
III. 

ODŮVODNĚNÍ 

Obecná část 
 
 
Název 

Návrh 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 jen „návrh vyhlášky“). 

 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

Důvodem předložení návrhu vyhlášky je zajištění souladu se zákonem č. 25/2017 Sb., 
o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, a jeho prováděcí 
vyhláškou. V této souvislosti bylo nezbytné zrušit položky „K. Doplňující informace 
k poskytnutým garancím“, „L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného 
a soukromého sektoru“ a „M. Doplňující informace k příjmům a výdajům“ přílohy v účetní 
závěrce včetně závazných vzorů, kdy povinnost vykazovat a předávat vybrané údaje 
pro účely monitorování a řízení veřejných financí (informace z položek K., L., M. přílohy 
v účetní závěrce) je přesunuta do zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely 
monitorování a řízení veřejných financí, a závazné vzory výkazu peněžních příjmů a výdajů, 
výkazu o poskytnutých garancích a výkazu o projektech partnerství veřejného a soukromého 
sektoru jsou stanoveny vyhláškou, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí. 

Cílem předložení návrhu vyhlášky je zajištění souladu se zákonem č. 25/2017 Sb., 
o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, a jeho prováděcí 
vyhláškou, kdy dojde ke zrušení položek „K. Doplňující informace k poskytnutým garancím“, 
„L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru“ 
a „M. Doplňující informace k příjmům a výdajům“ přílohy v účetní závěrce včetně závazných 
vzorů.  

Pokud by návrh vyhlášky nereagoval na výše uvedený cíl, tak by nedošlo k zajištění 
souladu se zákonem č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování 
a řízení veřejných financí, a jeho prováděcí vyhláškou. Tím by došlo k duplicitnímu 
požadavku na vykazování předmětných informací, a to podle 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, 
a podle zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení 
veřejných financí, a jeho prováděcí vyhlášky. 

 

Dotčené subjekty 

Dotčenými subjekty budou vybrané účetní jednotky podle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou zdravotních pojišťoven. 

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena a zároveň zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy 
Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními 
zásadami práva Evropské unie 
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Navrhovaná právní úprava byla vypracována na základě zmocnění obsaženého v § 37b 
odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona 
č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8 
a § 24 odst. 5. Návrh této vyhlášky je s tímto zmocněním plně v souladu. 

Předložený návrh vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, s Listinou 
základních práv a svobod a s Ústavou České republiky. Návrh vyhlášky respektuje obecné 
zásady ústavního pořádku České republiky a je též v souladu s právními předpisy 
upravujícími oblast působnosti ústředních orgánů státní správy České republiky. 

Předložený návrh vyhlášky není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána, ani s předpisy Evropské unie, ani s judikaturou soudních orgánů Evropské 
unie a ani s obecnými právními zásadami práva Evropské unie, přičemž se uvedené 
předpisy, judikatura a obecné právní zásady Evropské unie nevztahují k návrhu právní 
úpravy. 

 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí v České republice, 
dále sociální dopady včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 
na životní prostředí 

Hodnocení provedeno v rámci důvodové zprávy k zákonu č. 25/2017 Sb., o sběru 
vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí. 

 
Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Návrh vyhlášky nepředpokládá žádný dopad ve vztahu k zákazu diskriminace 
a ve  vztahu k rovnosti mužů a žen ve smyslu zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení 
a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 
(antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů. Návrh vyhlášky je z hlediska 
rovnosti mužů a žen indiferentní. 

 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Návrh vyhlášky nepřijímá žádná opatření, ve kterých by bylo možné spatřovat potenciální 
rizika ve vztahu k soukromí a ochraně osobních údajů. Návrh vyhlášky nepřijímá žádná 
opatření, která by zakládala nové zpracování osobních údajů či měnila již existující 
zpracování osobních údajů. 

 
Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA) 

Návrh vyhlášky nepředpokládá žádná korupční rizika. 

 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh vyhlášky nepředpokládá žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

 
Vyjádření k RIA 

Hodnocení dopadů regulace (RIA) se k návrhu vyhlášky nezpracovává na základě 
schváleného Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2017 
s vyznačením povinnosti zpracování RIA. 
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Zvláštní část 

 
K Čl. I 

K bodům 1 a 2 (§ 45 odst. 1, Příloha č. 5): 

Je navrhováno zrušit položky „K. Doplňující informace k poskytnutým garancím“, 
„L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru“ 
a „M. Doplňující informace k příjmům a výdajům“ přílohy v účetní závěrce včetně závazných 
vzorů, kdy povinnost vykazovat a předávat vybrané údaje pro účely monitorování a řízení 
veřejných financí (informace z položek K., L., M. přílohy v účetní závěrce) je přesunuta 
do zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení 
veřejných financí, a závazné vzory výkazu peněžních příjmů a výdajů, výkazu 
o poskytnutých garancích a výkazu o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 
jsou stanoveny vyhláškou, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 25/2017 Sb., 
o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí. 

K Čl. II 

V účetním období započatém před 1. lednem 2018 se použije vyhláška č. 410/2009 Sb. 
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. 

K Čl. III 

Účinnost vyhlášky je navrhována dnem 1. ledna 2018. 
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