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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 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 
vnitra 

Materiál Doporučující 

Ačkoli respektujeme, že vyhláška již ve své 
současné podobě hojně používá nenormativní 
odkazy ve smyslu čl. 45 odst. 5 Legislativních 
pravidel vlády, byť by se měl používat zcela 
výjimečně, nepovažujeme za vhodné kombinovat 
v jednom předpisu oba druhy odkazů, zvláště 
pokud směřují ke stejnému zákonu. Pokud se 
tedy v definici v § 2 písm. n) používá normativní 
odkaz na zákon o sběru vybraných údajů pro 
účely monitorování a řízení veřejných financí, 
není důvodné v dalších ustanoveních na týž 
zákon odkazovat prostřednictvím poznámky pod 
čarou jako na jiný právní předpis. Doporučujeme 
proto text návrhu revidovat. 

Vyhověno. 

Text materiálu upraven. 

2. 
Ministerstvo 
vnitra 

Materiál, 
bod 5. 

Doporučující 
I v případě nevyhovění předchozí připomínce se 
dovětek „podle jiného právního předpisu“ použitý 
na konci textu navrhovaného § 23a odst. 1 jeví s 

Vyhověno jinak. 

Ustanovení § 23a odst. 1 bylo 
s ohledem na jeho nadbytečnost 
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ohledem na zavedení definice „vybraného údaje“ 
v § 2 písm. n) nadbytečný. Poznámku pod čarou 
odkazující na zákon č. 25/2017 Sb. by bylo 
vhodné přesunout právě k této definici.   

odstraněno. Předkládání 
vybraných údajů podle technické 
vyhlášky o účetních záznamech 
do centrálního systému účetních 
informací státu je upraveno 
zákonem č. 25/2017 Sb., o sběru 
vybraných údajů pro účely 
monitorování a řízení veřejných 
financí. 

3. 
Ministerstvo 
vnitra 

Odůvodně
ní 

Doporučující 

Účelem navrhované vyhlášky je zajištění 
požadavků vyplývajících ze zákona  
č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro 
účely monitorování a řízení veřejných financí, 
který byl přijat za účelem implementace směrnice 
Rady (EU) 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 
o požadavcích na rozpočtové rámce členských 
států. Nesouhlasíme proto s tvrzením, že se 
žádné předpisy Evropské unie k návrhu vyhlášky 
nevztahují. Také nepovažujeme za dostačující 
v otázce hospodářských a finančních dopadů 
návrhu pouze bez dalšího odkazovat na 
důvodovou zprávu k zákonu č. 25/2017 Sb. 
Obecnou část odůvodnění proto doporučujeme 
doplnit v souladu s požadavky čl. 16 odst. 4 ve 
spojení s čl. 14 odst. 1  
písm. c) až e) Legislativních pravidel vlády. 

Vysvětleno. 
V případě návrhu vyhlášky se 
jedná o úpravy související s 
technickým zajištěním 
předkládání vybraných údajů 
podle zákona o sběru vybraných 
údajů pro účely monitorování a 
řízení veřejných financí do 
centrálního systému účetních 
informací státu podle technické 
vyhlášky o účetních záznamech. 
Odbor kompatibility Úřadu vlády 
ČR k předmětnému návrhu 
vyhlášky uvádí: 
 

„Návrh navazuje na novou 
zákonnou a navazující prováděcí 
úpravu z oblasti monitorování a 
řízení veřejných financí, která 
reaguje na požadavky práva EU, 
zejména směrnice Rady 
2011/85/EU . Předložený návrh v 
potřebné míře na tuto novou 
českou právní úpravu odkazuje. 

Jiné požadavky (které by se 
vázaly k předmětu úpravy 
předložené vyhlášky) právo EU 
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nestanoví. 

Závěr: 

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

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

 
Podle našeho názoru je v případě 
hodnocení předpokládaného 
hospodářského dopadu 
navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet, ostatní veřejné 
rozpočty a na podnikatelské 
prostředí odkaz na hodnocení 
provedené v důvodové zprávě 
k zákonu č. 25/2017 Sb., o sběru 
vybraných údajů pro účely 
monitorování a řízení veřejných 
financí, dostačující, a to z důvodu, 
že povinnost předkládat vybrané 
údaje a vymezení dotčených 
subjektů stanovuje zákon č. 
25/2017 Sb., o sběru vybraných 
údajů pro účely monitorování a 
řízení veřejných financí.  
Dále 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 
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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. 
Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

Materiál, 
bod 5. 

Doporučující 

Doporučujeme zvážit nahrazení nenormativních 
odkazů uvedených v bodu 5 (§ 23a) odkazy 
normativními v souladu s čl. 45 odst. 5 větou 
první Legislativních pravidel vlády. 

Vyhověno. 

Text materiálu upraven. 

5. 

Úřad vlády 
České 
republiky, 
Odbor 
kompatibility 

Obecná Doporučující 

Obecně: 

Návrh navazuje na novou zákonnou  a navazující 
prováděcí  úpravu z oblasti monitorování a řízení 
veřejných financí, která reaguje na požadavky 
práva EU, zejména směrnice Rady 2011/85/EU . 
Předložený návrh v potřebné míře na tuto novou 
českou právní úpravu odkazuje. 

Jiné požadavky (které by se vázaly k předmětu 
úpravy předložené vyhlášky) právo EU nestanoví. 

Závěr: 

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

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

Bere se na vědomí. 
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OSTATNÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
KRAJE 
(eKLEP) 

 

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

1. 
Pardubický 
kraj 

Materiál, 
Poznámka 
pod čarou 
č. 2 
 

Zásadní 

2) Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, 
termínech a rozsahu údajů předkládaných pro 
hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů 
státních fondů, rozpočtů územních 
samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných 
svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů 
soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů – tato 
vyhláška již není platná – navrhujeme uvedení 
platného předpisu tj. vyhlášku č. 5/2014 Sb., o 
způsobu, termínech a rozsahu údajů 
předkládaných pro hodnocení plnění státního 
rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů 
územních samosprávných celků, rozpočtů 
dobrovolných svazků obcí a rozpočtů 
Regionálních rad regionů soudržnosti. 

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. 
Dále v souladu s Čl. 55 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády se 
zpravidla samostatně 
nenovelizuje text v poznámkách 
pod čarou, kdy poznámku pod 
čarou lze však v rámci novely 
ustanovení právního předpisu 
vypustit, anebo novou poznámku 
pod čarou doplnit, přičemž 
poznámka pod čarou nemá 
normativní povahu. 

2. 
Pardubický 
kraj 

Materiál, 
bod 5.  
 

Zásadní 

 (2) Pro formát, strukturu, přenos zabezpečení, 
rozsah a četnost předávání vybraných údajů se 
použije ustanovení části druhé obdobně, pokud 
nestanoví část třetí nebo jiný právní předpis6)7) 
jinak.  
V návrhu 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 

Vyhověno jinak. 

Text materiálu upraven, kdy 
nenormativní odkaz na jiný právní 
předpis byl nahrazen normativním 
odkazem na jiný právní předpis. 
Poznámka pod čarou č. 6 byla 
vložena již v rámci Čl. I bod 1 
materiálu. 
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informací státu a o požadavcích na technické a 
smíšené formy účetních záznamů není uvedeno, 
co je myšleno poznámkou pod čarou 6). Žádáme 
o správné uvedení poznámek pod čarou.  

3. 
Pardubický 
kraj 

Materiál, 
bod 5. 
 

Zásadní 

 (1) Účetní jednotky podle § 23a odst. 1 sestavují 
a předávají vybrané údaje ve formalizované 
datové dávce, a to v termínech stanovených 
jiným právním předpisem6).  
(2) Strukturu jednotlivých vybraných údajů a jejich 
vzory stanoví jiný právní předpis7). 
V uvedených odstavcích jsou odkazy na 
poznámky pod čarou 6 a 7, které nejsou součástí 
návrhu vyhlášky. Žádáme o uvedení správných 
poznámek pod čarou v návrhu vyhlášky.  
V návrhu 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 jsou uvedeny 
poznámky pod čarou 1) a 2) – předpokládáme, že 
se mělo jednat o poznámky pod čarou 6) a 7) – 
navrhujeme tedy očíslování poznámek pod čarou 
6) Zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů 
pro účely monitorování a řízení veřejných financí 
a 7) Vyhláška č. …/2017 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 25/2017 Sb., o 
sběru vybraných údajů pro účely monitorování a 
řízení veřejných financí. 

Vyhověno jinak. 

Text materiálu upraven, kdy 
nenormativní odkaz na jiný právní 
předpis byl nahrazen normativním 
odkazem na jiný právní předpis. 
V návrhu vyhlášky zaslaném do 
meziresortního připomínkového 
řízení byly předmětné poznámky 
pod čarou označeny správně, kdy 
byly označeny č. 6) a 7). 

4. 
Olomoucký 
kraj 

Obecná Doporučují 

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. 

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 
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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. 

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 
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. 
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Detailnější popis technického 
řešení bude součástí 
aktualizované verze Technického 
manuálu CSÚIS. 

5. 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. 
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 

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 
manuálu CSÚIS. 
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samosprávné celky nadále součástí Přílohy 5 k 
vyhlášce č. 410/2009 Sb. 

6. Jihočeský kraj 
Materiál, 
Příloha č. 
3 

Doporučující 

Návrh vyhlášky nestanovuje termíny a rozsah 
předkládání vybraných údajů podle zákona o 
sběru vybraných údajů pro účely monitorování a 
řízení veřejných financí.  
Návrh: 
Doporučujeme upravit znění § 1 písm. e) 
vyhlášky takto: 
„e) způsob, termíny a rozsah předkládaných 
vybraných údajů podle zákona o sběru vybraných 
údajů pro účely monitorování a řízení veřejných 
financí a“ 
Dále doporučujeme Přílohu č. 3 k vyhlášce 
přejmenovat na: 
„Termíny pro předávání konsolidačních účetních 
záznamů a vybraných údajů“. Hlavičku příslušné 
tabulky Přílohy č. 3 doporučujeme přejmenovat v 
prvním sloupci na „Název účetního záznamu a 
vybraného údaje“ a druhý sloupec na „Četnost 
předávání účetního záznamu a vybraného údaje“. 
Do samotné tabulky pak doporučujeme doplnit 
jednotlivé typy vybraných údajů (roční údaje o 
poskytnutých garancích, roční údaje o projektech 
partnerství veřejného a soukromého sektoru) ve 
vztahu k dotčeným osobám včetně četnosti jejich 
předávání. 
Odůvodnění: 
Cílem naší připomínky je snaha o zachování 
kompaktnosti informací o termínech a rozsahu 
povinností vůči CSÚIS pro územní celky a 
příspěvkové organizace, kdy do současné doby 
bylo možné z Přílohy č. 3 vyhlášky č. 383/2009 
Sb. zjistit u vybraných účetních jednotek veškeré 
povinnosti ve vztahu k předání účetních záznamů 
(výkazů) do CSÚIS.  
Chápeme, že dané údaje by se tímto zdvojovaly, 

Vysvětleno. 

Termíny a rozsah překládání 
vybraných údajů pro účely 
monitorování a řízení veřejných 
financí stanovuje zákon č. 
25/2017 Sb., o sběru vybraných 
údajů pro účely monitorování a 
řízení veřejných financí, (termíny) 
a návrh vyhlášky, kterou se 
provádějí některá ustanovení 
zákona č. 25/2017 Sb., (rozsah) 
z tohoto důvodu nelze v technické 
vyhlášce o účetních záznamech 
stanovit rozsah a termíny 
předkládání vybraných údajů pro 
účely monitorování a řízení 
veřejných financí. Navrhovaná 
úprava technické vyhlášky o 
účetních záznamech týkající se 
způsobu překládání vybraných 
údajů pro účely monitorování a 
řízení veřejných financí vychází 
z obdobné úpravy v technické 
vyhlášce o účetních záznamech 
týkající se předávání finančních 
údajů, kdy termíny a rozsah jsou 
stanoveny vyhláškou č. 5/2014 
Sb., o způsobu, termínech a 
rozsahu údajů předkládaných pro 
hodnocení plnění státního 
rozpočtu, rozpočtů státních fondů, 
rozpočtů územních 
samosprávných celků, rozpočtů 
dobrovolných svazků obcí a 
rozpočtů Regionálních rad 
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a to v textu samotného zákona č. 25/2017 Sb. a v 
textu vyhlášky. Domníváme se však, že s 
ohledem na nízkou četnost předávání nových 
výkazů a riziko správního deliktu při nepředání 
vybraných údajů dle zákona č. 25/2017 Sb., by 
informace o rozsahu a termínech předání těchto 
nových výkazů uvedených v Příloze č. 3 vyhlášky 
tato rizika mohla alespoň částečně eliminovat. 

regionů soudržnosti. 

7. Jihočeský kraj 
Materiál, 
Příloha č. 
3 

Doporučující 

Příloha č. 3 vyhlášky neobsahuje četnost a 
termíny předání účetních výkazů (Rozvaha, 
Výkaz zisku a ztráty a Příloha) po termínu v 
souladu s ustanoveními § 17 odst. 7 zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Návrh: 
Doporučujeme doplnit do Přílohy č. 3 vyhlášky 
četnost a termíny předání účetních výkazů 
(Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha) po 
termínu v souladu s ustanoveními § 17 odst. 7 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále 
doporučujeme k tomuto způsobu předávání 
vytvořit ze strany MF ČR metodický postup, který 
by měl reflektovat již současný stav předávání 
tohoto typu výkazu. 
Odůvodnění: 
Ustanovení § 17 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
opravňuje zaslat vybraným účetním jednotkám 
účetní výkazy po termínu. Již několik let jsou tyto 
výkazy v omezeném množství do systému CSÚIS 
vybranými účetními jednotkami zasílány. Do 
současné doby není legislativně ani metodicky 
tento proces popsán. 

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. 
Ustanovení § 17 odst. 7 zákona o 
účetnictví umožňuje účetním 

jednotkám do okamžiku schválení 
účetní závěrky, nejpozději však 
do konce následujícího účetního 
období, a to pouze z důvodu, že 
obsah položek účetní závěrky 
neodpovídá skutečnému stavu, 
otevřít uzavřené účetní knihy a 
provést nezbytnou opravu 
účetních zápisů a sestavit 
novou účetní závěrku.  

V této souvislosti upozorňuji na 
ustanovení § 6 odst. 2 (§ 18 odst. 
2) vyhlášky č. 220/2013 Sb., o 
požadavcích na schvalování 
účetních závěrek některých 
vybraných účetních jednotek 
(dále jen „vyhláška č. 220/2013 
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Sb.“), ve kterém je stanoveno, že 
„schvalující orgán schválí 
účetní závěrku i v případě, že na 
základě předložených nebo 
vyžádaných podkladů zjistí, že 

schvalovaná účetní závěrka 
poskytuje v rozsahu 
posuzovaných požadavků podle § 
4 věrný a poctivý obraz 
předmětu účetnictví a finanční 
situace účetní jednotky 

v souvislosti se skutečnostmi 
obsaženými v účetní závěrce 
následujícího účetního období“. 
Termíny pro předávání účetních 
záznamů jsou stanoveny 
v Příloze č. 3 k technické 
vyhlášce o účetních záznamech, 
pokud účetní jednotka i 
s ohledem na výše uvedenou 
vyhlášku č. 220/2013 Sb. využije 
ustanovení § 17 odst. 7 zákona o 
účetnictví a bude předávat účetní 
záznamy do centrálního systému 
účetních informací státu „po 
termínu“, pak provede předmětné 
předání účetních záznamů. 
S ohledem na skutečnost, že 
ustanovení § 17 odst. 7 zákona o 
účetnictví a předávání účetních 
záznamů do centrálního systému 
účetních informací státu „po 
termínu“ by mělo být využito 
v mimořádných případech, pak 
není vhodné v této souvislosti 
provádět úpravu Přílohy č. 3 
k technické vyhlášce o účetních 
záznamech.  
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8. 
Jihomoravský 
kraj 

Materiál, 
Poznámka 
pod čarou 
č. 2 

Doporučující 

V ustanoveních § 23 a § 24 technické vyhlášky o 
účetních záznamech je použit odkaz na vyhlášku 
č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu 
údajů předkládaných pro hodnocení plnění 
státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, 
rozpočtů územních samosprávných celků, 
rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů 
Regionálních rad regionů soudržnosti. 
Tato vyhláška však byla zrušena a s účinností od 
1. ledna 2015 nahrazena vyhláškou č. 5/2014 
Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů 
předkládaných pro hodnocení plnění státního 
rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů 
územních samosprávných celků, rozpočtů 
dobrovolných svazků obcí a rozpočtů 
Regionálních rad regionů soudržnosti. 
Doporučujeme v poznámce pod čarou uvést 
správné označení aktuálně platného právního 
předpisu. 

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. 
Dále v souladu s Čl. 55 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády se 
zpravidla samostatně 
nenovelizuje text v poznámkách 
pod čarou, kdy poznámku pod 
čarou lze však v rámci novely 
ustanovení právního předpisu 
vypustit, anebo novou poznámku 
pod čarou doplnit, přičemž 
poznámka pod čarou nemá 
normativní povahu. 

9. 
Jihomoravský 
kraj 

Materiál, 
bod 5. 

Doporučující 
V nově navrhovaném § 23a odst. 2 doporučujeme 
slova "přenos zabezpečení" nahradit slovy 
"přenos, zabezpečení". 

Vyhověno. 

Text materiálu upraven. 

10. 
Jihomoravský 
kraj 

Materiál, 
bod 5. 

Doporučující 

Jelikož vybrané údaje podle § 5 (roční údaje o 
poskytnutých garancích) a § 6 (roční údaje o 
projektech partnerství veřejného a soukromého 
sektoru) zákona č. 25/2017 Sb., o sběru 
vybraných údajů po účely monitorování a řízení 
veřejných financí, mají v případě vybraných 
účetních jednotek zůstat z technického hlediska i 
nadále součástí účetního výkazu Příloha (příloha 
č. 5 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), doporučujeme tuto 

Vysvětleno. 

V návrhu vyhlášky, kterou se 
mění vyhláška č. 410/2009 Sb. 
došlo k odstranění položek K., L. 
a M. přílohy v účetní závěrce a 
k jejich faktickému přesunutí do 
zákona č. 25/2017 Sb., o sběru 
vybraných údajů pro účely 
monitorování a řízení veřejných 
financí. Z tohoto důvodu, že 
vybrané údaje nejsou součásti 
přílohy v účetní závěrce, nemůže 
být v navrhovaném ustanovení § 
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skutečnost výslovně upravit v textu vyhlášky. 
Do nově navrhovaného § 23a - Předávání 
vybraných údajů proto navrhujeme začlenit další 
odstavec s následujícím zněním: 
Vybrané účetní jednotky předávají roční údaje o 
poskytnutých garancích8) a roční údaje o 
projektech partnerství veřejného a soukromého 
sektoru9) jako součást konsolidačního účetního 
záznamu Příloha. 
Poznámka pod čarou: 
8)§ 5 zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných 
údajů pro účely monitorování a řízení veřejných 
financí 
9)§ 6 zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných 
údajů pro účely monitorování a řízení veřejných 
financí 

23a uvedeno, že „vybrané účetní 
jednotky předávají roční údaje o 
poskytnutých garancích8) a roční 
údaje o projektech partnerství 
veřejného a soukromého sektoru9) 
jako součást konsolidačního 
účetního záznamu Příloha“. 
Jedná se pouze o technické 
zajištění předávání vybraných 
údajů pro účely monitorování a 
řízení veřejných financí do 
CSÚIS, 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. 

11. 
Hlavní město 
Praha 

Materiál, 
bod 1. 
 

Doporučující 

V souladu s čl. 58 odst. 2 písm. j) a čl. 45 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády v úvodní větě za 
slovo „které“ vložit slova „včetně poznámky pod 
čarou č. 6“, u písmene e) za slovo financí vložit 
odkaz na poznámku pod čarou a doplnit 
poznámku pod čarou č. 6, která zní: „6) Zákon  
č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro 
účely monitorování a řízení veřejných financí.“. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

12. 
Hlavní město 
Praha 

Materiál, 
bod 3. 
 

Doporučující 
V souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel 
vlády doplnit odkaz na poznámku pod čarou č. 6. 

Vyhověno. 

Text materiálu upraven. 

13. 
Hlavní město 
Praha 

Materiál, 
bod 5. 
 

Doporučující 
V souladu s bodem 3 (§ 2 písm. n)) v úvodní větě 
slova „poznámek pod čarou č. 6 a 7“ nahradit 
slovy „poznámky pod čarou č. 7“, v odstavci 1 

Vyhověno jinak. 
Text materiálu upraven. 
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OSTATNÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
OSTATNÍ 
(eKLEP) 

 

zvážit nahrazení nenormativního odkazu 
normativním odkazem a poznámku pod čarou č. 
6 vypustit. 

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

1. 
Sdružení 
místních 
samospráv ČR 

Obecná Zásadní 

Předmětná změna vyhlášky představuje další 
administrativní zátěž pro pracovníky obcí. Každé 
změny výkazů a způsobů předávání účetních 
informací znamenají nutné úpravy ekonomických 
informačních systémů. Současná legislativní 
podoba výkaznictví požadovaných údajů je 
dlouhodobě v praxi ustálená a praxí dostatečně 
ověřená.  Žádáme zachování současné právní 
podoby výkaznictví účetních dat ÚSC do CSÚIS a 
úpravu odpovídající části a výkazů K a L vyhlášky 
č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Vysvětleno. 
Povinnost předkládat vybrané 
údaje pro účely monitorování a 
řízení veřejných financí a subjekty 
předkládající vybrané údaje jsou 
stanoveny zákonem č. 25/2017 
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 
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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 
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 
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OSTATNÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 

OSTATNÍ 
 

jednotek součástí XSD výkazu 
přílohy v rámci XSD balíčku. 
Detailnější popis technického 
řešení bude součástí 
aktualizované verze Technického 
manuálu CSÚIS. 

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

1. 
Česká 
konference 
rektorů 

Obecná Zásadní 

Návrh vyhlášky je „ušitý na míru“ organizačním 
složkám státu, které účtují na „cash“ bázi (dle 
struktury státního rozpočtu). 

Požadované informace se mají předávat pomocí 
„Centrálního systému účetních informací státu“ 
(CSÚIS), jehož součástí nejsou veřejné vysoké 
školy. 

Veřejné vysoké školy jsou zapojeny do systému 
účtů podřízených státní pokladně, kde probíhají 
veškeré transfery veřejných prostředků. 

Požadovaná účetní data jsou stabilně a 
dlouhodobě sbírána Českým statistickým úřadem 
pomocí vlastního systému – formuláře 
DanteWeb. 

Vysvětleno. 
Podoba Výkazu peněžních příjmů 
a výdajů vychází z mezinárodní 
metodiky vládní finanční statistiky, 
která pokrývá všechny vládní 
instituce zařazené v sektoru S.13 
(tedy i veřejné vysoké školy). 
Pokud jde o zapojení veřejných 
vysokých škol do CSÚIS, 
domníváme se, že je účelné a 
efektivní využít ve vztahu k MF 
stávajících prostředků, 
přenosových cest a systémů než 
budovat úplně novou datovou 
infrastrukturu. 
Z hlediska celistvosti a 
komplexnosti navrhovaného 
výkazu, který je obsahem Přílohy 
č. 1 předkládaného návrhu 
prováděcí vyhlášky k zákonu č. 
25/2017 Sb., o sběru vybraných 
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V Praze 12. června 2017 

Vypracoval: Ing. Nikola Kortanová Podpis: 

údajů pro účely monitorování a 
řízení veřejných financí, dává 
smysl uvést veškeré příjmy a 
výdaje dané účetní jednotky. 
Chybějící údaje o příjmech z 
transferů by navíc měly za 
následek zkreslenou výši 
celkových příjmů, salda a v 
neposlední řadě čisté změny 
peněžních prostředků. 
V případě vedení účetnictví 
účetními jednotkami veřejného 
sektoru (vybrané účetní jednotky), 
tedy i státními příspěvkovými 
organizacemi a organizačními 
složkami státu, se v rámci účetní 
reformy veřejných financí výrazně 
přiblížilo účetnictví podnikatelů. 
Jsou využívány principy a zásady 
Mezinárodních účetních 
standardů pro veřejný sektor 
(IPSAS) a Mezinárodních 
účetních standardů (IAS/IFRS). 
Je plně aplikován akruální princip 
a další všeobecně uznávané 
účetní principy a metody, tedy 
nesouhlasíme s formulací v 
připomínce, že organizační složky 
státu účtují na „cash“ bázi. 
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