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V. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
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. 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 5. dubna 2017, 
s termínem dodání stanovisek do 21. dubna 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 
 
 

POVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
ČLENOVÉ VLÁDY – MINISTERSTVA 

(eKLEP) 
 

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

1. 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Materiál, § 
11 

Doporučující 

Vzhledem k objemu prostředků, které jsou v 
rámci pořizování dlouhodobého nehmotného 
majetku vynakládány, by bylo žádoucí upřesnit 
ustanovení k počítačovým programům, a to 
včetně vazby na vyhlášku č. 323/2002 Sb. 
(rozpočtovou skladbu). S ohledem na praktické 
zkušenosti i s ohledem na kontrolní orgány není 
vždy jednoduché určit správné postupy účtování, 
tj. v případě majetku prostřednictvím syntetického 
účtu 013 (jako software nebo informační systém, 
u něhož lze provádět update, tj. opravy a údržbu, 
nebo upgrade, tj. technické zhodnocení 
počítačového programu) a syntetického účtu 014 
(jako licenci k používání software, tj. právo k 
užívání, které musí být jako předmět účetnictví 
ocenitelné, a to i s ohledem na autorský zákon č. 

Vysvětleno: 
Předmětný návrh vyhlášky je 
předkládán pouze v souvislosti se 
zajištěním souladu se zákonem č. 
25/2017 Sb., o sběru vybraných 
údajů pro účely monitorování a 
řízení veřejných financí, 
a návrhem vyhlášky, kterou se 
provádějí některá ustanovení 
zákona č. 25/2017 Sb.  
V případě problematiky 
dlouhodobého nehmotného 
majetku se jedná o koncepční 
záležitost, kdy předmětnou 
úpravu je nezbytné provést 
v rámci všech dotčených 
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121/2000 Sb.), příp. jako nákup jednotlivých 
služeb, a to i s ohledem na požadavky legislativy 
EU. V některých případech lze licence, ačkoliv 
jejich vymezení v 11 odst. 3 písm. b) je vymezeno 
výčtem předpisů slovem „zejména“, oddělit, v 
některém případě nikoliv (v takovém případě se 
účtuje jako SU 013), ale obecně používání pouze 
SU 013 je zřejmě zjednodušením. 

prováděcích vyhlášek k zákonu o 
účetnictví, provedení pouze dílčí 
úpravy je nesystematické. 
V uvedeném případě je nezbytné 
zahájit odbornou diskusi 
s účetními jednotkami a s 
odbornou veřejností, kdy 
případné úpravy budou 
směřovány k nové koncepci 
účetnictví 2020-2030. 

2. 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Materiál, § 
26 odst. 1 
písm. a) 

Doporučující 

Jmění účetní jednotky (syntetický účet 401) 
doporučujeme v případě, že Ministerstvo financí 
shledává postup jako důvodný a správný (věrně 
zobrazující skutečnost v účetnictví), upravit v jeho 
obsahovém vymezení takovým způsobem, aby 
bylo již na úrovni právního předpisu (vyhlášky) 
zřejmé, že dotace na pořízení dlouhodobého 
majetku zřízené příspěvkové organizaci 
(investiční dotace) je v případě stoprocentního 
krytí ze státního rozpočtu účtována 
prostřednictvím tohoto syntetického účtu. U 
vybraných účetních jednotek i nadále převážnou 
část zůstatku tvoří převedený zůstatek fondu 
dlouhodobého majetku tvořeného podle zrušené 
vyhlášky č. 505/2002 Sb. (syntetický účet 901), 
který tak vytváří u poskytovatele dotace 
(ministerstva) dostatečný prostor pro snížení SU 
401 při poskytnutí investiční dotace, aby se 
zůstatek účtu nedostal do záporné částky. Přitom 
je poskytnuta z rozpočtu zřizovatele, o kterém se 
neúčtuje, tj. bez tvorby SU má být účtováno užití 
SU 401. Na úrovni příjemce, tj. příspěvkové 
organizace, přitom může nepromítnutí do výnosů 
vést ke ztrátě, která je podle současného znění 
zákona č. 218/2000 Sb. (zákon o rozpočtových 

Vysvětleno: 
Předmětný návrh vyhlášky je 
předkládán pouze v souvislosti se 
zajištěním souladu se zákonem č. 
25/2017 Sb., o sběru vybraných 
údajů pro účely monitorování a 
řízení veřejných financí, 
a návrhem vyhlášky, kterou se 
provádějí některá ustanovení 
zákona č. 25/2017 Sb.  
V současné době je v bodu 3.1. 
písm. a) ČÚS č. 703 – Transfery 
uvedeno, že „za transfer se také 
nepovažují peněžní prostředky 
poskytnuté zřizovatelem a určené 
na pořízení dlouhodobého 
majetku s výjimkou drobného 
dlouhodobého majetku jím 
zřizované příspěvkové organizaci, 
pokud nebyly poskytnuty z 
peněžních prostředků z transferu 
přijatého zřizovatelem za tímto 
účelem, a také odvod těchto 
peněžních prostředků 
příspěvkovou organizací zpět 
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OSTATNÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 

pravidlech) důvodem při jejím opakování ke 
zrušení této účetní jednotky. Dle našeho názoru 
je investiční dotace častějším případem než „v 
případě organizačních složek státu přijaté dotace 
určené na pořízení dlouhodobého majetku podle 
jiných právních předpisů“, protože organizační 
složky státu jsou standardně financovány formou 
státního rozpočtu, nikoliv převody peněžních 
prostředků formou dotace.   

zřizovateli“, kdy postup účtování o 
těchto peněžních prostředcích 
prostřednictvím SÚ 401 – Jmění 
účetní jednotky je upraveno 
v bodech 4.1.7. a 4.1.8. ČÚS č. 
709 – Vlastní zdroje, tudíž není 
nutné provádět úpravu vyhlášky 
č. 410/2009 Sb.   

3. 
Ministerstvo 
vnitra 

Materiál, 
bod 2. 

Doporučující 

V zájmu zachování přehlednosti textu 
novelizačního bodu č. 2 doporučujeme názvy 
položek, které mají být v příloze č. 5 zrušeny, 
uvést v uvozovkách. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

4. 

Úřad vlády 
České 
republiky, 
Odbor 
kompatibility 

Obecná Doporučující 

Obecně: 

Návrh, v návaznosti na zákonnou a navazující 
prováděcí úpravu z oblasti monitorování a řízení 
veřejných financí (která reaguje na požadavky 
práva EU, zejména směrnice Rady 2011/85/EU ), 
ruší části, které by s novou českou právní 
úpravou byly duplicitní. 

Jiné požadavky z oblasti monitorování a řízení 
veřejných financí (které by se vázaly k předmětu 
úpravy předložené vyhlášky) právo EU nestanoví. 

Závěr: 

Předmět návrhu není právem EU přímo upraven, 
rozpory s právem EU nebyly shledány. 

Návrh přímo nezapracovává právo EU a není s 
právem EU v rozporu. 

Bere se na vědomí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNANPGCN32)



4 
 

KRAJE 
(eKLEP) 

 

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

1. Jihočeský kraj 
Materiál, 
Příloha č. 
5 

Doporučující 

V současné době chybí v Příloze č. 5 v části F. 
Doplňující informace k fondům účetní jednotky, 
konkrétně v Příloze Fond investic určených pro 
příspěvkové organizace zřizované územními 
celky a svazky obcí, speciální část pro možnost 
doplnit účetní případ „odpis nekrytého fondu“. 
Jedná se o účetní případ dle ustanovení § 66 
odst. 8 vyhlášky a příspěvkové organizace ho 
následně musí komentovat ve výkazu Příloha. 
 
Návrh: 
Doporučujeme doplnit do Přílohy č. 5 do části F. 
Doplňující informace k fondům účetní jednotky, 
konkrétně do Přílohy Fond investic určených pro 
příspěvkové organizace zřizované územními 
celky a svazky obcí speciální část vyčleněnou od 
Tvorby fondu F.II. a Čerpání fondu F.III. určenou 
pro účetní případ „odpis nekrytého fondu“.  
 
Odůvodnění: 
Důvodem je skutečnost, že účetní případ 
ovlivňuje stav fondu investic, ale není možné ho 
začlenit mezi pohyby určené v části Tvorba fondu 
F.II. ani Čerpání fondu F.III. a legislativně je 
umožněn ustanovením § 66 odst. 8 vyhlášky. 
Tato informace je velice důležitá jak pro 
samotnou příspěvkovou organizaci, tak jejího 
zřizovatele, ale i pro další konečné uživatele. V 

Vysvětleno: 
Předmětný návrh vyhlášky je 
předkládán pouze v souvislosti se 
zajištěním souladu se zákonem č. 
25/2017 Sb., o sběru vybraných 
údajů pro účely monitorování a 
řízení veřejných financí, 
a návrhem vyhlášky, kterou se 
provádějí některá ustanovení 
zákona č. 25/2017 Sb.  
Jednotlivé tituly tvorby a čerpání 
fondu investic v položce „F. 
Doplňující informace k fondům 
účetní jednotky“ přílohy v účetní 
závěrce jsou v souladu 
s jednotlivými tituly tvorby a 
čerpání fondu investic podle 
zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě 
problematiky peněžních fondů je 
nezbytné nalézt řešení spočívající 
zejména v úpravě zákona č. 
250/2000 Sb., resp. zákona č. 
218/2000 Sb., rozpočtová 
pravidla, ve znění pozdějších 
předpisů, kdy úpravy v oblasti 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNANPGCN32)



5 
 

současné době je tedy účetní jednotka nucena 
uměle korigovat část F.IV Konečný stav fondu 
investic, nebo chybně uvést účetní operaci „odpis 
nekrytého fondu“ do části F.III. z důvodu 
automatického nápočtu. 

peněžních fondů ve vyhlášce č. 
410/2009 Sb. budou prováděny 
právě s ohledem na úpravu 
rozpočtových pravidel.  

2. Jihočeský kraj 
Materiál, § 
26 odst. 1 
písm. d) 

Doporučující 

V současné době upravuje § 26 odst. 1 písm. d) 
vyhlášky způsob zaúčtování na účet 408 - Opravy 
předcházejících účetních období, ale již 
neupravuje, jak dále bude s tímto účtem 
nakládáno. Účetním jednotkám se na tomto účtu 
kumulují opravy významných chyb způsobených 
nezaúčtováním jak na výnosový, tak na 
nákladový účet, ve vztahu k provozu i dotačním 
titulům.  
 
Návrh: 
Doporučujeme stanovit pravidla rozpouštění 
tohoto účtu na příslušný účet nákladů a výnosů, 
nebo přeúčtovat na jiný účet ve skupině třídy 4.  
Odůvodnění: 
Dle Vámi zaslaných informací víme, že MF ČR 
plánuje odbornou diskuzi týkající se zůstatku 
syntetického účtu 408, resp. položky výkazu 
Rozvaha. Na základě této odborné diskuze může 
být provedena úprava, a to i v návaznosti na 
řešení problematiky peněžních fondů.  
Metodicky upravovat rozpouštění účtu 408 v 
návaznosti na řešení problematiky peněžních 
fondů u příspěvkových organizací, které je 
plánováno v řádech let, nám nepřijde vhodné, 
zejména ve vztahu k současné kumulaci 
zaúčtovaných účetních případů v rámci účetní 
jednotky.  V současné době se účetní jednotky 
snaží tomuto účtu „uměle“ vyhýbat, protože 
nemají žádnou vizi, jak bude s tímto účtem do 

Vysvětleno: 
Předmětný návrh vyhlášky je 
předkládán pouze v souvislosti se 
zajištěním souladu se zákonem č. 
25/2017 Sb., o sběru vybraných 
údajů pro účely monitorování a 
řízení veřejných financí, 
a návrhem vyhlášky, kterou se 
provádějí některá ustanovení 
zákona č. 25/2017 Sb.  
Problematika SÚ 408 -  Opravy 
předcházejících účetních období, 
jak je i uvedeno v předmětné 
připomínce, bude řešena 
v návaznosti na řešení 
problematiky peněžních fondů 
(viz předchozí připomínka). 
Hlavní význam existence SÚ 408 
spočívá v tom, aby opravy chyb 
s významným dopadem do 
výsledku hospodaření neovlivnily 
výsledek hospodaření běžného 
účetního období. V případě 
dokladové inventury 
inventarizační položky „C.I.7. 
Opravy předcházejících účetních 
období“ (SÚ 408) budou 
zjišťovány a vyhodnocovány 
celkové přírůstky a celkové 
úbytky stavu předmětné položky 
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budoucna nakládáno a považují ho za jakýsi 
negativní ukazatel účetnictví. Již sekundárním 
jevem účtování na tomto účtu je nejasnost při 
jeho inventarizaci a interpretaci v rámci výkazu 
Příloha zejména, pokud se jedná o zaúčtování na 
tento účet v prvopočátcích účetnictví státu, kdy 
pravidla nebyla jednoznačně stanovena, ale účet 
408 již existoval. 

za účetní období. 

3. 
Olomoucký 
kraj 

Obecná Doporučující 

S každými dalšími požadavky na poskytování 
údajů do CSÚIS jsou nutné úpravy ekonomických 
informačních systémů nebo jiného zabezpečení 
technického předávání požadovaných dat do 
CSÚIS. Tato situace se každoročně opakuje od 
zahájení účetní reformy ve veřejné správě, která 
byla spuštěna od roku 2010.  Řada 
požadovaných údajů není předmětem účetnictví. 
Naopak údaje v účetnictví jsou přizpůsobovány 
různým potřebám bez zjevného efektu a využití. 
 
Odůvodnění 
Důvodem pro předložení návrhu novely této 
vyhlášky je zajištění souladu se zákonem č. 
25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely 
monitorování a řízení veřejných finanční, a jeho 
prováděcí vyhláškou. 
Co se týká finanční dopadu je odkazováno na 
důvodovou zprávu k zákonu č. 25/2017 Sb., 
případně návrhu vyhlášky k tomuto zákonu. 
 
Závěr 
Navrhovaná novela vyhlášky se týká pouze těch 
ustanovení, která jsou obsahem navrhované 
prováděcí vyhlášky k zákonu č. 25/2017 Sb., 
která je tak dalším předpisem pro vybrané účetní 
jednotky. 

Vysvětleno. 
V současné době jsou ze strany 
MF omezovány úpravy závazných 
vzorů účetních záznamů 
(maximálně jednou za dva roky), 
kdy případné úpravy závazných 
vzorů účetních záznamů jsou 
prováděny pouze v souvislosti se 
snižováním administrativní zátěže 
nebo v souvislosti s úpravami 
vyplývajícími z jiných právních 
předpisů. Navrhovanou úpravu 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. týkající 
se zrušení položek K., L. a M. 
přílohy v účetní závěrce bylo 
nezbytné provést z důvodu 
zajištění souladu se zákonem č. 
25/2017 Sb., o sběru vybraných 
údajů pro účely monitorování a 
řízení veřejných financí, a s 
návrhem vyhlášky, kterou se 
provádějí některá ustanovení 
zákona č. 25/2017 Sb., kdy 
vybrané údaje pro účely 
monitorování a řízení veřejných 
financí jsou právě předkládány za 
účelem zajištění informací pro 
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naplnění požadavků vyplývajících 
z čl. 14 odst. 3 směrnice Rady 
(EU) 2011/85/EU ze dne 8. 
listopadu 2011 o požadavcích na 
rozpočtové rámce členských 
států. Navrhovaná úprava by 
měla mít minimální dopad na 
úpravy ekonomických 
informačních systémů vybraných 
účetních jednotek, a to právě 
s ohledem na technické řešení, 
kdy výkaz Roční údaje o 
poskytnutých garancí a výkaz 
Roční údaje o projektech 
partnerství veřejného a 
soukromého sektoru budou 
v případě vybraných účetních 
jednotek součástí XSD výkazu 
přílohy v rámci XSD balíčku. 
Detailnější popis technického 
řešení bude součástí 
aktualizované verze Technického 
manuálu CSÚIS.  

4. Ústecký kraj Obecná Doporučující 

Žádáme o vysvětlení, jak je ošetřeno technické 
hledisko, že příslušné výkazy, které jsou dle 
návrhu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. z této 
vyhlášky vyňaty, nadále zůstanou součástí její 
Přílohy 5. 
 
Odůvodnění: 
Předkladatel navrhuje úpravy vyhlášky č. 
410/2009 Sb., a vyhlášky č. 383/2009 Sb., s 
odkazem na zákon č. 25/2017 Sb., o sběru 
vybraných údajů pro účely monitorování a řízení 
veřejných financí. Tyto úpravy chápeme. 

Vysvětleno. 
Výkaz Roční údaje o 
poskytnutých garancí a výkaz 
Roční údaje o projektech 
partnerství veřejného a 
soukromého sektoru budou 
v případě vybraných účetních 
jednotek součástí XSD výkazu 
přílohy v rámci XSD balíčku. 
Detailnější popis technického 
řešení bude součástí 
aktualizované verze Technického 
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V důvodové zprávě k návrhu vyhlášky č. …/2017 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů 
pro účely monitorování a řízení veřejných financí, 
v odstavci 4. Předpokládaný hospodářský a 
finanční dopad navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na 
podnikatelské prostředí ČR…… je v závěru 
čtvrtého odstavce uvedeno: „… Naopak pro 
územní samosprávné celky znamená nová právní 
úprava z důvodu snížení periodicity předávání 
údajů o vládních zárukách nebo PPP projektech 
pozitivní dopad. Příslušné výkazy budou sice z 
hlediska právního řádu vyňaty z účetní vyhlášky 
č. 410/2009 Sb., nicméně z technického hlediska 
zůstanou nadále součástí její Přílohy 5.“ 
Příslušné výkazy jsou dle návrhu novely vyhlášky 
č. 410/2009 Sb., z této vyhlášky vyňaty. Avšak v 
návrhu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ani v 
návrhu novely vyhlášky č. 383/2009 Sb., 
nenacházíme, jak je ošetřeno technické hledisko, 
že příslušené výkazy zůstanou pro územní 
samosprávné celky nadále součástí Přílohy 5 k 
vyhlášce č. 410/2009 Sb. 

manuálu CSÚIS. 

5. 
Pardubický 
kraj 

Obecná Zásadní 

V důvodové zprávě k návrhu vyhlášky k 
provedení některých ustanovení zákona č. 
25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely 
monitorování a řízení veřejných financí je 
uvedeno, že „Předkládání údajů podle § 5 
prováděného zákona vyvolá dodatečné náklady 
pouze pro veřejné nemocnice, podle § 6 
prováděného zákona ještě navíc pro veřejné 
vysoké školy a veřejné výzkumné instituce 
zřízené ČR. Nicméně vzhledem k roční 

Vysvětleno. 
S ohledem na ustanovení § 1 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
týkajícího se předmětu úpravy 
vyhlášky a s ohledem na 
skutečnost, že právě z přílohy 
v účetní závěrce byly předmětné 
položky K., L. a M. odstraněny a 
vybrané údaje pro účely 
monitorování a řízení veřejných 
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periodicitě a předpokladu, že v masovějším 
měřítku nebudou tyto osoby záruky poskytovat, 
příp. projekty partnerství veřejného a soukromého 
sektoru (PPP projekty) realizovat, lze dodatečné 
náklady zanedbat (nutný přístup do CSÚIS již 
vyplývá z povinností podle § 3 a § 4 prováděného 
zákona, navíc veřejným výzkumným institucím 
bude umožněno využívat přístup prostřednictvím 
svého zřizovatele). Naopak pro územní 
samosprávné celky znamená nová právní úprava 
z důvodu snížení periodicity předávání údajů o 
vládních zárukách nebo PPP projektech pozitivní 
dopad. Příslušné výkazy budou sice z hlediska 
právního řádu vyňaty z účetní vyhlášky č. 
410/2009 Sb., nicméně z technického hlediska 
zůstanou nadále součástí její Přílohy č. 5.“ Z 
připomínkového řízení návrhu 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 toto 
nevyplývá. Z přílohy č. 5 byly tyto výkazy 
odstraněny a ani v důvodové zprávě není 
uvedeno, že tyto části zůstávají technicky 
součástí Přílohy č. 5. Z uvedeného návrhu 
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 spíše vyplývá, že Příloha č. 5 je nyní o  
tři části kratší a výkazy dle návrhu vyhlášky k 
provedení některých ustanovení zákona č. 
25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely 
monitorování a řízení veřejných financí se budou 
předávat samostatně – což by zvýšilo náklady 

financí budou sestavovány a 
předkládány podle zákona č. 
25/2017 Sb., o sběru vybraných 
údajů pro účely monitorování a 
řízení veřejných financí, nelze 
provést Vámi navrhovanou 
úpravu, která by vymezovala, že 
výkazy (vybrané údaje) zůstávají 
z technického hlediska součástí 
Přílohy č. 5.  
Jedná se pouze o technické 
zajištění předávání vybraných 
údajů do CSÚIS, kdy předmětná 
úprava nemůže být provedena ani 
v technické vyhlášce o účetních 
záznamech (nesystémová 
úprava). Výkaz Roční údaje o 
poskytnutých garancí a výkaz 
Roční údaje o projektech 
partnerství veřejného a 
soukromého sektoru budou 
v případě vybraných účetních 
jednotek součástí XSD výkazu 
přílohy v rámci XSD balíčku. 
Detailnější popis technického 
řešení bude součástí 
aktualizované verze Technického 
manuálu CSÚIS.    
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OSTATNÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
OSTATNÍ 
(eKLEP) 

 

vybraných účetních jednotek na úpravy softwaru. 
Pro vyšší právní jistotu doporučujeme uvést v 
návrhu 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, že výkazy zůstávají z 
technického hlediska součástí Přílohy č. 5.  

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

1. 
Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Materiál, 
bod 1. 

Doporučující 

Podle odůvodnění se má část K přílohy v účetní 
závěrce, obsahující doplňující podrobnější 
informace ke garancím, přesunout do jiné 
vyhlášky, a to vyhlášky vydané podle zákona č. 
25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely 
monitorování a řízení veřejných financí. Z tohoto 
důvodu návrh novely vypouští celý text 
stávajícího ustanovení § 45 odst. 1 písm. k) 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. V předmětném 
ustanovení je však blíže vymezen termín 
„garance“ („garancemi se rozumí záruky, u 
kterých...“), přičemž tento pojem se přímo týká i 
jiných položek účetní závěrky, které mají být i 
nadále vykazovány.  
Informace o garancích se v současnosti vykazují 
nejen v dotčené části K přílohy v účetní závěrce 
(§ 45 odst. 1 písm. k) cit. vyhlášky), ale podle 

Vysvětleno. 
Předmětný návrh vyhlášky je 
předkládán pouze v souvislosti se 
zajištěním souladu se zákonem č. 
25/2017 Sb., o sběru vybraných 
údajů pro účely monitorování a 
řízení veřejných financí, 
a návrhem vyhlášky, kterou se 
provádějí některá ustanovení 
zákona č. 25/2017 Sb., kdy 
termín „garance“ byl ve vyhlášce 
č. 410/2009 Sb. vymezen právě 
v souvislosti s rozšířením přílohy 
v účetní závěrce o položky K., L. 
a M., které byly zavedeny za 
účelem zajištění informací pro 
naplnění požadavků vyplývajících 
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ustanovení § 54 písm. i), j), k) a l) této vyhlášky 
také v položkách P.VII.9. Krátkodobé podmíněné 
závazky z poskytnutých garancí jednorázových, 
P.VII.10. Dlouhodobé podmíněné závazky z 
poskytnutých garancí jednorázových, P.VII.11. 
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých 
garancí ostatních a P.VII.12. Dlouhodobé 
podmíněné závazky z poskytnutých garancí 
ostatních, tj. v části A.4 přílohy v účetní závěrce.  
Upozorňujeme, že vynětím stávajícího ustanovení 
§ 45 odst. 1 písm. k) z vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
by došlo k odstranění potřebné bližší definice 
termínu „garance“ z této vyhlášky, i když 
povinnost účtovat o podmíněných závazcích 
právě z garancí by účetním jednotkám zůstala 
nadále zachována. Došlo by tím ke snížení právní 
jistoty ohledně obsahového vymezení některých 
položek účetních závěrky, a to těch, které se 
podle svého názvu týkají garancí. Účetní jednotky 
by tak mohly k vymezení garance přistupovat 
různě, což by vedlo ke snížení srozumitelnosti, 
srovnatelnosti a interpretovatelnosti vykázaných 
údajů.  
Doporučujeme proto vymezení termínu garance 
ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. zachovat, např. 
přenesením jeho obsahového vymezení do 
ustanovení § 54 této vyhlášky, kde jsou 
podrozvahové účty týkající se poskytnutých 
garancí vyjmenovány. 

z čl. 14 odst. 3 směrnice Rady 
(EU) 2011/85/EU ze dne 8. 
listopadu 2011 o požadavcích na 
rozpočtové rámce členských 
států. Struktura a obsahové 
vymezení příslušných položek 
byly těmto požadavkům 
přizpůsobeny (metodika ESA 
2010). 
Pokud bude vyhodnoceno, že je 
nezbytné vymezit termín 
„garance“ pro potřeby vyhlášky č. 
410/2009 Sb., předmětná úprava 
bude provedena v jedné 
z následujících novel vyhlášky č. 
410/2009 Sb., přičemž vymezení 
termínu „garance“ v obsahovém 
vymezení předmětných položek 
podmíněných závazků 
z poskytnutých garancí 
nepovažujeme za systémové a za 
nezbytné. Termín „garance“ je 
pak vymezen v zákonu č. 25/2017 
Sb., o sběru vybraných údajů pro 
účely monitorování a řízení 
veřejných financí, a to pro účely 
předmětného zákona. 

2. 
Sdružení 
místních 
samospráv ČR 

Obecná Zásadní 

Předmětná změna vyhlášky představuje další 
administrativní zátěž pro pracovníky obcí. Každé 
změny výkazů znamenají nutné úpravy 
ekonomických informačních systémů, přitom 
některé údaje není nutné z pohledu vedení 
účetnictví předávat (např. nové údaje ve 

Vysvětleno. 
Povinnost předkládat vybrané 
údaje pro účely monitorování a 
řízení veřejných financí a subjekty 
předkládající vybrané údaje jsou 
stanoveny zákonem č. 25/2017 
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sloupcích 6 a 8 v příloze K). Současná podoba 
výkaznictví požadovaných údajů je dlouhodobě v 
praxi ustálená a praxí dostatečně ověřená. 
Žádáme zvážit variantu, že pro ÚSC se pouze 
novelizuje předmětná vyhláška a upraví se 
příslušné výkazy K a L podle požadavků zákona 
č. 25/1017 Sb., o sběru vybraných údajů pro 
účely monitorování a řízení veřejných financí. 

Sb., o sběru vybraných údajů pro 
účely monitorování a řízení 
veřejných financí. Jednotlivé 
vzory výkazů jsou pak stanoveny 
v návrhu vyhlášky, kterou se 
provádějí některá ustanovení 
zákona č. 25/2017 Sb.  
Položky K., L. a M. přílohy 
v účetní závěrce byly zavedeny 
za účelem zajištění informací pro 
naplnění požadavků vyplývajících 
z čl. 14 odst. 3 směrnice Rady 
(EU) 2011/85/EU ze dne 8. 
listopadu 2011 o požadavcích na 
rozpočtové rámce členských států 
a nikoliv za účelem účetního 
výkaznictví. Z tohoto důvodu 
došlo k přesunutí povinnosti 
předkládat požadované informace 
z vyhlášky č. 410/2009 Sb. do 
zákona č. 25/2017 Sb.  
Výkaz Roční údaje o 
poskytnutých garancích byl 
upraven, kdy sloupce 6 a 8 se 
rozdělily na části „a“ a „b“ a byl 
přidán nový sloupec 11. Údaje ve 
sloupci 6 a 8 budou využity ke 
správnému zachycení operací 
týkajících se garancí v metodice 
ESA 2010, tedy ve vykazování 
vládního deficitu a dluhu. Podle 
metodiky ESA 2010 je rozdílně 
nahlíženo na jistinu a úroky 
(včetně diskontu/prémie). 
Dosavadní vzor položky K. přílohy 
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V Praze 12. června 2017 

Vypracoval: Ing. Nikola Kortanová Podpis: 

 

 

v účetní závěrce umožňuje 
identifikovat výskyt daných 
operací u příslušné účetní 
jednotky, ale metodicky správné 
zachycení by vyžadovalo 
dodatečné individuální dotazování 
účetní jednotky v těchto 
vybraných případech.  
S ohledem na výše uvedené 
nelze v připomínce navrhované 
variantě vyhovět. 
Navrhovaná úprava by měla mít 
minimální dopad na úpravy 
ekonomických informačních 
systémů vybraných účetních 
jednotek, a to právě s ohledem na 
technické řešení, kdy výkaz Roční 
údaje o poskytnutých garancí a 
výkaz Roční údaje o projektech 
partnerství veřejného a 
soukromého sektoru budou 
v případě vybraných účetních 
jednotek součástí XSD výkazu 
přílohy v rámci XSD balíčku. 
Detailnější popis technického 
řešení bude součástí 
aktualizované verze Technického 
manuálu CSÚIS. 
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