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IV. 
 
 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU: 
 

NOVELA VYHLÁŠKY Č. 312/2014 SB., O PODMÍNKÁCH SESTAVOVÁNÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ČESKOU REPUBLIKU 
(KONSOLIDAČNÍ VYHLÁŠKA STÁTU) 

 

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: 

 
 
 Připomínkové 

místo Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

1 
Národní 
bezpečnostní 
úřad 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

K bodu 1 – ve výčtu novel zákona o účetnictví v úvodní 
větě vyhlášky je nutno zákon č. 221/2015 Sb. doplnit a 
ne jím nahradit zákon č. 410/2010 Sb. 

Vysvětleno. 
Zákon č. 410/2010 Sb. bylo nutné 
vypustit z důvodu, že nenovelizuje § 
37b odst. 1, § 4 odst. 8 ani § 23b 
zákona o účetnictví. Naopak zákonem 
č. 221/2015 Sb. dochází k novelizaci 
ustanovení § 23b zákona o účetnictví, 
a proto došlo k nahrazení zákona  
č. 410/2010 Sb. zákonem  
č. 221/2015 Sb. 

2 
Národní 
bezpečnostní 
úřad 

Návrh 
vyhlášky Ostatní K bodu 20 – tečka se nahrazuje a písmeno c) doplňuje  

na konci odstavce 5. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

3 
Národní 
bezpečnostní 
úřad 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

K bodu 26 – nový paragraf musí začínat značkou 
paragrafu  
a jeho číselným označením. Dále nový paragraf musí 
mít nadpis, protože se nachází v ucelené části 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
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 Připomínkové 
místo Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

právního předpisu, ve které všechny stávající 
paragrafy nadpis mají. 

4 
Národní 
bezpečnostní 
úřad 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

K bodům 27 a 28 – jedná se o shodnou změnu, která 
má být provedena jedním novelizačním bodem 
s uvedením ustanovení, kterých se týká. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

5 
Národní 
bezpečnostní 
úřad 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

K bodům 31 a 32 – jedná se o shodnou změnu, která 
má být provedena jedním novelizačním bodem 
s uvedením ustanovení, kterých se týká. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

6 
Národní 
bezpečnostní 
úřad 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

K bodům 35 a 39 – jedná se o shodnou změnu, která 
má být provedena jedním novelizačním bodem 
s uvedením ustanovení, kterých se týká. 

Vysvětleno. 
Oba body byly v rámci vnějšího 
připomínkového řízení zrušeny, tudíž 
se připomínka stala bezpředmětnou. 

7 
Národní 
bezpečnostní 
úřad 

Návrh 
vyhlášky Ostatní K bodu 43 – v textu novelizačního bodu zrušit slova  

„odst. 5“. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

8 
Národní 
bezpečnostní 
úřad 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

K bodu 104 – proč bude příloha č. 5 označena jako 
Příloha  
č. 3“?  

Vyhověno. 
Jednalo se o chybu v návrhu vyhlášky, 
text materiálu byl upraven. 

9 

Úřad pro 
ochranu 
osobních 
údajů 

Odůvodnění Zásadní 

K důvodové zprávě 
V důvodové zprávě části Zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 
osobních údajů se druhý odstavec („Návrh vyhlášky 
není v rozporu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem 
na automatizované zpracování osobních dat 
(vyhlášené pod č. 115/2001 Sb. m. s.), směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. 
října 1995, o ochraně jednotlivců v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů, ani se zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů  
a o změně některých zákonů.“) zrušuje. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
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 Připomínkové 
místo Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

 
Vyhodnocení souladu s jinými předpisy do této 
části důvodové zprávy nepatří. 

10 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

K čl. I  
K bodu 18 
V souvislosti s vyžádaným Pomocným konsolidačním 
záznamem požadujeme informovat o požadavku i jinou 
formou než pouze prostřednictvím Inboxu, a to e-
mailem, protože zodpovědná osoba a náhradní 
zodpovědná osoba s ním standardně pracují 
v termínech zasílání výkazů. V těchto termínech 
rovněž zajišťují účetní jednotky jejich přítomnost na 
pracovišti, tj. lze garantovat možnost zaslání tohoto 
záznamu do centrálního systému účetních informací 
státu.  

Vysvětleno. 
Možnost informovat o vyžádaném 
pomocném konsolidačním záznamu 
jinou cestou je diskutována 
s dodavatelem technické podpory 
CSÚIS. Do inboxů účetních jednotek 
bude prozatím přidáno filtrovací 
tlačítko, které zobrazí pouze žádanky 
pomocného konsolidačního záznamu.   

11 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

K bodům 31 a 32 
V ustanoveních k vzájemnému odsouhlasení 
pohledávek  
a závazků jsou doplňovány městské části hlavního 
města Prahy. Doporučujeme v tomto případě upřesnit 
odůvodnění, jak je uvedené opatření zamýšleno, 
protože vzájemné vztahy například mezi ministerstvem 
a městskou částí probíhají výlučně prostřednictvím 
Magistrátu hlavního města Prahy, který je tak naším 
partnerem. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
 

12 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

K bodu 76 
V souvislosti s upřesněním obsahového vymezení 
položky „Dary a jiná bezúplatná předání“ 
doporučujeme použít obecnější formulaci pro převody 
majetku prováděné  
na základě zákona (příp. právního předpisu) tak, aby 
se obdobně postupovalo i v jiných budoucích 

Vyhověno. 
Jednalo se o chybu v textu, kdy nebyla 
odstraněna část obsahového 
vymezení, která se nakonec nestala 
součástí novely vyhlášky č. 410/2009 
Sb., tudíž nedošlo k žádnému 
upřesnění obsahového vymezení 
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 Připomínkové 
místo Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

případech jako  
u zákona pro majetkové vyrovnání s církvemi  
a náboženskými společnostmi.   

položky „Dary a jiná bezúplatná 
předání“. Chyba byla v rámci vnějšího 
připomínkového řízení opravena. 

13 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

K bodu 89 
Navrhuje se rozšířit obsahové vymezení položky 
„Výnosy vybraných ústředních vládních institucí 
z transferů“. Vzhledem ke skutečnosti, že se v zásadě 
může jednat  
o jakoukoliv účetní jednotku, je skutečně vhodné je 
podřadit pod tuto položku, tj. nahlížet na ně jako na 
ústřední vládní instituce? Dle našeho názoru bude tato 
položka zkreslena, protože by obsahovala veškeré 
výnosy z transferů, pokud nepatří pod zbylé dvě 
položky z § 59 konsolidační vyhlášky. Doporučujeme 
zvážit zřízení další položky pro ostatní výnosy 
z transferů. 

Vyhověno jinak. 
Děkujeme za podnět. Materiál 
upraven. Vzhledem k velké škále 
druhů účetních jednotek zapojených 
do procesu účetní konsolidace státu se 
jeví jako vhodnější řešení nerozlišovat 
v rámci účetních výkazů za Českou 
republiku transfery na ústřední, územní 
a jiné, ale vykázat transfery za 
všechny druhy účetních jednotek 
zapojených do procesu účetní 
konsolidace státu v rámci jedné 
položky Náklady na transfery nebo 
Výnosy z transferů. Zároveň však 
nedojde ke ztrátě informace, jaký druh 
účetní jednotky vykázal příslušný 
náklad nebo výnos, a příslušný detail 
bude zveřejněn ve Zprávě o účetních 
výkazech za Českou republiku. 
 

14 Jihočeský kraj Platné znění Zásadní 

§ 24 odst. 4 je navrhován v tomto znění: „Účetní 
výkazy  
za Českou republiku se sestavují v peněžních 
jednotkách české měny a vykazují se v milionech 
korun českých s přesností na jedno desetinné 
místo.“ 
Naproti tomu v Přílohách č. 2, 3 a 5 k vyhlášce č. 
312/2014 Sb., je v hlavičce výkazů uvedeno: „v Kč, 
s přesností na dvě desetinná místa“. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
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 Připomínkové 
místo Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

 
Jihočeský kraj požaduje provést úpravy v jednotlivých 
přílohách tak, aby byly hlavičky jednotlivých příloh 
v souladu s § 24 odst. 4. 

15 Jihočeský kraj Platné znění Zásadní 

§ 25 odst. 6 písm. d)  
Položka „A.I.9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený 
k prodeji“ obsahuje dlouhodobý nehmotný majetek 
oceněný reálnou hodnotou podle § 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.  

16 Jihočeský kraj Platné znění Zásadní 

§ 29 odst. 10 
Položka „A.II.10. Dlouhodobý hmotný majetek určený 
k prodeji“ obsahuje dlouhodobý hmotný majetek 
oceněný reálnou hodnotou podle § 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. 

17 Jihočeský kraj Platné znění Zásadní § 29 odst. 11 věta třetí zní: „V případě, že je zde 
předpoklad splnění podmínek podle odstavců 9 a 12 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
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 Připomínkové 
místo Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

v následujících účetních obdobích, uvede 
konsolidovaná jednotka státu nejpozději 
k rozvahovému dni běžného účetního období 
technické zhodnocení v položce „A.II.8. Nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek“.“ 
V návrhu vyhlášky č. 410/2009 Sb., je však v § 14 
odst. 11 věty třetí uvedeno: „V případě, že je zde 
předpoklad splnění podmínek podle odstavců 9 a 13 
12 v následujících účetních obdobích, uvede účetní 
jednotka nejpozději k rozvahovému dni běžného 
účetního období technické zhodnocení v položce 
„A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“.“ 
 
Jihočeský kraj požaduje, aby bylo dáno do souladu 
znění vyhlášky č. 312/2014 Sb., s vyhláškou č. 
410/2009 Sb. 

18 Jihočeský kraj Platné znění Zásadní 

§ 52 odst. 4 písm. c) zní: „A.I.24. Dary a jiná 
bezúplatná předání“ obsahuje zejména náklady 
z vyřazení majetku s výjimkou peněžních prostředků 
z titulu bezúplatného předání, pokud to umožňuje jiný 
právní předpis, s výjimkou bezúplatného předání 
z titulu majetkového vyrovnání podle zákona 
o majetkovém vyrovnání s církvemi  
a náboženskými společnostmi, a to subjektům, které 
nejsou vybranými účetními jednotkami, včetně nákladů 
z titulu věcné humanitární pomoci.“ 
Naproti tomu § 33 odst. 4 písm. c) vyhlášky č. 
410/2009 Sb., zní: „"A.I.24. Dary a jiná bezúplatná 
předání" obsahuje zejména náklady z vyřazení 
majetku s výjimkou peněžních prostředků z titulu 
bezúplatného předání, pokud to umožňuje jiný právní 
předpis, a to subjektům, které nejsou vybranými 
účetními jednotkami, včetně nákladů z titulu věcné 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
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 Připomínkové 
místo Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

humanitární pomoci.“ 
 
Jihočeský kraj požaduje, aby bylo dáno do souladu 
znění vyhlášky č. 312/2014 Sb., s vyhláškou č. 
410/2009 Sb. 

19 Hlavní město 
Praha 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

K čl. I 
K bodu 1: 
Navrhovaný text doporučujeme nahradit textem „V 
úvodní větě vyhlášky se slova „č. 410/2010 Sb.“ 
nahrazují slovy  
„č. 221/2015 Sb.““ nebo textem „V úvodní větě 
vyhlášky se 
číslo“410/2010“ nahrazuje číslem „221/2015“. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven takto: 
„V úvodní větě vyhlášky se číslo 
„410/2010“ nahrazuje číslem 
„221/2015“.“ 

20 Hlavní město 
Praha 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

K bodu 10: 
V navrhovaném textu doporučujeme slova „nahrazují 
slovy „vykonává““ nahradit slovy „nahrazují slovem 
„vykonává““. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

21 Hlavní město 
Praha 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

K bodu 19: 
Navrhovaný text v souladu s čl. 56 odst. 4 písm. g) 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme nahradit 
textem „V § 13 odst. 5 písm. a) se slovo „nebo“ 
zrušuje.“. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

22 Hlavní město 
Praha 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

K bodu 20: 
V navrhovaném textu doporučujeme slova „nahrazuje 
slovy „nebo““ nahradit slovy „nahrazuje slovem 
„nebo““. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

23 Hlavní město 
Praha 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

K bodu 40: 
V navrhovaném textu doporučujeme za zkratkou 
„A.IV.C“ vypustit nadbytečnou tečku. 

Vysvětleno. 
Nejedná se o nadbytečnou tečku – je 
součástí názvu položky. V případě 
vypuštění by navíc v platném znění 
končila věta § 35 odst. 2 dvěma 
tečkami. 
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 Připomínkové 
místo Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

24 Hlavní město 
Praha 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

K bodu 42: 
V navrhovaném textu doporučujeme vypustit slovo 
„textu“, neboť se podle našeho názoru nejedná o 
případ podle čl. 58 odst. 9 Legislativních pravidel 
vlády. 

Vysvětleno. 
Jedná se o případ podle čl. 58 odst. 9 
Legislativních pravidel vlády, jelikož se 
vložená slova doplňují před tečku, 
kterou je ukončen odstavec i paragraf. 

25 Hlavní město 
Praha 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

K bodu 43: 
V navrhovaném textu v souladu s čl. 58 odst. 4 písm. 
b) Legislativních pravidel vlády doporučujeme slova 
„odst. 5“ vypustit. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

26 Hlavní město 
Praha 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

K bodu 51: 
V navrhovaném textu v souladu s čl. 26 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme za slovy  
„v rámci řízení státního dluhu“ tečku nahradit 
středníkem  
a slovo „Pasivní“ nahradit slovem „pasivní“ a dále 
doporučujeme za slovy „a státního dluhu“ vypustit 
přebytečné uvozovky nahoře. 

Vyhověno. 
Tečka byla v textu materiálu 
nahrazena středníkem.  
 
Vysvětleno. 
Uvozovky nejsou v bodu 51 
nadbytečné, první uvozují název 
položky, druhé ohraničují vkládanou 
část textu. 

27 Hlavní město 
Praha 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

K bodům 56 a 90: 
V navrhovaném textu v souladu s čl. 57 odst. 4 písm. 
e) Legislativních pravidel vlády doporučujeme slovo 
„spojkou“ nahradit slovem „slovem“. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

28 Hlavní město 
Praha 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

K bodu 89: 
V navrhovaném textu v souladu s čl. 58 odst. 9 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme na konci  
za slovy „účetní jednotkou“ vypustit přebytečnou čárku. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

29 Hlavní město 
Praha 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

K bodu 104: 
V navrhovaném textu v označení přílohy číslo „3“ 
nahradit číslem „5“ a dále v souladu s názvem přílohy 
č. 5 do názvu přílohy doplnit slova „KNIHA 
PODROZVAHOVÝCH ÚČTÚ“. 

Vyhověno. 
Číslo přílohy bylo dáno do souladu.  
 
Vysvětleno. 
Název přílohy č. 5 je v souladu s § 23b 
odst. 2 písm. d) zákona o účetnictví, 
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navíc příloha obsahuje nejen Knihu 
podrozvahových účtů, ale také 
Vysvětlení významných částek. 

30 Ministerstvo 
spravedlnosti 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

K čl. I, bodu 35 a 39 – k § 25 odst. 6 písm. d) a § 29  
odst. 10 
Upozorňujeme, že návrh vyhlášky obsahuje 
v dotčených ustanoveních odkaz na neexistující 
ustanovení zákona  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“). Stávající znění 
zákona  
o účetnictví, ani znění účinné od 1. 1. 2016, § 27 odst. 
1 neobsahuje písm. i). 
S ohledem na výše uvedené požadujeme 
v předmětných ustanoveních odkázat na relevantní 
zákonnou úpravu. 

Vyhověno. 
Příslušné novelizační body byly pro 
bezpředmětnost vypuštěny (dotčená 
ustanovení se nenovelizují). 

31 Ministerstvo 
spravedlnosti 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

K čl. I, bodu 43 
Doporučujeme dát dotčený bod do souladu s čl. 58 
odst. 4 písm. c) Legislativních pravidel vlády, a tedy 
slova „odstavce 5“ nahradit slovy „písmene b)“. 

Vysvětleno. 
Dotčený bod je v souladu s čl. 58 odst. 
4 písm. b) Legislativních pravidel vlády 
(nadbytečný text „odst. 5“ byl 
vypuštěn). Nejedná se o vložení bodu, 
ale o vložení nového písmene na 
konec textu odstavce. 

32 Ministerstvo 
spravedlnosti 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

K čl. I, bodu 102 až 104 
1. Doporučujeme dát dotčené body do souladu s čl. 29 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády, podle kterého se 
označení přílohy uvádí v pravém horním rohu. 
 
2. Dále doporučujeme v označení přílohy č. 5 číslo „3“ 
nahradit číslem „5“ a namísto slova „Příloha“ uvést 
název přílohy. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
 
 

33 Jihomoravský Návrh Zásadní k bodům 35. a 39. - § 25 odst. 6 písm. d) a § 29 odst. Vyhověno. 
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kraj vyhlášky 10 
Je navrhováno slova „písm. h)“ nahradit slovy „písm. 
i)“, čímž je měněn odkaz na zákon o účetnictví – z  § 
27 odst. 1 písm. h) na § 27 odst. 1 písm. i). V platném 
znění zákona  
o účetnictví ani ve znění platném od 1.1.2016 se však 
písmeno i) § 27 odst. 1 nevyskytuje. Správný odkaz je 
podle našeho názoru stávající odkaz na § 27 odst. 1 
písm. h). 

Text materiálu upraven. 

34 Jihomoravský 
kraj Platné znění Ostatní 

k bodu 12. - § 10 odst. 1 
V novém znění tohoto odstavce je použit výraz 
„konsolidační celek Česká republika“, který ve 
vyhlášce není definován. Doporučujeme upravit znění 
§ 10 odst. 1 takto: „Podmínku významnosti pro 
naplnění dalších stanovených povinností 
konsolidovaných jednotek státu splňuje účetní 
jednotka zahrnutá podle § 9, která není vybranou 
účetní jednotkou,  
a dále vybraná účetní jednotka …“ 

Vysvětleno. 
Konsolidační celek Česká republika je 
definován v § 7 vyhlášky, proto není 
zapotřebí upravovat znění § 10 odst. 1. 

35 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

K návrhu vyhlášky, novelizační bod 76 [K § 52 
odst. 4 písm. c)]: V návrhu je stanoveno, že položka 
A.I.24 „Dary  
a jiná bezúplatná předání“ obsahuje zejména náklady  
z vyřazení majetku...., s výjimkou bezúplatného 
předání  
z titulu majetkového vyrovnání podle zákona o 
majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi, …“.  
Z odůvodnění nevyplývá, zda jsou církevní restituce 
vyňaty  
z položky A.I.24 pro účely sestavení souhrnných 
výkazů  

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
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za ČR trvale, či pouze v návaznosti na navrhované 
přechodné ustanovení novely vyhlášky č. 410/2009 
Sb., v jehož rámci jsou náklady na církevní restituce 
pro účetní závěrku sestavovanou příspěvkovými 
organizacemi zřizovanými organizačními složkami 
státu k 31.12.2015 přeúčtovány  
na účet 401. Předpokládáme, že pokud by tato výjimka 
měla být trvalá, bude v obdobném smyslu upravena 
pro účetní období a následující rovněž vyhláška 
č. 410/2009 Sb., neboť dle jejího aktuálního znění, a 
současně i navrhované novely, se náklady na církevní 
restituce majetku předaného církvím  
v roce 2016 a dalších letech zachycují právě na 
položce 543. Pokud k této úpravě nedojde, nebude 
Ministerstvo financí schopno identifikovat, zda 
příspěvkové organizace vykazují na účtu 543 právě 
církevní restituce nebo jiná bezúplatná předání, a 
církevní restituce pro účely souhrnných výkazů 
vyjmout. Současně z návrhu vyhlášky ani 
z odůvodnění nevyplývá, na které položce budou 
církevní restituce  
v souhrnných výkazech zachyceny. 

36 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

Odůvodnění Zásadní 

Úvod: 
U uvedeného návrhu materiálu upozorňujeme, že mu 
nebyla udělena výjimka z povinnosti zpracování RIA 
řádným postupem dle čl. 76, odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády s předloženým Přehledem dopadů dle 
Přílohy č. 1 Obecných zásad RIA. 
 
K části Odůvodnění – obecná část: 
Žádáme o stručné doplnění za účelem faktického 
upřesnění dopadů na konsolidované účetní jednotky a 
městské části hlavního města Prahy z hlediska 

Vyhověno. 
Text materiálu doplněn. 
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navržených dílčích změn,  
a to ve formě očekávaného zlepšení dopadů či jejich 
postavení, případně vyhodnocení dopadů rizika 
vyplývajícího z neprovedení novelizace příslušného 
návrhu, a to alespoň popisem příkladmo. 
 
Odůvodnění: 
Z hlediska avizovaného zvýšení právní jistoty 
konsolidovaných jednotek státu a městských částí 
hlavního města Prahy, respektive z poukazu 
na předpokládané zjednodušení vykazovaných 
skutečností chybí alespoň příkladmo bližší 
charakteristika těchto rizik, respektive pozitivních 
dopadů. Ze stávajícího velmi obecného popisu je 
ověření těchto skutečností na vyjmenované dotčené 
subjekty obtížné. 

37 Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

K čl. I. bodům 35. s 39. 
Doporučujeme vypustit text „a 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. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

38 Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

K čl. I. bodu 43. 
Slova „odstavce 5“ doporučujeme nahradit slovy 
„písmene b)“. 

Vysvětleno. 
Dotčený bod je v souladu s čl. 58 odst. 
4 písm. b) Legislativních pravidel vlády 
(nadbytečný text „odst. 5“ byl 
vypuštěn). Nejedná se o vložení bodu, 
ale o vložení nového písmene na 
konec textu odstavce. 

39 Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

K čl. I. bodu 76. 
Upozorňujeme, že v rámci souběžně navrhované 
novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. se do odpovídajícího 
ustanovení  

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
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§ 33 odst. 4 písm. c) této vyhlášky slova „s výjimkou 
bezúplatného předání z titulu majetkového vyrovnání 
podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi 
a náboženskými společnostmi“ doplnit nenavrhuje. 

40 Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

K čl. I. bodu 104. 
V názvu přílohy č. 5 doporučujeme nahradit číslo 
přílohy „3“ číslem „5“ a druhé slovo „Příloha“ nahradit 
slovy „Kniha podrozvahových účtů“.   

Vyhověno. 
Číslo přílohy bylo dáno do souladu.  
 
Vysvětleno. 
Název přílohy č. 5 je v souladu s § 23b 
odst. 2 písm. d) zákona o účetnictví, 
navíc příloha obsahuje nejen Knihu 
podrozvahových účtů, ale také 
Vysvětlení významných částek. 

41 
Komora 
daňových 
poradců 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

K bodu 42 (§36 odst. 3) 
Do ostatních zásob se doplňují nemovité a movité věci 
nabyté za účelem bezúplatného předání s výjimkou 
případů uvedených v § 25 odst. 6 zákona. Tato změna 
byla promítnuta pouze do § 29 odst. 2 vyhlášky 
312/2014 (viz bod 36 novely). Stejně by měla být tato 
změna promítnuta také  
do ostatních odstavců v § 29 a také do § 25. 
V podobě, jak je novela navržena, není zřejmé, kde má 
být vykázán  
např. pozemek, stavba nebo samostatná movitá věc, 
které jsou pořízeny za účelem bezúplatného předání. 
 
Pokud bylo záměrem novely v položce B.I.10 – ostatní 
zásoby – vykazovat také stavby pořízené za účelem 
bezúplatného předání, je doplnit do vyhlášky položku,  
ve které bude vykazováno pořízení ostatních zásob. 
Doporučujeme v § 36 odst. 3 písm. f) upravit název 
položky na „Pořízení zboží a ostatních zásob“ a 

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že konsolidační 
vyhláška státu přebírá obsahová 
vymezení položek z vyhlášky  
č. 410/2009 Sb., bude připomínka 
vypořádána v rámci vnějšího 
připomínkového řízení k vyhlášce  
č. 410/2009 Sb., v rámci níž byla také 
uplatněna. Případné změny vzešlé 
z vypořádání vnějšího připomínkového 
řízení návrhu novely vyhlášky  
č. 410/2009 Sb. budou zohledněny i v 
konsolidační vyhlášce státu tak, aby 
znění bylo totožné. 
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stejně tak upravit i obsahovou náplň této položky. 
Důvodem této úpravy je skutečnost, že v položce 
B.I.10 - ostatní zásoby - může být účtováno o 
zásobách, jejichž pořízení bude trvat delší dobu  
a pořizovací cena bude tvořena z více nákladů (např. 
tímto způsobem může být pořízena i stavba, která je 
následně určena k bezúplatnému předání).  

42 
Svaz měst a 
obcí České 
republiky 

 Ostatní 

Otázka odsunutí aplikace konsolidace u 
některých účetních jednotek 
Z důvodů, které byly z našeho pohledu vzneseny 
v rámci připomínek k návrhu vyhlášky č. 410/2009 
Sb. (naše koncepční připomínka k neochotě MF 
ČR řešit určité koncepční problémy v rámci 
účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.) 
požadujeme odložení začlenění některých 
účetních jednotek do procesu konsolidace. 
Jedná se zejména o obchodní společnosti či 
jiné neziskové subjekty účtující podle vyhlášky 
č. 504/2009 Sb., a dále i příspěvkové 
organizace. 
 
Odůvodnění: 
Jak vyplynulo z našeho jednání, které se 
uskutečnilo dne 30. 9. 2014 na MF ČR (za MF ČR 
se jednání zúčastnili ing. Wagenknecht, ing. 
Antropius  
a ing. Klaban), mělo by být jedním z cílů 
konsolidace poskytnutí informace o podmíněných 
závazcích  
a pohledávkách na konsolidované bázi. Přes naše 
výzvy a podněty, MF ČR neřešilo problematiku 

Vysvětleno. 
Děkujeme za tuto obecnou 
připomínku, která je svým charakterem 
a postavením směřována do oblasti 
účetnictví veřejného sektoru a týká se 
především vyhlášky  
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. Záměrem MF 
v oblasti podrozvahy je tuto 
problematiku řešit koncepčně, což 
odráží, pro svůj rozsah a dopady i do 
účetních metod, střednědobý horizont 
priorit účetnictví veřejného sektoru. 
V rámci podrozvahových účtů se jedná 
o zásadní hodnoty v porovnání 
například s bilanční sumou všech 
vybraných účetních jednotek. 
Například u podmíněných pohledávek  
a podmíněných závazků jde   
o hodnoty v řádu stovek miliard korun 
českých, což jsou nezanedbatelné 
hodnoty k dokreslení účetních výkazů 
za Českou republiku, resp. v rámci 
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celkové koncepce podrozvahy. Pokud ale tato 
koncepce nebude vyřešena, je nesmyslné bavit se 
o konsolidovaných údajích podrozvahových 
veličin. Z tohoto důvodu požadujeme odložení 
dalšího rozšíření subjektů podléhajících 
konsolidaci tak, aby bylo prokazatelné, že 
nová pravidla týkající se podrozvahy 
minimálně jeden rok úspěšně fungují. Nejbližší 
termín je rok 2018 a to za předpokladu, že MF 
ČR skutečně začne jednotlivé problémy 
aktivně diskutovat a koncepčně řešit tak, aby 
bylo možné předpokládat implementaci 
žádoucích změn od 1. 1. 2017. Pokud tato 
ochota nebude, považujeme za naprosto 
nezbytné dané období ještě prodloužit. 
 
Reakce SMOČR: 
Pročetli jsme pozorně vyjádření MF ČR a chtěli 
bychom podat další bližší vysvětlení. Uvádíte, že 
naše připomínka směřuje do oblasti účetnictví 
vybraných účetních jednotek účtujících podle 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. Tak tomu ale není. 
Postup konsolidace je založen na účetní bázi 
vycházející z vyhlášky  
č. 410/2009 Sb. – tedy například obsah 
podrozvahových účtů je zde přejímán z této 
vyhlášky. Proto pro alespoň zajištění trochu solidní 
vypovídací schopnosti konsolidované účetní 
závěrky je naprosto nezbytné prvotně precizovat 
„co má být vykazováno“. Na jednání v roce 2014, 

následných analýz a interpretací. 
Předmětem této novely není změna 
rozsahu zahrnutých subjektů. Další 
rozšíření, ať prostřednictvím snížení 
hladin významnosti, či zahrnutím 
dalších typů subjektů nad rámec 
současného znění konsolidační 
vyhlášky státu, není uvažováno. 
V souvislosti se zmíněnými 
skutečnostmi prosíme o přehodnocení 
této připomínky na připomínku 
doporučující. 
 
 
 
 
 
 
Reakce MF: 
Děkujeme za reakci na naše 
stanovisko a za její bližší 
vysvětlení. Jak jsme již uvedli, tak 
oblast podrozvahy není možné 
koncepčně vyřešit v krátkodobém 
horizontu. Rozumíme Vašim 
argumentům, nicméně v rámci této 
novely nemůžeme odkládat 
zahrnutí některých typů subjektů do 
konsolidace. Samozřejmě záměrem 
MF je tuto oblast řešit, nicméně 
s tím jsou spojeny další aspekty 
s dopadem například do účetních 
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na které se odkazujeme, právě zaznělo, jak je pro 
konsolidaci významné získání informace  
o podmíněných závazcích na konsolidované bázi. 
Nicméně aby tato informace byla získána a to 
kvalitním způsobem, je naprosto nezbytné prvotně 
precizovat pravidla pro vykazování. Ministerstvo 
financí má v rámci CSÚIS informace, z kterých 
musí vidět, jak je současné vykazování na 
podmíněných závazcích  
a podmíněných pohledávkách v rámci ČR 
nekonzistentní. Pokud tato nekonzistentní data 
budou následně konsolidována, bude získána 
nějaká hodnota, která ale bude naprosto 
zavádějící.  
V roce 2014 jsme požadovali, aby byl celý projekt 
konsolidace odložen s tím, že prvotně má dojít 
k vyřešení a jasnějším definování účetních metod  
a teprve potom máme začít konsolidovat. MF ČR 
upřednostnilo to, že je potřeba projekt konsolidace 
spustit s tím, že bude vyvinuta maximální snaha  
pro vyřešení jednotlivých problémů.  
Nicméně pokud vidíme, že jsme se za celou dobu 
1 roku nijak výrazně neposunuli, požadujeme 
alespoň, aby byl odložen vstup do konsolidace u 
účetních jednotek, které by do projektu měly 
vstoupit od roku 2017 (tedy například obchodních 
společností), aby se zbytečně nezanášely další 
problémy do projektu konsolidace, ale mohla být 
věnována plná pozornost vyjasnění vykazovací 
báze.  

metod, což není otázka roku, ale 
spíše střednědobého horizontu. 
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Jsme přesvědčeni, že tento náš požadavek 
směřuje právě k tomu, aby data získaná 
z konsolidovaných dat byla kvalitnější. Není naším 
cílem projekt konsolidace jakkoliv „poškozovat“, 
právě naopak chceme, aby byly vytvořeny 
podmínky, které umožní mít kvalitní data  
pro konsolidaci, aby daná data byla v praxi 
skutečně využitelná a správná.  
Proto opětovně žádáme, aby MF ČR zvážilo tuto 
naši připomínku. 
 
Reakce SMOČR: 
Souhlasíme se změnou charakteru připomínky  
ze zásadní na doporučující. Uvědomuje, že naše 
připomínka je nad rámec novely, nicméně bychom 
Vás rádi požádali, aby v případě, že se nepodaří 
posunout řešení problémů báze, na které bude 
konsolidováno (tedy základní věci z vyhlášky 
410/2009 Sb., které jsou přejímány do 
konsolidační vyhlášky) došlo nejpozději v létě 
2016, k projednání případného odkladu vstupu  
do konsolidace dalších subjektů, jejichž vstup je 
plánován od roku 2017. 

43 
Svaz měst a 
obcí České 
republiky 

Návrh 
vyhlášky Zásadní 

K bodu 11, 12 a 13 zejména otázka (§ 9 odst. 7 
a § 10 odst. 3) 
Pokud správně chápeme návrh MF ČR, v případě, 
že dojde k překročení určité hranice pro začlenění  
do konsolidace, příslušná jednotka bude podléhat 
konsolidaci (tzn. zejména povinnosti sestavovat 

Vyhověno. 
Dobrovolné svazky obcí budou 
zahrnuty do účetní konsolidace státu 
buď na základě svých účetních 
závěrek, které předávají do 
centrálního systému účetních 
informací státu, nebo splní-li alespoň 
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pomocný konsolidační přehled) minimálně po tři 
období po tomto překročení. Jsme přesvědčeni, 
že se jedná  
o nevyvážené ustanovení, kdy extrém mohl nastat  
i právě překročením určitého kritéria (například 
výnosů nebo aktiv netto). Tyto výkyvy mohou 
nastávat zejména v případech DSO, kde se 
mohou objevovat pod vlivem dotací. Nelze však 
vyloučit ani výkyvy u obchodních společností 
(např. vlivy mimořádných prodejů majetku).  
 
Navrhujeme, aby bylo pro začlenění do 
konsolidace přijato opatření, kdy by bylo nezbytné 
vyjít ze dvou účetních období po sobě a teprve při 
překročení některého z finančních limitů v obou 
účetních obdobích, by došlo k začlenění do 
konsolidace. Při této konstrukci akceptujeme to, 
aby následně příslušná účetní jednotka podléhala 
konsolidaci po tři roky, jak je uvedeno v návrhu. 

jednu z podmínek významnosti, tj. 
budou sestavovat a předávat 
Pomocný konsolidační přehled. Vámi 
popsaná situace je mimořádného 
charakteru, nicméně při detailní 
analýze těchto skutečností jsme 
v časových řadách od roku 2010 
identifikovali několik dobrovolných 
svazků obcí, u nichž jsme tento výkyv 
zaznamenali.  

 
Navrhujeme upravit ustanovení § 10 
odst. 2 takto: 

(2) Spravující jednotka dílčího 
konsolidačního celku státu 
dobrovolný svazek obcí splňuje 
podmínku významnosti pro 
naplnění dalších stanovených 
povinností, pokud za účetní 
období, za které sestavuje 
účetní závěrku,  
2 bezprostředně po sobě 
následující účetní období,  
za která sestavuje účetní 
závěrku, předcházející  
o 1 účetní období účetní 
období, za které se sestavují 
účetní výkazy za Českou 
republiku a za dílčí 
konsolidační celky státu, 
splnila alespoň jedno z těchto 
kritérií: 
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a) výše netto aktiv vykázaných 
v účetní závěrce více než 
100 000 000 Kč, 

b) výše cizích zdrojů vykázaných 
v účetní závěrce více než 
100 000 000 Kč, 

c) celkové náklady, dělené 
počtem započatých měsíců, po 
které trvalo účetní období, 
a vynásobené dvanácti, více 
než 100 000 000 Kč, 

d) celkové výnosy, dělené počtem 
započatých měsíců, po které 
trvalo účetní období, 
a vynásobené dvanácti, více 
než 100 000 000 Kč. 

 
Pokud si uvedeme konkrétní příklad, 
úprava znamená toto: 
Pomocný konsolidační záznam bude 
předávat za účetní období roku 2016 
takový dobrovolný svazek obcí, který 
splňuje jedno z uvedených kritérií  
pod jednotlivými písmeny v § 10 odst. 
2 (viz výše), a to současně za účetní 
období roku 2013 a 2014. Jedná se 
tedy  
o posouzení kritérií významnosti  
pro účetní období roku 2016 na 
základě údajů známých již k 25. 2. 
2015. 
Úprava se týká pouze dobrovolných 
svazků obcí, přičemž posuzované 
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hodnoty budou automaticky 
zkoumány z účetních závěrek 
v centrálním systému účetních 
informací státu. 
V případě jiných než vybraných 
účetních jednotek není toto ověření 
možné. Ministerstvo financí 
nedisponuje v tomto případě, na rozdíl 
od dobrovolného svazku obcí, 
potřebnou datovou základnou  
pro vyhodnocení kritérií významnosti  
za dvě účetní období. K docílení Vámi 
požadovaného stavu by bylo nezbytně 
nutné provést úpravu seznamu 
účetních jednotek patřících do dílčího 
konsolidačního celku státu tak, aby 
tento obsahoval údaje o kritériích 
významnosti za dvě účetní období. 

 

44 
Svaz měst a 
obcí České 
republiky 

Návrh 
vyhlášky Zásadní 

K bodu 33 (§ 24 odst. 4) 
Zde se pouze chceme ujistit, že otázka 
zaokrouhlení bude záležitostí MF ČR jako osoby 
sestavující konsolidovanou účetní závěrku. To 
znamená, že jednotlivé subjekty budou předávat 
data ve standardních formátech (tedy třeba u 
obchodních společností na celé tis. Kč) a nebudou 
muset provádět nějaká zvláštní zaokrouhlení. 

Vysvětleno. 
Obchodní korporace, které standardně 
vykazují hodnoty v celých tis. Kč,  
při mapování položek podle vyhlášky  
č. 500/2002 Sb. na položky 
Pomocného konsolidačního přehledu 
pouze vynásobí dané veličiny 
hodnotou 1000,00 tak, aby centrální 
systém účetních informací státu 
disponoval jednotnou strukturou 
ukládaných hodnot do datového 
úložiště. Dotčené subjekty tedy 
nebudou provádět zaokrouhlení nebo 
obdobné úpravy.  
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45 Ministerstvo 
vnitra Platné znění Zásadní 

Obecně k návrhu 
Vzhledem k obsahové provázanosti položek 
konsolidovaných výkazů s vyhláškou č. 410/2009 Sb. 
doporučujeme vypustit ustanovení, která jsou 
z vyhlášky  
č. 410/2009 Sb. doslovně přejatá a nahradit je 
obecným ustanovením ve znění „obsahové vymezení 
jednotlivých položek výkazů se řídí ustanoveními 
vyhlášky  
č. 410/2009 Sb., není-li dále stanoveno jinak“. 
Vyhláška  
č. 312/2014 Sb. by měla řešit pouze ty části výkazů, 
jejichž obsah by nebyl upraven vyhláškou č. 410/2009 
Sb. Předkladatel se tím navíc vyhne neustálým 
novelizacím vyhlášky č. 312/2014 Sb., které by 
v budoucnu musely nastat při každé dílčí novele 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. 

Vysvětleno. 
Souhlasíme s tímto doporučením. 
Jedná se však o změnu rozsáhlejšího 
charakteru, která bude řešena v roce 
2016. 
 
V rámci připravovaného plánu 
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. 

46 Ministerstvo 
vnitra 

Návrh 
vyhlášky Zásadní 

K čl. I bodu 42 – k § 36 odst. 3 písm. h) 
Za účelem zvýšení právní jistoty dotčených účetních 
jednotek a nastolení souladu návrhu s vyhláškou č. 
410/2009 Sb. požadujeme: 

1. Za slova „bezúplatného předání“ požadujeme 
doplnit slova „bez ohledu na výši ocenění a 
dobu použitelnosti“. 

2. Požadujeme doplnit, zda se změna způsobu 
vykazování vztahuje i na majetek, 
resp. materiál humanitární pomoci, a to 
například slovy „včetně věcné humanitární 
pomoci“, nebo naopak  
„s výjimkou věcné humanitární pomoci“. 

3. Ustanovení požadujeme upřesnit v návaznosti  
na § 25 odst. 6 zákona o účetnictví, neboť 
z návrhu není zcela jasné, jaké případy má 

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že konsolidační 
vyhláška státu přebírá obsahová 
vymezení položek z vyhlášky  
č. 410/2009 Sb., bude připomínka 
vypořádána v rámci vnějšího 
připomínkového řízení k vyhlášce  
č. 410/2009 Sb., v rámci níž byla také 
uplatněna. Případné změny vzešlé 
z vypořádání vnějšího připomínkového 
řízení návrhu novely vyhlášky  
č. 410/2009 Sb. budou zohledněny i v 
konsolidační vyhlášce státu tak, aby 
znění bylo totožné. 
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předkladatel  
na mysli (slova „s výjimkou případů uvedených  
v § 25 odst. 6 zákona“). Dle našeho názoru 
se zde nabízí minimálně dvojí výklad: Buďto se 
v položce „B.I.10. Ostatní zásoby“ nemají 
vykazovat předměty nabyté s úmyslem jejich 
předání jiné vybrané účetní jednotce, nebo se 
v této položce nemají vykazovat předměty 
nabyté podle tohoto ustanovení (tedy nabyté od 
jiných vybraných účetních jednotek). Problém je 
zejména u zpravidla starších předmětů 
dlouhodobé povahy, u nichž by nabývající 
účetní jednotka měla navázat na ocenění a výši 
oprávek (přičemž ale zásoby oprávky nemají). 
Pokud má mít přednost záměr budoucího 
naložení s nabytým majetkem, je třeba to 
v právním předpise výslovně uvést. 

47 Ministerstvo 
vnitra 

Návrh 
vyhlášky Zásadní 

K čl. I bodu 76 – k § 52 odst. 4 písm. c) 
Novelizační bod požadujeme bez náhrady vypustit, 
neboť navrhované ustanovení znamená změnu 
způsobu vykazování majetku bezúplatně předaného 
církvím a náboženským společnostem (nadále 
nevykazovat v položce „Dary a jiná předání“). 
Návrh není v souladu se souběžně probíhající novelou 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. (ta změnu navrhuje pouze 
pro rok 2015 a jen pro některé účetní jednotky – viz čl. 
II bod 8 přechodných ustanovení, proti němuž jsme 
rovněž uplatnili zásadní připomínku). Rozpor se týká 
§ 33 odst. 4 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve 
znění vyhlášky č. 301/2014 Sb., který stanoví, že 
„položka „A.I.24. Dary a jiná bezúplatná předání“ 
obsahuje zejména náklady z vyřazení majetku z titulu 
bezúplatného předání, pokud to umožňuje jiný právní 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven.  
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předpis, a to subjektům, které nejsou vybranými 
účetními jednotkami“. Církve přitom nepatří 
mezi vybrané účetní jednotky ve smyslu § 1 odst. 3 
zákona o účetnictví, takže požadovaný způsob 
vykázání je chybný, neboť není možný. 

48 Ústecký kraj Návrh 
vyhlášky Zásadní 

K bodu 35 a 39 návrhu vyhlášky 
V ustanovení § 25 odst. 6 písm. d) a v ustanovení § 29  
odst. 10 vyhlášky navrhujeme ponechat slova „písm. 
h)“. Znění bodu 35 a 39 navrhujeme vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Ustanovením bodu 35 předkladatel nahrazuje v § 25 
odst. 6 písm. d) vyhlášky slova „písm. h)“ slovy „písm. 
i)“ v odkazu na § 27 odst. 1 zákona. Stejně pak 
předkladatel upravuje ustanovením bodu 39 
ustanovení § 29 odst. 10 vyhlášky.  
V důvodové zprávě k bodu 35 a 39 uvádí, že úpravy 
navazují na změny návrhu novely vyhlášky č. 
410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky. V 
návrhu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., navrhovatel 
jako důvod změny uvádí legislativně technické úpravy 
v souvislosti se zákonem č. 221/2015 Sb., kterým se 
mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony. S 
odkazem na připomínku, kterou jsme uvedli k návrhu 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. uvádíme, že ustanovení  
§ 27 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění zákona č. 221/2015 Sb. písmeno i) neobsahuje. 
Obsahuje pouze písmena a) až h). Předkladatel tak 
upravuje odkaz  
na ustanovení, které neexistuje. Z toho důvodu 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
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předkládáme připomínku uvedenou výše. 

49 Ústecký kraj Návrh 
vyhlášky Ostatní  

K bodu 7 návrhu vyhlášky 
V ustanovení § 29 odst. 3 písm. f) navrhujeme slova 
„staveb uvedených“ nahradit slovy „staveb podle“. 
 
Znění bodu 37 navrhujeme takto: 
„V § 29 odst. 3 písm. f) se slova „majetku uvedeného“ 
nahrazují slovy „staveb podle“.“ 
 
Odůvodnění: 
Ustanovením bodu 37 předkladatel nahrazuje v § 29 
odst. 3 písm. f) vyhlášky slova „majetku uvedeného“ 
slovy „staveb uvedených“. Dle změny navrhované 
předkladatelem tak ustanovení § 29 odst. 3 písm. f) 
zní: „technické zhodnocení staveb uvedených v § 28 
odst. 5 zákona, jehož ocenění jedné položky převyšuje 
částku 40 000,- Kč“. Ustanovení § 28 odst. 5 
stanovuje: „Účetní jednotka, která majetek uvedený  
v odstavci 1 úplatně nebo bezúplatně užívá a provede  
na tomto majetku technické zhodnocení na svůj účet, 
účtuje  
o tomto technickém zhodnocení a odpisuje jej v 
souladu  
s účetními metodami.“ Žádné stavby, na které 
odkazuje návrh ustanovení § 29 odst. 3 písm. f) 
vyhlášky, v tomto ustanovení však uvedeny nejsou. I 
zde dle důvodové zprávy úpravy navazují na změny 
návrhu novely vyhlášky  
č. 410/2009 Sb., přičemž konsolidační vyhláška státu  
do značné míry přebírá obsahová vymezení některých 
položek účetní závěrky. Dle vysvětlení v důvodové 
zprávě k návrhu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. se 
jedná  

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že konsolidační 
vyhláška státu přebírá obsahová 
vymezení položek z vyhlášky  
č. 410/2009 Sb., bude připomínka 
vypořádána v rámci vnějšího 
připomínkového řízení k vyhlášce  
č. 410/2009 Sb., v rámci níž byla také 
uplatněna. Případné změny vzešlé 
z vypořádání vnějšího připomínkového 
řízení návrhu novely vyhlášky 
410/2009 Sb. budou zohledněny i v 
konsolidační vyhlášce státu tak, aby 
znění bylo totožné. 
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o legislativně technickou úpravu, aby bylo zřejmé, že je  
v rámci položky rozvahy „A.II.3. Stavby“ vykazováno 
pouze technické zhodnocení staveb podle § 28 odst. 5 
zákona  
o účetnictví. Dle našeho názoru je však navrhované 
usnesení nepřesné a zavádějící a s odkazem na 
připomínku, kterou jsme uvedli k návrhu novely 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. navrhujeme změnu tak, jak je 
uvedena v připomínce výše. 

50 Ústecký kraj  Zásadní 

Obecně k návrhu vyhlášky 
Návrh vyhlášky zvyšuje právní jistoty konsolidovaných 
jednotek státu a městských částí hlavního města 
Prahy, zjednodušuje vykazování skutečností pro 
konsolidované jednotky státu zahrnuté metodou 
konsolidace ekvivalencí  
a má legislativně technický charakter, kdy uvádí do 
souladu obsahová vymezení některých položek účetní 
závěrky  
v rámci novely vyhlášky 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. Pro 
vybrané účetní jednotky, kterými jsou územně 
samosprávné celky, nemá 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. 383/2009 Sb. a č. 270/2010 Sb. a tudíž by 
připomínková místa měla ve stejném termínu předložit 

Bereme na vědomí. 
Konsolidační vyhláška státu je úzce 
spjata s technickou vyhláškou  
o účetních záznamech a s vyhláškou 
č. 410/2009 Sb. I z důvodu přesunutí 
seznamu z konsolidační vyhlášky státu 
do technické vyhlášky o účetních 
záznamech se jeví jako vhodné 
pracovat s vyhláškami jako s jedním 
balíkem. Nicméně samozřejmě 
rozumíme připomínce a chápeme 
vznesené argumenty. Záměrem 
předkladatele je předkládat návrhy 
předpisů do vnějšího připomínkového 
řízení v dostatečném časovém 
předstihu. Ke zpoždění došlo z důvodu 
diskuze nad některými klíčovými 
oblastmi, např. řešení církevních 
restitucí.  
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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. Dále pak účinnost 
všech navrhovaných předpisů je předpokládána od 1. 
1. 2016.  Upozorňujeme na skutečnost, žena úpravy 
ekonomických systémů mají vybrané účetní jednotky 
velmi málo času. 
 
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. 

51 Ministerstvo 
zemědělství 

Návrh 
vyhlášky Ostatní 

Nad rámec návrhu: Doporučujeme do návrhu doplnit 
nový bod následujícího znění: 
„x) V § 22 odst. 1 se za slova „si stanoví výši ocenění“ 
vkládá slovo „jednotlivých“.“. 
Důvodem je nejednoznačnost dosavadního znění 
vyhlášky, zda se výše ocenění má stanovit pro 
jednotlivé pohledávky  resp. závazky, což by bylo 
v souladu s praxí dotčených účetních jednotek v rámci 
inventarizace zůstatků účtů, anebo zda se výše 
ocenění má stanovit pro úhrn pohledávek  
resp. závazků vůči jiné dotčené účetní jednotce, což by  
dle našeho názoru bylo méně praktické řešení.    

Vysvětleno. 
Podle § 22 odst. 1 vyhlášky si 
významná konsolidovaná jednotka 
státu stanoví jednu hladinu 
významnosti (výši ocenění)  
pro odsouhlasení pohledávek a jednu 
hladinu významnosti pro odsouhlasení 
závazků. Tento přístup byl zvolen 
především proto, že Ministerstvo 
financí bude pro usnadnění procesu 
odsouhlasení tyto hladiny významnosti 
zveřejňovat  
ve výčtu, což by v případě stanovování 
jednotlivých výší ocenění pro 
odsouhlasení nebylo prakticky možné. 
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52 Plzeňský kraj Platné znění Zásadní 

k  § 22 
Žádáme o vyjasnění, jakým způsobem budou 
vzájemně odsouhlasovány závazky a pohledávky 
 mezi spravující jednotkou a jejími konsolidovanými 
účetnímu jednotkami,  
a to v případě, že spravující jednotka nezná hladinu 
významnosti pohledávek a závazků těchto 
konsolidovaných účetních jednotek. 

Vysvětleno. 
Účetní jednotka se musí řídit 
především vlastními hladinami 
významnosti pro odsouhlasení 
vzájemných pohledávek a závazků, 
pokud jí nejsou známy hladiny 
významnosti dotčených partnerů. Bude 
vytvořena metodická pomůcka. 

53 Pardubický 
kraj Odůvodnění Zásadní 

Důvodová zpráva k bodu 18 §13 odst. 4 – 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. 
V případě pomocného konsolidačního 
záznamu se bude jednat o vysvětlení 
významných nesrovnalostí, přičemž 
v prvním období půjde i o otestování 
funkcionality v rámci technického 
řešení účetní konsolidace státu. Pro 
rozesílání žádanek je zvažována 
hladina v řádech desítek milionů korun 
českých. 
  
V rámci technického řešení účetní 
konsolidace státu bude provedena 
úprava nastavení inboxu, která snadno 
umožní filtrování žádanek (pomocný 
konsolidační záznam). Tato úprava 
bude provedena formou tlačítka 
v inboxu, které vyfiltruje pouze 
žádanky pomocného konsolidačního 
záznamu, které budou mít specifický 
typ označení zpráv C108. Jedná se 
zatím pouze o provizorní řešení, 
přičemž bude v rámci pracovní skupiny 
CSÚIS a dalších podpůrných týmů 
Státní pokladny diskutována varianta 
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zasílání e-mailových notifikací.  

54 Pardubický 
kraj 

Návrh 
vyhlášky Zásadní 

§ 25 odst. 6 bod d) „A.I.9. Dlouhodobý nehmotný 
majetek určený k prodeji“ obsahuje dlouhodobý 
nehmotný majetek oceněný reálnou hodnotou podle § 
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 materiálu upraven. 

55 Pardubický 
kraj 

Návrh 
vyhlášky Zásadní 

§ 29 odst. 10 Položka „A.II.10. Dlouhodobý hmotný 
majetek určený k prodeji“ obsahuje dlouhodobý 
hmotný majetek oceněný reálnou hodnotou podle § 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 materiálu upraven. 

56 Pardubický 
kraj Platné znění Zásadní 

§ 59 písm. a) dle navrhované novely by se do položky 
„B.IV.1.“ Souhrnného výkazu nákladů a výnosů dostaly 
také výnosy z transferů účetních jednotek, které nejsou 
vybranými účetními jednotkami a dotace, příspěvky, 
peněžní dary … obdržely od vybrané účetní jednotky. 
Takto by tedy PO zřízené ÚSC vykazovaly NIV 
transfery v položce „B.IV.2.“, protože PO zřízené ÚSC 
jsou vybranými účetními jednotkami, ale akciové 
společnosti, ve kterých má např. kraj 100% účast by 
dotace, příspěvky, peněžní dary … vykazovaly na 
položce „B.IV.1.“. Ve stejném duchu jako písmeno a) 
požadujeme tedy také změnit obsah písmen b)  
a c), aby se zachovalo členění výnosů z transferů  
dle zřizovatele a v tomto případě i zakladatele účetní 
jednotky. Tedy, účetní jednotky zřízené např. ÚSC 
budou výnosy z transferu vykazovat na položce 
„B.IV.2.“, ať jde  

Vyhověno jinak. 
Děkujeme za podnět. Materiál 
upraven. Vzhledem k velké škále 
druhů účetních jednotek zapojených 
do procesu účetní konsolidace státu se 
jeví jako vhodnější řešení nerozlišovat 
v rámci účetních výkazů za Českou 
republiku transfery na ústřední, územní 
a jiné, ale vykázat transfery za 
všechny druhy účetních jednotek 
zapojených do procesu účetní 
konsolidace státu v rámci jedné 
položky Náklady na transfery nebo 
Výnosy z transferů. Zároveň však 
nedojde ke ztrátě informace, jaký druh 
účetní jednotky vykázal příslušný 
náklad nebo výnos, a příslušný detail 
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o vybranou účetní jednotku nebo ne. bude zveřejněn ve Zprávě o účetních 
výkazech za Českou republiku. 
 

57 Pardubický 
kraj  Ostatní 

§ 11 odst. 6 – z důvodu přesunu přílohy č. 1 této 
vyhlášky  
do vyhlášky o technických záznamech a změny ve 
výkaze Seznam účetních jednotek patřících do dílčího 
konsolidačního celku státu žádáme o včasné vydání 
Konsolidačního manuálu, dle kterého bude při 
zpracování Seznamu postupováno.   

Vyhověno. 
Konsolidační manuál byl rozeslán 
účastníkům metodických dnů 
Ministerstva financí ve Smilovicích, po 
zapracování případných připomínek 
bude následně zveřejněn. Vykazované 
skutečnosti se mění pouze velmi 
okrajově, tudíž by se zpracováním 
„nového“ seznamu neměla nastat 
žádná komplikace. Na internetových 
stránkách ministerstva je zveřejněno 
několik materiálů na téma vyplňování 
seznamu již do vzorů platných pro rok 
2016. 

58 Pardubický 
kraj Platné znění Ostatní 

§ 29 odst. 3 písm. f) technické zhodnocení staveb 
uvedených v § 28 odst. 5 zákona, jehož ocenění jedné 
položky převyšuje částku 40 000 Kč. Zákonem č. 
221/2015 Sb. nedošlo v § 28 odst. 5 ke změně 
terminologie. Žádáme o vysvětlení, zda je možné 
vyhláškou omezit okruh majetku, který je uveden 
v zákoně. 

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že konsolidační 
vyhláška státu přebírá obsahová 
vymezení položek z vyhlášky  
č. 410/2009 Sb., bude připomínka 
vypořádána v rámci vnějšího 
připomínkového řízení k vyhlášce  
č. 410/2009 Sb., v rámci níž byla také 
uplatněna. Případné změny vzešlé 
z vypořádání vnějšího připomínkového 
řízení návrhu novely vyhlášky 
410/2009 Sb. budou zohledněny i v 
konsolidační vyhlášce státu tak, aby 
znění bylo totožné. 

59 Úřad   Závěr: Vyhověno. 
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kompatibility Předložená vyhláška vytváří předpoklady pro 
implementaci některých požadavků směrnice Rady 
2011/85/EU  
do právního řádu ČR, a navazuje tak na stanovení 
povinností v návrhu zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti, a to v účetní oblasti. 
 
Rozpory s právem EU nebyly zjištěny. Doporučujeme 
upřesnit vztah předmětu návrhu k právu EU, viz 
připomínka uvedená shora, ke stránce formální. 
 
Předmětem hodnocení není posuzování souladu s 
odbornými standardy ani obsahovým vymezením 
jednotlivých účetních položek.  

Text odůvodnění doplněn. 
 

 
 
Vyjádřily se bez připomínek: Nejvyšší správní soud, Úřad Regionální rady regionů soudržnosti Střední Čechy, Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Český úřad zeměměřický a katastrální, Správa státních hmotných rezerv, Úřad průmyslového vlastnictví, Ministerstvo 
zdravotnictví, Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Hospodářská komora, Krajský úřad Olomouckého kraje, Bezpečnostní informační služba, 
Česká národní banka, Ministerstvo zahraničních věcí, Úřad pro zahraniční styky a informace, Krajský úřad Zlínského kraje, Technologická 
agentura České republiky, Úřad vlády České republiky, Krajský úřad Středočeského kraje, Český telekomunikační úřad, Ministerstvo životního 
prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo obrany, Ministerstvo kultury, Akademie věd České republiky, 
Český statistický úřad, Komora auditorů České republiky, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Český báňský úřad, Ministerstvo pro místní 
rozvoj, Grantová agentura České republiky, Nejvyšší soud České republiky, Konfederace umění a kultury, Státní zemědělský intervenční fond, 
Krajský úřad Karlovarského kraje, Úřad Regionální rady regionů soudržnosti Jihovýchod, Krajský úřad Kraje Vysočina, Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Krajský úřad Libereckého kraje. 
 

V Praze 17. srpna 2017 

Vypracoval: Ing. Jaromír Klaban Podpis: 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4RCYYD9)


	Vyhodnocení souladu s jinými předpisy do této části důvodové zprávy nepatří.
	Vyjádřily se bez připomínek: Nejvyšší správní soud, Úřad Regionální rady regionů soudržnosti Střední Čechy, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Český úřad zeměměřický a katastrální, Správa státních hmotných rezerv, Úřad průmyslového vlas...



