednotek a provádí změny 
legislativně technického charakteru. Pro vybrané 
účetní jednotky, kterými jsou územně 
samosprávné celky, nemají v podstatě zásadní 
dopady. Přesto si dovolujeme upozornit, že 
nesouhlasíme se způsobem předložení návrhu 
vyhlášky do vnějšího připomínkového řízení. 
Návrh vyhlášky byl do vnějšího připomínkového 
řízení předložen ve stejném termínu jako novely 
vyhlášek č. 410/2009 Sb., č. 312/2009 Sb., a č. 
270/2010 Sb., a tudíž by připomínková místa 
měla ve stejném termínu předložit případné 
připomínky ke všem novelám. Navíc všechny 
novely byly do vnějšího připomínkového řízení 
vloženy v termínu, kdy probíhá zpracování 
čtvrtletní účetní závěrky a není tudíž moc 
časových možností řádně všechny novely 
právních předpisů prostudovat, natož pak řádně 
zpracovat případné připomínky. O tom, že 

Bere se na vědomí. 
Tuto skutečnost vnímáme za 
problematickou, přičemž nejsme 
vždy schopni ovlivnit samotnou 
délku příprav, včetně diskusí s 
odbornou veřejností, legislativních 
úprav a délku a průběh 
samotného legislativního procesu, 
kdy naším záměrem je 
prodlužovat legisvakanční lhůtu, 
aby dotčené účetní jednotky měly 
více času se s navrhovanými 
úpravami seznámit a následně je 
implementovat. Je nutné 
upozornit na skutečnost, že v 
rámci metodické podpory pořádá 
Ministerstvo financí již od roku 
2011 Metodické dny účetnictví 
státu, jejichž cílem je seznámit 
účastníky nejen s připravovanými 
úpravami právních předpisů v 
oblasti účetnictví, ale i s 
jednotlivými postupy účtování. 
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návrhy vyhlášek jsou předkladatelem 
předkládány a zpracovány ve spěchu svědčí 
i skutečnost, že v návrhu novely technické 
vyhlášky jsou odstraňovány nesrovnalosti, které 
vznikly v rámci vyhlášky č. 300/2014 Sb., kterou 
se měnila technická vyhláška k 1. 1. 2015. 
Dále pak účinnost všech navrhovaných předpisů 
je předpokládána od 1. 1. 2016. Upozorňujeme 
na skutečnost, že a na úpravy ekonomických 
systémů  mají vybrané účetní jednotky velmi 
málo času. Zejména s ohledem na rozšíření 
vzoru Seznamu účetních jednotek patřících do 
dílčího konsolidačního celku státu, který má být 
obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji 
předložen do 15. 1. 2016. 
Odůvodnění: 
Z uvedených důvodů navrhujeme předkladateli 
zvážit předkládání návrhů předpisů do vnějšího 
připomínkového řízení v jiných časových 
intervalech, zejména dříve než v posledním 
čtvrtletí před nabytím účinnosti právních 
předpisů. Zároveň navrhujeme zvážit, zda by 
novely uvedených právních předpisů nemohly 
být prováděny v delších než ročních intervalech, 
zejména s ohledem na každoroční zavádění či 
rušení syntetických účtů a s tím spojené 
neustálé zpracování převodových můstků, které 
vede spíše k nepřehlednosti. 

31. 
Krajský úřad 
Ústeckého kraje 

Obecně k 
návrhu 
vyhlášky 

Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

Požadujeme zpracování hodnocení dopadů 
regulace (RIA) na veřejné rozpočty. 
Odůvodnění: 
Dle vyjádření předkladatele v případě návrhu 
vyhlášky nemusí být zpracování hodnocení 
dopadů regulace (RIA). Návrh novely však 
předpokládá, i když nevýznamný, ale dopad do 

Vysvětleno. 
Před samotnou přípravou 
právního předpisu proběhla 
analýza právního a skutkového 
stavu, jejíž součástí bylo i 
zhodnocení nezbytnosti změny 
právního stavu. Dále v souladu s 
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veřejných rozpočtů, související zejména s 
úpravou ekonomických informačních systémů 
dotčených vybraných účetních jednotek. Dle čl. 
2 odst. 1 Legislativních pravidel vlády však 
„Přípravě každého právního předpisu musí 
předcházet podrobná analýza právního a 
skutkového stavu. Její součástí je i zhodnocení 
nezbytnosti změny právního stavu, a nejsou-li 
určité vztahy právním předpisem dosud 
upraveny, zhodnocení nezbytnosti rozšíření 
právní regulace i na tyto vztahy, včetně 
zhodnocení dopadů předpokládané změny 
právního stavu nebo dopadů právní regulace, 
která má být rozšířena na právní vztahy dosud 
právem neupravené; při tomto hodnocení se 
postupuje podle Obecných zásad pro hodnocení 
dopadů regulace.“ Obecné zásady pro 
hodnocení dopadů regulace (RIA) vydané 
vládou ČR pak v ust. čl. 3 odst. 3.2 uvádí, že 
„Přehled dopadů se zpracovává dříve, než je 
rozhodnuto o legislativním způsobu řešení 
problému. Přehled dopadů musí být zpracován 
vždy.“ 
cervena.d@kr-ustecky.cz 

Obecnými zásadami pro 
hodnocení dopadů regulace (RIA) 
byl zpracován Přehled dopadů 
návrhu právního předpisu, na 
jehož základě bylo rozhodnuto, že 
v případě návrhu vyhlášky 
nemusí být zpracováno 
hodnocení dopadů regulace 
(RIA), a to z důvodu, že 
předmětný návrh vyhlášky 
nepředpokládá nové ani rozsáhlé 
dopady na státní rozpočet a 
ostatní veřejné rozpočty, na 
administrativní zátěž pro orgány 
veřejné správy, na náklady 
plynoucí z regulace pro 
podnikatele a občany, na 
konkurenceschopnost, na 
ekonomické a právní vztahy jak 
mezi orgány veřejné správy, tak i 
soukromými subjekty, ani na další 
oblasti. Předkladatel tudíž splnil 
veškeré požadavky vyplývající 
z Legislativních pravidel vlády a z 
Obecných zásada pro hodnocení 
dopadů regulace (RIA). 

32. 
Krajský úřad 
Plzeňského 
kraje 

Úvod 
Doporučuj
ící 

Na úvod si dovolujeme v návaznosti na níže 
uvedené podotknout, že je žádoucí si nejdříve 
s odbornou veřejností vyjasnit cíle, kterých má 
být legislativní cestou dosaženo a teprve poté 
vydávat vyhlášky. Opačný postup vede k tomu, 
že jsou zcela zbytečně spotřebovány veřejné 
peníze, nehledě na pracovní čas všech 
zaměstnanců veřejné správy. Konkrétně se 
jedná o požadavek na sledování nákladů a 

Bere se na vědomí. 
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pořízení majetku podle jednotlivých partnerů, 
který jsme v minulosti opakovaně sporovali a 
připomínkovali, a po vydání vyhlášky jsme jej 
respektovali, nechali upravit SW a změnili 
pracovní postupy, přičemž se ve svém výsledku 
jedná o postup, který bude od roku 2016 
odstraněn, což ve finále bezesporu vítáme. 

Současně upozorňujeme, že do dnešního dne 
nejsou vyjasněny postupy při účtování 
jednotlivých forem transferů, a stejně tak není 
dořešen smysl a účel podrozvahové evidence.  

33. 
Krajský úřad 
Plzeňského 
kraje 

k § 15 odst. 3 

 

Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

S ohledem na složitost nastavení přístupových 
práv u vybraných účetních jednotek pro 
zodpovědné nebo náhradní zodpovědné osoby 
požadujeme, aby správce CSÚIS před 
nenávratným zrušením hesla, šifrovací klíče a 
dalších technických údajů konkrétních osob 
oslovil dotčenou vybranou účetní jednotku 
o odsouhlasení zrušení s tím, že by byla dána 
možnost přístupová práva pro zodpovědné nebo 
náhradní zodpovědné osoby pouze dočasně 
pozastavit, a to z důvodu dlouhodobé 
nepřítomnosti (např. dlouhodobé pracovní 
neschopnosti, rodičovské dovolené apod.). 

Vysvětleno. 
Samotný proces deaktivace 
ZO/NZO v rámci CSÚIS bude 
popsán v Technickém manuálu 
CSÚIS, přičemž před samotným 
zrušením hesel, šifrovacích klíčů 
a dalších technických údajů 
budou zodpovědné a náhradní 
osoby osloveny. 

34. 
Krajský úřad 
Plzeňského 
kraje 

k Příloze č. 
2a – Část I 
PAP 

Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

V tabulce Části I PAP zůstala povinnost 
sledovat a uvádět IČO partnera (P20) u účtů 
051 a 052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek. Pokud 
u ostatních majetkových účtů je tato povinnost 
zrušena, není žádný logický důvod sledovat 
partnery u poskytování investičních záloh. 
Požadujeme zrušení uvedeného sledování 
partnerů u účtů 051 a 052. 

Vysvětleno. 
Sledování a vykazování partnerů 
v rámci syntetických účtů 051 
„Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý nehmotný majetek“ a 
052 „Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný majetek“ 
slouží pro účely sestavení 
účetních výkazů za Českou 
republiku a dílčí konsolidační 
celky státu, respektive pro 
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vylučování vzájemných vztahů, 
z tohoto důvodu není možné 
uvedené vykazování zrušit, 
přičemž v případě partnera 
označeného symbolem „P20“ je 
účetním jednotkám umožněno 
vykazovat veškeré partnery, nebo 
pouze ty, kteří jsou zahrnuti do 
konsolidačního celku Česká 
republika. Dále v tomto případě 
se jedná o druh pohledávky 
nikoliv o samotný dlouhodobý 
majetek. 

35. 
Krajský úřad 
Plzeňského 
kraje 

k Příloze č. 
2a - Část X 
PAP 

 

Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

Požadujeme vysvětlit, proč jsou v tabulce Části 
X PAP stále uvedeny majetkové účty 012 – 042 
rozdělené dle IČ partnerů (tzn. Partner aktiva / 
pasiva), přestože v tabulce Části I PAP tato 
povinnost uvedena není - P22 byl zrušen a P10 
u účtů 012 – 042 nově uveden není. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

36. 
Krajský úřad 
Plzeňského 
kraje 

k Příloze č. 
2a - Část XV. 
– XVII. PAP 

Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

Sledování podrozvahových účtů dle jednotlivých 
partnerů (tabulka Části XV. – XVII. PAP) 
považujeme za naprostou byrokratickou zátěž. 
Očekávání shodnosti účtování jednotlivých 
účetních operací účetních jednotek na těchto 
účtech je nesmyslné.  

Požadujeme, aby byl vyjasněn účel této 
povinnosti. 

Vysvětleno. 
V rámci podrozvahových účtů 
pouze za vybrané účetní jednotky 
se jedná o zásadní hodnoty 
v porovnání například s bilanční 
sumou všech vybraných účetních 
jednotek. Například u 
podmíněných pohledávek se 
jedná o 568 mld. Kč a v rámci 
podmíněných závazků o 848 mld. 
Kč. K dokreslení sestavených 
účetních výkazů za Českou 
republiku a v souvislosti s 
poskytováním informací pro 
EUROSTAT o podmíněných 
pohledávkách a závazcích 
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zaujímá tato oblast 
nezanedbatelné postavení.  

37. 
Krajský úřad 
Plzeňského 
kraje 

k Příloze č. 3 
Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

Termíny pro předání konsolidačních účetních 
záznamů. K termínu uvedenému v části Seznam 
účetních jednotek patřících do dílčího 
konsolidačního celku státu – ročně, tj. ve stavu 
k 31.12. předchozího roku, a to do 15.1. 
běžného roku. Jedná se o termín, který je 
velice napjatý, zejména pro rok 2016, kdy se 
bude tento Seznam předávat prvotně, a to 
s ohledem na množství předávaných dat 
od jednotlivých subjektů s vazbou na jejich 
kontrolu a předání do CSÚIS.  

Navrhujeme, aby byl uvedený termín 15.1. 
běžného roku posunutý, minimálně pro rok 2016 
do 31.1. běžného roku. 
karel.hladky@plzensky-kraj.cz 

Vysvětleno. 
Děkujeme za připomínku. 
Možnost posunutí termínu byla 
opakovaně na půdě MF 
diskutována. Největší překážkou 
k posunutí se jeví s tím 
související posunutí zveřejnění 
výčtu. Je žádoucí, aby výčet 
konsolidovaných jednotek státu a 
dalších subjektů byl zveřejněn, co 
možná nejdříve za účelem nabytí 
právní jistoty dotčených subjektů 
se zahnutím do konsolidačních 
celků sátu a s tím spojených 
vykazovacích povinností. V rámci 
centrálního systému účetních 
informací státu je předpoklad, že 
systém nebude uzavřen pro přijetí 
seznamu přesně 15. ledna, ale 
zůstane časová rezerva. 

38. 
Krajský úřad 
Moravskoslezsk
ého kraje 

K 15 odst. 4 
 

Doporučuj
ící 

V návrhu vyhlášky se do tohoto ustanovení 
doplňuje věta: „Dále správce centrálního 
systému účetních informací státu zruší hesla, 
šifrovací klíče a další technické údaje 
zodpovědných osob nebo náhradních 
zodpovědných osob, které za posledních 
18 měsíců neprovedly úspěšné přihlášení do 
centrálního systému účetních informací státu.“. 
V odůvodnění je uvedeno, že před zrušením 
hesel, šifrovacích klíčů a dalších technických 
údajů budou zodpovědné a náhradní osoby 
osloveny. Doporučujeme, aby do Technického 
manuálu CSÚIS, který zabezpečuje všechny 

Vysvětleno. 
Na základě provedené analýzy, 
kdy bylo nezbytně nutné zohlednit 
tu skutečnost, že některé účetní 
záznamy jsou předávány do 
Centrálního systému účetních 
informací státu pouze jednou za 
12 měsíců, byl pro deaktivaci 
neaktivních ZO/NZO stanoven 
termín 18 měsíců. Dle našeho 
názoru se s ohledem na výše 
uvedené jedná o dostatečně 
dlouhý časový interval. Samotný 
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potřebné technické informace pro práci s CSÚIS 
(zveřejněn na stránkách Ministerstva financí 
www.statnipokladna.cz) bylo zároveň doplněno, 
že o zrušení přístupu bude informována nejen 
osoba, které se to týká, ale zároveň i účetní 
jednotka (tzn., že se o této skutečnosti dozví 
všechny ZO a NZO, které mají přístup do Inboxu 
ÚJ). 
Odůvodnění: 
Neaktivní zodpovědné nebo náhradní 
zodpovědné osoby mají často obce a DSO. 
Zpravidla se jedná o starosty malých obcí, kteří 
mají do systému přístup pro případ, kdy účetní 
ze závažných důvodů nemůže požadované 
údaje odeslat do CSÚIS. Souhlasíme 
s pravidelnou aktualizací systému, ale 
domníváme se, že by bylo účelné, aby se tato 
informace dostala do rukou té osoby (zpravidla 
účetní), která pravidelně komunikuje s CSÚIS a 
ví, kdo ji v případě nepřítomnosti zastoupí. 
Z praxe víme, že starostové se systémem 
nepracují, ale pro obec je to často jediná 
možnost, jak si zajistit náhradní přístup do 
CSÚIS. Proto navrhujeme, aby o této 
skutečnosti byla informována i ÚJ 
prostřednictvím Inboxu, aby nedošlo omylem 
nebo opomenutím, ke zrušení (jediného 
náhradního) přístupu.  

proces deaktivace ZO/NZO 
v rámci CSÚIS bude popsán 
v Technickém manuálu CSÚIS, 
přičemž před samotným zrušením 
hesel, šifrovacích klíčů a dalších 
technických údajů budou 
zodpovědné a náhradní osoby 
osloveny. Zároveň budou o této 
skutečnosti informovány i 
pověřené osoby za daný kraj. 

39. 
Krajský úřad 
Moravskoslezsk
ého kraje 

K příloze č. 
2a, Pomocný 
analytický 
přehled 
 

Doporučuj
ící 

Nově se mají v záhlaví jednotlivých výkazů PAP 
(část I až část XVII) uvádět tyto údaje: 
„Kontaktní osoba (jméno a příjmení, e-mail, 
telefonní číslo)“. Požadujeme upřesnění, o jaké 
kontaktní osoby se má jednat a proč mají být 
uváděny, tj. např. zda s těmito osobami budou 
projednávány nesrovnalosti ve výkazech, např. 

Vysvětleno. 
Kontaktní osoba by měla být 
schopna poskytnout v případě 
kontaktování ministerstvem, 
doplňující informace. Záměrem je 
zjednodušit komunikaci mezi 
centrálním systémem účetních 
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v křížových kontrolách. Pokud budou např. 
nadále rozdíly v křížových kontrolách řešeny 
prostřednictvím ZO/NZO, pak uvádění 
kontaktních osob považujeme za nepotřebný 
údaj. Pokud však MF předpokládá komunikaci s 
„kontaktními osobami“, je nezbytné zasílat 
požadavky nejen prostřednictvím Inboxu (který 
je nyní hlavním komunikačním kanálem IISSP), 
ale také na adresy „kontaktních osob“, což se 
však jeví jako nesystémové. 

informací státu a zástupcem 
účetní jednotky při řešení 
případných nejasností.  Dále 
bude seznam kontaktních osob 
z Pomocného analytického 
přehledu sloužit pro potřeby 
ostatních účetních jednotek 
předávající Pomocný analytický 
přehled, které komunikují 
případné rozdíly zjištěné v rámci 
křížových kontrol s partnerskými 
účetními jednotkami. 

40. 
Krajský úřad 
Moravskoslezsk
ého kraje 

K příloze č. 
2a, Pomocný 
analytický 
přehled, část 
X 
 

Doporučuj
ící 

Požadujeme zrušit vykazování údaje „IVZ“ 
(identifikátor veřejné zakázky) v tomto výkazu. 
Jeho vykazování neúměrně zatěžuje účetní 
jednotky - domníváme se, že využití těchto 
informací z výkazů PAP neodpovídá 
vynaloženému úsilí (nákladům) na jejich získání. 
Kromě toho se „uživatel“ těchto informací dozví 
o veřejných zakázkách jen od určitého okruhu 
účetních jednotek, tj. těch, které zpracovávají 
PAP. Z metodických setkání s obcemi máme 
poznatek, že, zejména vzhledem 
k nejednoznačnému výkladu vykazování IVZ, se 
ve výkaze uvádí značně nepřesné údaje, což 
zcela znemožňuje jejich využití. 

Vysvětleno. 
Vykazování identifikátoru 
veřejných zakázek v rámci Části 
X PAP slouží pro účely 
Ministerstva pro místní rozvoj. 
Uvažuje se však o vyjmutí 
identifikátoru veřejných zakázek 
ze samotného Pomocného 
analytického přehledu s tím, že 
existují požadavky na vykazování 
v rámci samostatného výkazu.  

41. 
Krajský úřad 
Moravskoslezsk
ého kraje 

K příloze č. 
3, Termíny 
pro 
předávání 
konsolidačníc
h účetních 
záznamů 

Doporučuj
ící 

Od 1. 1. 2016 se zavádí nový záznam, tzv. 
Pomocný konsolidační záznam (PKZ). Ve 
zdůvodnění se uvádí, že pro účetní jednotku 
bude vytvořen jen jeden PKZ, který bude 
obsahovat významné rozdíly z křížových kontrol 
a bude sloužit k jejich vysvětlení. Požadujeme 
doplnit, zda se bude zasílat PKZ k rozdílům 
z křížových kontrol čtvrtletně (k mezitímním 
účetním závěrkám), nebo jen 1 x ročně. Dále 

Vyhověno částečně. 
Děkujeme za připomínku a 
souhlasíme s prodloužením 
termínu na 10 pracovních dní. 
V případě Pomocného 
konsolidačního záznamu se bude 
jednat o vysvětlení významných 
nesrovnalostí, přičemž v prvním 
období se bude jednat i o 
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požadujeme prodloužit lhůtu pro zpracování 
PKZ ze stanovených pěti pracovních dnů na 
deset pracovních dnů. PKZ se má zasílat do 
Inboxu ZO/NZO - požadujeme, aby ZO/NZO 
byly o zaslání PKZ do Inboxu upozorněny e-
mailem, protože jinak může dojít k situaci, že 
ZO/NZO se dozví o vložení PKZ do Inboxu 
pozdě, popř. může dojít i k opomenutí. 

otestování funkcionality v rámci 
technického řešení účetní 
konsolidace státu. V současné 
době je od dodavatele technické 
podpory přislíbena úprava inboxu 
s tím, že bude přidáno filtrovací 
tlačítko, které po aktivaci zobrací 
pouze žádanky pomocného 
konsolidačního záznamu. 
Možnost využití mailových 
notifikací bude součástí 
rozvojových aktivit CSÚIS v rámci 
uzavření nové smlouvy o 
poskytování technické podpory 
Státní pokladny. 
Pomocné konsolidační záznamy 
budou rozesílány pouze 
k některým konsolidačním 
účetním záznamům a 
Pomocnému analytickému 
přehledu sestavených k 31. 12. 

42. 
Krajský úřad 
Moravskoslezsk
ého kraje 

K příloze č. 
5, Termíny 
pro 
předávání 
operativních 
účetních 
záznamů -
oprava textu 

Doporučuj
ící 

V části Poznámka je v prvním odstavci uvedeno: 
„Soupis podmíněných pohledávek a 
podmíněných závazků se vztahuje k § 25 odst. 
2 zákona. Disponibilní majetek se vztahuje k § 
27 odst. 1 písm. h) písm. i) zákona.“ 
Navrhujeme ponechat tento text v původním 
znění. 
Odůvodnění: 
Doporučujeme opravit odkaz na § 27 odst. 1 
písm. h), neboť písmeno i) není v tomto zákoně 
v jeho platném znění uvedeno. Materiál 
neodkazuje ani na žádnou případnou novelu 
zákona, která by byla v legislativním procesu a 
tuto změnu obsahovala. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
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silvie.janeckova@msk.cz 

43. 
Krajský úřad 
Libereckého 
kraje 

k § 15 odst. 4 
Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

Je uvedeno, že dále správce centrálního 
systému účetních informací státu zruší hesla, 
šifrovací klíče a další technické údaje 
zodpovědných osob nebo náhradních 
zodpovědných osob, které za posledních 
18 měsíců neprovedly úspěšné přihlášení do 
centrálního systému účetních informací státu. 
Navrhujeme, aby daný termín byl prodloužen na 
24 měsíců a před zrušením oslovit účetní 
jednotku o odsouhlasení daného zrušení; u 
zodpovědných osob a náhradních 
zodpovědných osob, které dočasně nepoužívají 
přihlášení z důvodu např. dlouhodobé nemoci, 
mateřské dovolené atd. přístup nerušit, jen 
dočasně pozastavit. 

Vysvětleno. 
Na základě provedené analýzy, 
kdy bylo nezbytně nutné zohlednit 
tu skutečnost, že některé účetní 
záznamy jsou předávány do 
Centrálního systému účetních 
informací státu pouze jednou za 
12 měsíců, byl pro deaktivaci 
neaktivních ZO/NZO stanoven 
termín 18 měsíců. Dle našeho 
názoru se s ohledem na výše 
uvedené jedná o dostatečně 
dlouhý časový interval. Samotný 
proces deaktivace ZO/NZO 
v rámci CSÚIS bude popsán 
v Technickém manuálu CSÚIS, 
přičemž před zrušením hesel, 
šifrovacích klíčů a dalších 
technických údajů budou 
zodpovědné a náhradní osoby 
osloveny. Zároveň budou o této 
skutečnosti informovány i 
pověřené osoby za daný kraj. 

44. 
Krajský úřad 
Libereckého 
kraje 

k příloze č. 3 
Doporučuj
ící 
(Zásadní) 

Termíny pro předání konsolidačních záznamů 
k termínu odevzdání Seznamu účetních 
jednotek patřících do dílčího konsolidačního 
celku státu – ročně, tj. ve stavu k 31.12. 
předchozího roku, a to do 15.1. běžného roku. 
Daný termín je velmi napjatý a navrhujeme jeho 
posunutí do 30.1. běžného roku trvale nebo 
alespoň přechodně pro rok 2016 u prvotního 
předání z důvodu množství předávaných dat  
od jednotlivých subjektů s vazbou na jejich 
kontrolu a předání do CSÚIS. 

Vysvětleno. 
Možnost posunutí termínu bylo 
opakovaně na půdě MF 
diskutováno. Největší překážkou 
„v“ k posunutí se jeví s tím 
související posunutí zveřejnění 
výčtu. Je žádoucí, aby výčet 
konsolidovaných jednotek státu a 
dalších subjektů byl zveřejněn co 
možná nejdříve za účelem právní 
jistoty dotčených subjektů o 
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OSTATNÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
OSTATNÍ 
(eKLEP) 

 

jana.harnicarova@kraj-lbc.cz zahnutí do konsolidačních celků 
sátu a s tím spojených 
vykazovacích povinností. V rámci 
centrálního systému účetních 
informací státu je předpoklad, že 
systém nebude uzavřen pro přijetí 
seznamu přesně 15. ledna, ale 
zůstane časová rezerva. 

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevan
ce 

Připomínka Vypořádání 

1. 
 
 
 
 

Nejvyšší 
kontrolní úřad 

K čl. I 
bodu 15 

Doporuč
ující 

Podle navrhované Přílohy č. 3 se předpokládá 
předávání nového účetního záznamu - Pomocného 
konsolidačního záznamu, který však není v návrhu 
novely vyhlášky nijak definován. Doporučujeme tento 
nový účetní záznam vymezit alespoň v základních 
pojmech v ustanovení § 2 technické vyhlášky o 
účetních záznamech. 

Nevyhověno. 
Pomocný konsolidační záznam je 
konsolidačním účetním 
záznamem, který je definován 
v rámci ustanovení § 2 předmětné 
vyhlášky. Z tohoto důvodu 
nepovažujeme za nezbytně nutné 
provést navrhovanou úpravu. 

2. 
Nejvyšší 
kontrolní úřad 

K čl. I 
bodu 16 

Doporuč
ující 

Upozorňujeme, že z přílohy 3a návrhu novely 

vyhlášky vyplývá, že budou bez náhrady zrušeny 

řádky „A.IV.7. Zprostředkování  dlouhodobých 

transferů“ a „B.II.28. Zprostředkování krátkodobých 

transferů“. Domníváme se, že v souladu s návrhem 

novely § 23 vyhlášky č.  410/2009 Sb., by měly být 

výše uvedené řádky zachovány v následujícím znění: 

„A.IV.7. Dlouhodobé zprostředkování transferů“ a 

Vyhověno částečně. 
V rámci závazného vzoru 
Pomocného konsolidačního 
přehledu byly zachovány položky 
„Krátkodobé zprostředkování 
transferů“. Položky „Dlouhodobé 
zprostředkování transferů“ budou 
s účinností od 1. 1. 2016 zachovány 
pouze v závazném vzoru rozvahy 
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„B.II.29. Krátkodobé zprostředkování transferů“. pro organizační složky státu, 
potažmo Ministerstvo financí 
(Národní fond), tedy uvedenou 
položku, resp. syntetický účet již 
dobrovolné svazky obcí nebudou 
moci použít. V případě položek 
„Krátkodobé zprostředkování 
transferů“ a „Dlouhodobé 
zprostředkování transferů“ není 
kritériem pro správné vykázání 
skutečnost, zda je 
zprostředkováván krátkodobý nebo 
dlouhodobý transfer (okamžik 
vyúčtování), ale podstatné je, zda 
od okamžiku přijetí do okamžiku 
poskytnutí peněžních prostředků 
uplynul delší časový okamžik než 
jeden rok (dlouhodobý) či nikoliv 
(krátkodobý). 

3. 
Nejvyšší 
kontrolní úřad 

K čl. I 
bodu 20 

Doporuč
ující 

Doporučujeme vypustit text „slova „písm. h)“ se 

nahrazují slovy „písm. i)“, neboť zákon č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, v současně platném znění 

ustanovení § 27 odst. 1 písm. i) neobsahuje. 

Alena.Liskova@nku.cz 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

4. 
Komora 
daňových 
poradců 

Příloha č. 
3 

Doporuč
ující 

Navrhujeme změnit přílohu 3, konkrétně termín pro 
předávání konsolidačních účetních záznamů.  
Četnost pro předávání účetních záznamů rozvaha, 
výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, 
přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha, ročně, 
tj. ve stavu k 31. 12. – řádná účetní závěrka, a to do 
20. 2. následujícího roku, u zdravotních pojišťoven do 
28. 2. následujícího roku, u vybrané účetní jednotky, 
která předává účetní záznamy dle § 3a této vyhlášky 
do 25. 2. následujícího roku.  

Nevyhověno. 
Uvedené termíny pro předávání 
konsolidačních účetních záznamů 
jsou zavedeny již několik let, a 
jejich stanovení bylo při přípravě 
daného prováděcího předpisu 
k zákonu o účetnictví dlouhodobě 
diskutováno, přičemž jsou 
stanoveny v souladu se 
zajištěním včasných informací pro 
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V Praze 16. srpna 2017 

Vypracoval: Ing. Nikola Kortanová Podpis: 

 
 
 
 
 

Termín je v rozporu s § 30 odst. 6, písm. b) zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví.   
Navrhujeme nově stanovit četnost pro předávání 
účetních záznamů rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 
přehled o peněžních tocích, přehled o změnách 
vlastního kapitálu a příloha, ročně, tj. ve stavu k 31. 
12. – řádná účetní závěrka, a to do 1. 3. následujícího 
roku, u zdravotních pojišťoven do 1. 3. následujícího 
roku, u vybrané účetní jednotky, která předává účetní 
záznamy dle § 3a této vyhlášky do 1. 3. následujícího 
roku. 
kdp@kdpcr.cz 

potřeby státního závěrečného 
účtu (uživatel MF) a pro potřeby 
statistického zjišťování (uživatel 
ČSÚ), např. pro notifikace 
vládního deficitu. 
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