
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení 
veřejných financí 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 30. března 2017, 
s termínem dodání stanovisek do 24. dubna 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy 
 
 

K odůvodnění, str. 6, 4. odstavec: 
Podle odůvodnění přílohy č. 1 se v rámci mezivýkazové 
kontrolní vazby uplatní obecný princip, podle něhož 
vrácené platby nenavyšují příjmy bez ohledu na 
skutečnost, zda se účetní operace uskuteční během 
jednoho účetního období, či nikoliv. Podle předkladatele 
tak dochází ke změně oproti stávající metodice platné pro 
výkaz „M. Doplňující informace k příjmům a výdajům“.  
Podle našeho názoru nelze uvedený princip aplikovat, 
neboť organizační složka státu je povinna při předmětných 
účetních operacích zohlednit především § 49 odst. 7 písm. 
a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 
změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla), ve znění pozdějších předpisů, podle něhož 
může organizační složka státu kompenzovat výdaje 
přijatými příjmy, jen jde-li o prostředky vydané z rozpočtu 
a v tomtéž rozpočtovém roce do rozpočtu vrácené. 
Dále upozorňujeme na § 68 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 
410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, podle něhož se za porušení vzájemného 
zúčtování v účetnictví a v účetní závěrce nepovažuje 
zúčtování dobropisů nebo refundací týkajících se 
konkrétní nákladové, popřípadě výnosové položky a 
vztahujících se k účetnímu období, ve kterém byl náklad, 

Akceptováno: 
„Odůvodnění“ v části B. Zvláštní část k příloze č. 1 ohledně 
zaznamenávání vrácených plateb bylo upraveno. Vzhledem 
ke skutečnosti, že akceptací této připomínky se na principu 
zaznamenávání vrácených plateb ve srovnání s metodikou 
ke stávajícímu výkazu M. Doplňující informace k příjmům a 
výdajům nic nemění, není nutné tuto záležitost v rámci 
„Odůvodnění“ vůbec zmiňovat. Text byl tedy úplně vypuštěn 
bez náhrady. 
Dovolujeme si upozornit, že účetní principy vyplývající z 
účetních vyhlášek nelze obecně aplikovat na vyplňování 
předmětných výkazů, které jsou založeny na mezinárodních 
metodikách (viz níže).  
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popř. výnos zúčtován. Uvedené ustanovení vyhlášky č. 
410/2009 Sb. je tedy rovněž v rozporu s obecným 
principem popsaným v odůvodnění navrhované úpravy, 
neboť aplikaci obdobného principu umožňuje pouze 
v případě, že se dotčené účetní operace uskuteční během 
jednoho účetního období.  
S ohledem na výše uvedené požadujeme poslední větu 
odůvodnění vztahujícího se k příloze č. 1 vypustit bez 
náhrady. 
Připomínka je zásadní. 
K příloze č. 1: 
Text přílohy užívá nejednotnou a nezavedenou 
terminologii a pojmy převzaté patrně z předpisů Evropské 
unie. Vzhledem k tomu, že se jedná o pojmy, které český 
právní řád nezná, je jejich význam značně nejasný. 
Příkladmo uvádíme: 
Položka A.1.III. – užívá nezavedené pojmy typu „místní 
vládní instituce“, přičemž vychází patrně z terminologie 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 
ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních 
a regionálních účtů v Evropské unii (tabulka č. 2.1 – 
sektory a subsektory). 
Položky B.1.I. a B.2.I. – Cennosti – z názvu položky není 

jasný její obsah. V zájmu určitosti a jednoznačnosti 

právního předpisu doporučujeme používat zavedenou 

terminologii užívanou např. ve vyhlášce č. 410/2009 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

nebo ve vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, 

ve znění pozdějších předpisů, příp. doplnit k názvu 

položky její obsah. 

Položky B.1.II.  a B.2.II. – Nevyráběná aktiva – z názvu 
položky není jasný její obsah. V zájmu určitosti a 
jednoznačnosti právního předpisu doporučujeme používat 
zavedenou terminologii užívanou např. ve vyhlášce č. 
410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo ve vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě, ve znění pozdějších předpisů, příp. doplnit 
k názvu položky její obsah. 

Vysvětleno: 
Terminologie a pojmy vychází z mezinárodní metodiky vládní 
finanční statistiky upravené manuálem z roku 2014 
(Mezinárodní měnový fond, 2014), resp. z nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. 
května 2013 o Evropském systému národních a regionálních 
účtů v Evropské unii, které právně upravuje metodiku ESA 
2010. Terminologie užívaná účetní nebo rozpočtovou 
legislativou zcela neodpovídá obsahové náplni jednotlivých 
položek příjmů a výdajů pro potřeby vládní finanční statistiky. 
Ta bude vymezena metodickým pokynem vydaným MF.  
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Ministerstvo kultury bez připomínek  

Ministerstvo obrany bez připomínek  

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

   
Obecná připomínka 
Z odůvodnění návrhu vyhlášky je zřejmé, že má vbrzku 
dojít minimálně z důvodu úpravy § 10 i k novelizaci 
zákona č. 25/2017 Sb., a proto některé připomínky níže 
mohou být částečně i s případným přesahem pro znění 
zákona. Zákon musí vycházet z požadavků na vedení 
účetnictví dotčených účetních jednotek, protože každé 
odchýlení komplikuje jejich činnost a nastavení 
ekonomických informačních systémů (příklady odchylek 
jsou uvedeny v jednotlivých připomínkách). Ve vztahu 
k účetnictví je v obecné části odůvodnění v bodě 4 mj. 
uvedena věta „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.“, která je celkem nesrozumitelná, protože 
vyjmutí z vyhlášky č. 410/2009 Sb., ke které bude do 
konce roku 2017 předložena její novela, musí vést 
k vyvedení z přílohy účetní závěrky. Součástí účetní 
závěrky nejsou ani další výstupy požadované po účetních 
jednotkách, jejichž sestavování vyplývá na základě 
zvláštních právních předpisů, jako je pomocný analytický 
přehled nebo finanční výkazy. 

Vysvětleno: 
Během meziresortního připomínkového řízení k tehdejšímu 
návrhu zákona č. 25/2017 Sb. bylo na základě připomínek 
několika krajů dohodnuto, že výkazy ke garancím a PPP 
projektům zůstanou pro ulehčení fakticky součástí Přílohy 5 
během vlastního poslání dat, a to pro ty adresáty, kteří 
v současné době podléhají povinnosti zasílat části K a L 
podle Přílohy 5 podle účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb. To 
tedy neplatí pro adresáty, kteří budou tyto výkazy zasílat 
poprvé (např. veřejné vysoké školy či veřejné výzkumné 
instituce v případě PPP projektů). Prakticky bude příslušná 
vybraná účetní jednotka zasílající nyní část K nebo L Přílohy 
5 podle účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb. posílat vyplněné 
výkazy z Přílohy č. 2 a 3 připomínkovaného návrhu vyhlášky 
(s nenulovými čísly, pokud bude něco skutečně vykazovat, či 
nulovými v opačném případě) v jedné dávce s Přílohou 5 (i 
proto je v § 5 odst. 1 a v § 6 odst. 1 zákona č. 25/2017 Sb. 
stanoven stejný termín předložení), aby tak nemusela činit 
zvlášť. Znovu opakujeme, že tak bylo učiněno na žádost 
krajů a týká se to jen fáze poslání dat. Přílohu 5 bude tedy 
nadále posílat 4x ročně, ovšem výkazy ke garancím a PPP 
projektům vyplní nově pouze 1x ročně. Tak splní povinnost 
jak podle účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb., tak i podle § 5 a § 
6 zákona č. 25/2017 Sb.        
Pomocný analytický přehled a finanční výkazy skutečně 
nejsou součástí účetní závěrky, nicméně předmětná data se 
zasílají do stejného systému, proto je upravuje stejná 
vyhláška technického charakteru č. 383/2009 Sb. 

K § 3 
Upozorňujeme, že kritérium 100 mil. Kč celkových nákladů 
za prvé navazuje na náklady, ačkoliv se vztahuje 
k vykazování příjmů a výdajů na hotovostní bázi, což 
může být v pořádku, protože jako kritérium lze volit 
v zásadě cokoliv, ale znamená zahrnutí i „nevýdajových“ 
nákladů, jejichž klasickým příkladem jsou odpisy. 
Povinnost předávání údajů o příjmech a výdajích 
s měsíční periodicitou, která je znatelně náročnější, než 
periodicita čtvrtletní, by se tedy mohla dotknout i těch 

Vysvětleno: 
Připomínka se netýká navrhované prováděcí vyhlášky, ale již 
schváleného zákona. Lze nicméně uvést, že nákladové 
kritérium bylo zvoleno jednak z důvodu absence časové řady 
hotovostních výdajů, které jsou jedním z předmětných dat, 
ale zejména z důvodu menšího zkreslení kritéria. Např. 
v případě pořízení investičního majetku by počáteční 
kapitálové výdaje v roce pořízení ono kritérium výrazně 
zvyšovaly, kdežto odpisy naopak tuto částku rozloží v čase a 
kritérium bude kolísat mnohem méně.    
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účetních jednotek, které výdaje za účetní období v pojetí 
návrhu vyhlášky rozhodně v této výši nemají. Za druhé je 
k odůvodnění tohoto paragrafu uvedeno, že nelze vzít 
v úvahu pouze jeden rok, a to z důvodu nenadálého 
výkyvu. Hranice musí být splněna po oba roky, tj. výkyv 
povinnou periodicitu předávání v jednom roce rovněž 
„rozhodí“, a to dokonce s dopadem na dva roky, přičemž 
již v odůvodnění k zákonu č. 25/2017 Sb. bylo uvedeno, 
že se samozřejmě bude vycházet z údajů účetních období 
n-2 a n-3, protože účetnictví za období n-1 nebude 
uzavřeno. 

Nelze s jistotou tvrdit, že povinnost předávání údajů o 
příjmech a výdajích s měsíční periodicitou bude znatelně 
náročnější než v případě periodicity čtvrtletní, a to z důvodu 
kumulativního charakteru dat. Množství práce na vyplnění 
výkazů s výjimkou jejich vlastního předložení tak bude stejné, 
jen v čase jinak rozložené. 
Jedná se o průměr za poslední 2 roky, za něž jsou data 
z účetní závěrky k dispozici, proto není pravda, že hranice 
musí být splněna po oba roky. 2 roky byly zvoleny jako 
kompromis mezi eliminací nenadálých výkyvů v případě 
zvolení jen jednoho roku. S Evropskou komisí bylo vyjednáno 
zvýšení limitu ze stávajících 100 mil. Kč na čtyřnásobek. 

K § 4   
Dle našeho názoru nelze prakticky požadovat po 
dotčených účetních jednotkách, aby údaje za leden 
předkládaly před uzavřením účetnictví předchozího roku. 
Sice nemají být součástí výkazu údaje o předchozím 
minulém období a vykazovány budou pouze příjmy 
a výdaje běžného období, ale účetnictví za leden a únor 
bývá v rámci účetních jednotek a jejich ekonomických 
informačních systémů „nestandardní“ tím, že nebylo 
otevřeno účetní období podle českého účetního standardu 
č. 702. Lednové účetnictví se tedy uchovává „v záložní“ 
variantě a do účetního období se proúčtuje po jeho 
otevření. K měsícům leden a únor se nahlíží obdobně. 
Příjmy a výdaje mývají podvojný dopad na přenesení 
zůstatků účtů z předchozího roku (pohledávky, závazky). 
Jako minimální se tedy jeví pro předání lednových údajů 
stanovení termínu předání účetní závěrky za předchozí 
období jako je tomu v případě organizačních složek u 
operativních účetních záznamů (konkrétně svým 
charakterem, tj. s vazbou na hotovostní bázi, podobného 
záznamu Peněžní prostředky). 
 

Vysvětleno: 
Připomínka se netýká navrhované prováděcí vyhlášky, ale již 
schváleného prováděného zákona č. 25/2017 Sb., který 
upravuje termíny pro předkládání požadovaných údajů. 
Termíny jsou vázané na požadavky transponované směrnice 
Rady (EU) 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o 
požadavcích na rozpočtové rámce členských států a 
existoval zde jen minimální manévrovací prostor pro jejich 
stanovení tak, aby MF (resp. ČR) bylo schopno řádně a včas 
plnit povinnosti v oblasti statistického výkaznictví vyplývající z 
výše uvedené směrnice. 

Připomínka k příloze č. 1 
Je potřebné si uvědomit minimálně tyto skutečnosti: 

 změna ve struktuře výkazu pro SPO oproti jeho 
stávající podobě samozřejmě bude znamenat 
nároky na úpravu jejich ekonomických systémů a 
účtových rozvrhů, tj. zvýšené náklady; 

 

Vysvětleno: 
 
 
• Jsme si vědomi, že počáteční náklady pro SPO se 

budou odvíjet především od nutnosti úpravy ekonomických 
informačních systémů. MF v této souvislosti oslovilo několik 
SPO s dotazem ohledně výše nákladů vynaložených na 
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 nově nastane dopad i na účetní jednotky 
neúčtující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ale 
například podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. (veřejné 
výzkumné instituce); 

 
 
 
 

 struktura výkazu, který při určení příjmů a výdajů 
standardně vychází z vazby na výnosy a náklady 
„prošlé bankou“ podporuje postup účtování i 
investičních dotací zřízených příspěvkových 
organizací výsledkově, nikoliv za použití účtu 401, 
v ostatních případech nutnost odlišení příjmu od 
časového rozlišování výnosu ze SU 403 na úrovni 
státní příspěvkové organizaci; 
 

 v případě, kdy ceniny jsou považovány za 
peněžní prostředky podle účetních vyhlášek, by 
neměly být z peněz navrženou vyhláškou vyjmuty. 

 
 
 

zavedení výkazu M. Doplňující informace k příjmům a 
výdajům. Z jejich odpovědí vyplynulo, že náklady na úpravu 
ekonomického a informačního systému byly z důvodu 
zahrnutí v udržovacím poplatku dodavateli nulové. Záleží 
tedy na konkrétní smlouvě s dodavatelem systému. 

 
• Ano, okruh dotčených osob je značně rozmanitý, 

pokud jde o jejich právní formu či předmět činnosti. V 
případě, že by stávající výkazy K, L a M, jejichž závazný vzor 
je uveden v příloze 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb., zůstaly 
součástí účetní legislativy, musely by být upraveny i další 
prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví a právní úprava by 
tak byla značně roztříštěná. 

 
• Jelikož se jedná o Výkaz peněžních příjmů a výdajů 

(nikoli výnosů a nákladů), je pro zaznamenání jednotlivých 
případů rozhodující okamžik inkasa, resp. vyplacení peněz. 
Hospodaření dané účetní jednotky tedy sledujeme přes 
pohyby na bankovních účtech a pokladně. To platí i pro 
operace s transfery. Žádným způsobem tím však nejsou 
dotčeny postupy a způsoby účtování upravené účetními 
předpisy.  

 
 
 
• Prováděný zákon č. 25/2017 Sb. ani návrh prováděcí 

vyhlášky nespadá do okruhu účetní legislativy, proto způsob 
zacházení s ceninami podle účetních vyhlášek není určující 
pro účely vládní finanční statistiky. Manuál GFS 2014 
vymezuje peněžní prostředky jako oběživo (bankovky a 
mince) a depozita (vklady). 

Připomínka k příloze č. 1 
V důvodové zprávě k příloze č. 1 je rovněž uvedeno, že 
vrácené prostředky mají být i vykázány pod totožným 
výdajem, a to i v jiná účetní období, což by ovšem 
značným způsobem mohlo zkomplikovat jejich 
vykazování, protože vrácení v totožném roce lze vykázat 
snížením odpovídajícího výdaje (nákladu), ale vrácení 
v následujícím roce je standardně potřebné vykázat jako 
výnos (příjem). 

Akceptováno: 
Připomínka k příloze č. 1 v rámci „Odůvodnění“ ohledně 
zaznamenávání vrácených plateb je akceptována a na jejím 
základě je upravena tato část „Odůvodnění“. Vzhledem ke 
skutečnosti, že akceptací této připomínky se na principu 
zaznamenávání vrácených plateb ve srovnání s metodikou 
ke stávajícímu výkazu M. Doplňující informace k příjmům a 
výdajům nic nemění, není nutné tuto záležitost v rámci 
„Odůvodnění“ vůbec zmiňovat. Text byl tedy úplně vypuštěn 
bez náhrady.  
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Pro úplnost si dovolujeme sdělit, že účetní principy 
vyplývající z účetních vyhlášek nelze obecně aplikovat na 
vyplňování předmětných výkazů, které jsou založeny na 
mezinárodních metodikách.    

Připomínka k příloze č. 3 
Předpokládáme, že ponechání dosavadní struktury 
výkazu podporuje závěr, že za PPP projekty budou 
vykazovány pouze ty projekty, které jsou takto označeny a 
realizovány. Předpokládáme, že z definice těchto projektů 
z § 6 odst. 3 zákona č. 25/2017 Sb. není záměrem značné 
rozšíření údajů dosud vykazovaných v rámci partnerství 
veřejného a soukromého sektoru. 

Vysvětleno: 
Definice v § 6 odst. 3 prováděného zákona č. 25/2017 Sb. 
vznikla na základě nové právní úpravy v oblasti veřejných 
zakázek, tedy zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. Z tohoto důvodu ji bylo nutné upravit oproti 
stávajícímu ustanovení v § 45 odst.. 1 písm. l) účetní 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. Praxe zůstane stejná, tedy, že 
příslušní adresáti uvedou zakázku v souladu s definicí a 
teprve MF ve spolupráci s Českým statistickým úřadem 
rozhodne podle uvedených dat na základě metodiky ESA 
2010, zda má kontrakt charakter PPP projektu či nikoliv. 
Pokud ne, tato data se nezveřejňují.  

K obecné části odůvodnění 
Předkladatel připomíná možnost předání požadovaných 
výstupů prostřednictvím zřizovatele, pokud nemá dotčená 
osoba (účetní jednotka) přístup do CSÚIS. V případě 
MPSV se může jednat o námi zřizované veřejné 
výzkumné instituce. Je zřejmý již praktický postup při 
využití této možnosti? Zodpovědná (náhradní 
zodpovědná) osoba MPSV budou mít případně přiděleny i 
jiné organizace, za které budou vystupovat? Zřejmě bude 
potřebné o to požádat prostřednictvím pověřené osoby. 
Jak to bude s předáváním údajů od VVI na MPSV, aby 
například neprobíhalo pouze cestou excelovských 
souborů? Budou nějaké další požadavky a pokyny ze 
strany MF? Nutno vyjasnit. 

Vysvětleno: 
Možnost znamená pro dotčenou osobu zvolit si po dohodě se 
svým zřizovatelem či zakladatelem buď samostatný přístup 
do CSÚIS ze strany veřejné výzkumné instituce anebo 
v tomto případě využít MPSV - svého zřizovatele jako 
prostředníka za účelem ušetřit příslušné náklady. To záleží 
na jejich vzájemné dohodě stejně jako podoba, ve které bude 
údaje veřejná výzkumná instituce posílat MPSV a kterou MF 
nemá pravomoc stanovit. Prakticky by využití MPSV jako 
prostředníka mělo vypadat tak, že je nutný jeho souhlas, 
přičemž zodpovědná osoba z MPSV vyplní registrační 
formulář se standardními požadavky. Po odeslání pověřenou 
osobou se jí automaticky přiřadí další příslušné jednotky a 
zodpovědná osoba bude odpovídat za zasílání údajů 
v požadovaném formátu nejen za samotné MPSV jako 
organizační složku státu, ale i za ony další příslušné 
jednotky, v tomto případě veřejné výzkumné instituce, 
zřízené MPSV. 

Ministerstvo pro místní rozvoj V § 2 odst. 1 až 3 doporučujeme slova „této vyhlášky“ 
nahradit slovy „k této vyhlášce“ v souladu s čl. 45 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

bez připomínek 
 

Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo spravedlnosti doporučuje v § 1 návrhu Vysvětleno: 
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Pozn.: v eKLEP bez připomínek 

 
 

vyhlášky za slovo „ministerstvu“ doplnit slovo „financí“.  Podle čl. 44 odst. 1 poslední věta Legislativních pravidel 
vlády lze text odpovídající legislativní zkratce zavedené v 
prováděném zákoně (viz § 1 zákona č. 25/2017 Sb.) použít 
rovněž v prováděcí vyhlášce. 

V příloze č. 1 jsou uvedeny některé položky, jejichž obsah 
není zcela zřejmý. Např. není zcela jasné, zda položka 
A.XII.1.Dávka sociálního zabezpečení se týká rozpočtové 
položky 5410 nebo uskupení § 41*. Dále není 
jednoznačně určeno v položce B.2.II.Nevyráběná aktiva, 
co pod tento výdaj patří. V případě Výkazu o projektech 
partnerství není zcela jisté, zda se v těchto případech 
jedná o nefinanční projekty. Doporučujeme proto věcně 
vyjasnit a doplnit vysvětlení do Odůvodnění (zvláštní 
část). 

Vysvětleno: 
Obsahová náplň položek výkazů není předmětem vyhlášky z 
důvodu žádoucí flexibility, aby na základě praxe mohly být 
jejich popisy upravovány tak, aby co nejpochopitelněji 
vyjadřovaly obsah jednotlivých položek. Adresáti se s popisy 
seznámí v Metodickém pokynu, který představuje 
nelegislativní materiál doporučujícího charakteru. MF ho ve 
svém prvotním znění dokončilo a na pracovní úrovni 
s jednotlivými adresáty bude tento text případně modifikován 
tak, aby byl jeho uživatelům co nejsrozumitelnější. Výkazy 
není vhodné spojovat s rozpočtovou skladbou, neboť některé 
vládní instituce ji vůbec nepoužívají a vykazují pouze účetní 
výkazy podle zákona o účetnictví a příslušné prováděcí 
vyhlášky. Ostatně pokud by tomu bylo naopak a rozpočtovou 
skladbu používaly všechny jednotky sektoru vládních 
institucí, nebyla by tato právní úprava vůbec potřebná a 
zákon č. 25/2017 Sb. by neexistoval. 

Ministerstvo školství‚ 
mládeže a tělovýchovy 

 

 

K návrhu vyhlášky, § 4: Zákon č. 25/2017 Sb., o sběru 
vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných 
financí, nabyl  účinnosti dne 1.1.2017. Vzhledem k 
absenci prováděcí vyhlášky, jejíž návrh je nyní 
předkládán, byla aplikace tohoto zákona odložena o jeden 
kalendářní rok dopisem č. j.: MF-32077/2015/3701-70 a 
není tak legislativně zakotveno v žádném předpisu. 
Požadujeme, aby bylo v přechodných ustanoveních 
návrhu vyhlášky z důvodu vyšší právní jistoty výslovně 
stanoveno, že první povinnost předávat měsíční údaje 
podle § 3 zákona vznikne za leden 2018, povinnost 
předávat čtvrtletní údaje podle § 4 zákona vznikne za 
první čtvrtletí 2018 a povinnost předávat roční údaje podle 
§ 5 a § 6 zákona vznikne za rok 2018. Tuto úpravu 
požadujeme pro případ, že by se nepodařilo zajistit včas 
novelu § 10 zákona č. 25/2017 Sb., která je 
předpokládána v bodě 2 obecné části odůvodnění. 
Připomínka je zásadní. 

Vysvětleno: 
Přechodná ustanovení s opravenými termíny prvního plnění 
povinností v předkládáném návrhu prováděcí vyhlášky by 
byla zcela zbytečná, neboť z důvodu vyšší právní síly by 
stejně platily nereálné termíny podle § 10 prováděného 
zákona č. 25/2017 Sb. a posílení právní jistoty by z 
formálního hlediska přišlo vniveč.  
I kdyby neprošla zmíněná novela (v PSP ČR nebyla 
schválena, proto jsou hledány jiné způsoby řešení), nic to 
nemění na skutečnosti, že MF bude požadovat údaje až za 
období v roce 2018. Vzhledem ke kumulativnímu charakteru 
předmětných dat podle Přílohy č. 1 je za rok 2017 ani není 
možné zpětně požadovat, neboť vzhledem k nabytí účinnosti 
prováděného zákona až 21. února 2017 by došlo k porušení 
zákazu retroaktivity. 

K příloze č. 1: Z přílohy není zřejmé, co se rozumí pod 
„mezinárodní organizací" (čílo položky A.1.III.). Ani 

Vysvětleno. 
Odůvodnění k návrhu vyhlášky se odvolává na nový interní 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNANLF9XTJ)



Stránka 8 (celkem 36) 

z odkazů uvedených v Odůvodnění není obsah tohoto 
pojmu pro potřeby vyhlášky zřejmý. Požadujeme alespoň 
v Odůvodnění vysvětlit. 
Připomínka je zásadní. 

metodický pokyn ministerstva financí, jehož součástí bude i 
obsahové vymezení jednotlivých položek příjmů a výdajů. 
Zde je také uvedeno, že mezinárodní organizací je např. 
Evropská unie nebo Mezinárodní měnový fond. 

Doporučujeme ve všech přílohách nahradit zkratku "IČ" 
zkratkou "IČO" z důvodu zajištění souladu s platným 
právním předpisem (§ 24 písm. c) zákona č. 111/2009 
Sb.) 

Akceptováno 

Ministerstvo vnitra 
 
 

K § 3: I s ohledem na dikci § 1 doporučujeme zvratné 
zájmeno „se“ přesunout až za slovo „zákona“, aby se 
odkaz na § 3 odst. 3 zákona týkal předmětné částky spíše 

než postupu jejího stanovení. 

Akceptováno 

Doporučujeme doplnit jednoznačné obsahové vymezení 
položek výkazu peněžních příjmů. Příloha totiž pracuje s 
pojmy, které nejsou běžně užívané a nestanoví k nim 
obsahové vymezení (např. B.1.I. Cennosti nebo B.1.II. 
Nevyráběná aktiva). Tyto pojmy přitom nezná ani vyhláška 
č. 410/2009 sb., o níž se v této souvislosti hovoří v 
odůvodnění.  
V odůvodnění se dále uvádí, že jako pomůcka k vyplnění 
bude sloužit nový interní metodický pokyn Ministerstva 
financí, což však nepovažujeme za dostatečné. Jednak 
není uveden žádný termín, kdy bude připraven (a není tak 
jasné, kdy bude možno zadat naprogramování výkazu 
dodavatelům IT služeb) a jednak metodický pokyn jakožto 
nezávazný dokument neposkytne dotčeným účetním 
jednotkám potřebnou právní jistotu. 

Vysvětleno: 
Obsahové vymezení položek všech 3 výkazů je předmětem 
metodického pokynu. Předkladatel tuto záležitost ponechal 
záměrně na doporučujícím a nezávazném materiálu 
nelegislativní povahy s ohledem na nutnou flexibilitu, aby na 
základě praxe mohly být jejich popisy upravovány tak, aby co 
nejpochopitelněji vyjadřovaly obsah jednotlivých položek. 
Proto také schválený zákon č. 25/2017 Sb. tuto prováděcí 
vyhlášku, resp. její návrh, k tomuto nezmocňuje. Z toho 
plyne, že vyhovění této připomínce by znamenalo překročení 
zákonného zmocnění a porušení příslušného ústavního 
pravidla. 
Ostatně tabulka M podle § 45 odst. 1 písm. m) vyhlášky č. 
410/2009 Sb. rovněž žádné poznámky neobsahuje a v této 
vyhlášce není ani upraveno žádné obsahové vymezení 
položek tohoto výkazu určeného pro státní příspěvkové 
organizace. To je rovněž předmětem stávajícího 
metodického pokynu. Proto je vhodné koncipovat strukturu 
všech 3 výkazů předkládaného návrhu prováděcí vyhlášky 
jednotně a obsahovou náplň položek upravit v jednom 
materiálu (existují adresáti této právní úpravy ke sběru 
vybraných údajů, kteří budou vyplňovat všechny 3 výkazy). 
Interní metodický pokyn MF je připraven a po vypořádání 
tohoto připomínkového řízení bude rozeslán k seznámení a 
případným připomínkám kontaktním osobám všech adresátů, 
přímo či prostřednictvím zřizovatele (zakladatele). Účelem 
bude nejen vlastní seznámení se s pokynem, ale případná 
úprava jeho textu tak, aby byl pro uživatele co 
nejsrozumitelnější. 
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MF rozhodně nemá v úmyslu konečnou verzi metodického 
pokynu jakkoliv samovolně upravovat. Jakákoliv nutná 
změna v důsledku změny mezinárodní metodiky bude řádně 
odůvodněna a všem adresátům s dostatečným předstihem 
oznámena. 

Ministerstvo zahraničních 
věcí 

bez připomínek 
 

Ministerstvo zdravotnictví bez připomínek  

Ministerstvo zemědělství 
 

 

Název vyhlášky se neshoduje s uváděným názvem 
vyhlášky v ostatních přiložených materiálech (předkládací 
zpráva, průvodní dopis, obálka). Doporučujeme materiály 
sjednotit. 

Akceptováno 
 

Doporučujeme odůvodnění i předkládací zprávu 
překontrolovat z hlediska překlepů. 

Akceptováno 
 

Ministerstvo životního 
prostředí 

bez připomínek 
 

Úřad vlády České republiky - 
Kabinet vedoucího Úřadu 

vlády 

bez připomínek 

 

Úřad vlády České republiky - 
Odbor kompatibility 

 

 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti 
týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak 
vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 
platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. 
října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v 
platném znění. 
V bodě 3 obecné části odůvodnění je konstatován soulad 
s právními předpisy EU, judikaturou soudních orgánů EU 
a obecnými právními zásadami EU, aniž by bylo 
specifikováno zejména, vůči jakým předpisům EU je toto 
hodnocení směrováno. 
Pokud jde o prováděný zákon, ten je implementační 
vzhledem ke směrnici Rady 2011/85/EU, jak je též 
konstatováno v návrhu (obecná část odůvodnění, bod 2). 
V odůvodnění ovšem není jasné, co má předkladatel na 
mysli tvrzením „opodstatněnosti prováděcí vyhlášky 
spočívá .. v potřebě větší flexibility pro případ změn 

Akceptováno a vysvětleno: 
Navrhovaná vyhláška vychází ze zmocňovacích ustanovení 
zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely 
monitorování a řízení veřejných financí, a je tudíž s ním plně 
v souladu.  Prováděný zákon byl koncipován a schválen 
s cílem plně implementovat čl. 3 odst. 2 písm. a) a čl. 14 
odst. 3 směrnice Rady (EU) 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 
2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států a 
jeho soulad s právem EU byl řešen již během legislativního 
procesu vedoucího k jeho schválení. Navrhovaná vyhláška 
není na rozdíl od prováděného zákona implementačním 
předpisem, pouze vytváří předpoklady pro jeho aplikaci a tím 
také pro plnění požadavků Směrnice. V tomto smyslu byla 
příslušná pasáž odůvodnění upravena. Potřeba větší 
flexibility a tím existence podzákonné právní úpravy pro 
případ změn požadavků transponované směrnice spočívá 
v relativně neurčitém významu pojmů „fiskální údaj“ a 
„příslušné informace“ a dále v demonstrativním charakteru 
obou zmíněných ustanovení uvedené směrnice. Není ucelen 
žádný jednoznačný výklad, v jakém rozsahu je nutné údaje 
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požadavků Směrnice“ (tamtéž, druhý odstavec bodu 2, str. 
1), viz připomínka níže k § 1. 
 
 
 
 
 
Dále požadujeme opravit výkaznictví v ISAP – jako 
implementační vyhlášky ke směrnici 2011/85/EU tam jsou 
uvedeny vyhlášky č. 383/2009 Sb. a č. 410/2009 Sb., 
návrh této nové vyhlášky (dle našeho názoru správně) 
uveden není. 

vlastně zveřejňovat, a proto MF vyšlo také z potřeb 
Mezinárodního měnového fondu. Obsah zákonných i 
podzákonných ustanovení bude v případě pochybností 
vykládán eurokonformně, tj. s přihlédnutím k dikci a cílům 
směrnice 2011/85/EU. V případě případné novelizace této 
směrnice bude muset být novelizován primárně prováděný 
zákon č. 25/2017 Sb. a v rámci jeho zmocnění také 
prováděcí vyhláška.  
 
V systému ISAP bude vysvětleno, proč navrhovaná vyhláška 
není implementačním předpisem. Nebude nic implementovat, 
pouze bude provádět zákon č. 25/2017 Sb., jehož cílem je 
naopak plná implementace čl. 3 odst. 2 písm. a) a čl. 14 odst. 
3 směrnice 2011/85/EU. Naopak účetní vyhláška č. 383/2009 
Sb. má implementační charakter kvůli Pomocnému 
analytickému přehledu, který slouží mj. k částečné 
implementaci čl. 14 odst. 3 směrnice 2011/85/EU, a účetní 
vyhláška č. 410/2009 Sb. zase kvůli částem K., L a M Přílohy 
5, které slouží zejména k částečné implementaci čl. 3 odst. 2 
písm. a) a čl. 14 odst. 3 směrnice 2011/85/EU (naopak jejich 
prováděný zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, žádnou 
takovou implementaci neřeší). 

Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Návrh vyhlášky je prováděcí k zákonné úpravě, která byla 
přijata v kontextu požadavků práva EU v oblasti 
rozpočtové odpovědnosti a statistického výkaznictví. 
Požadavek rozpočtové odpovědnosti vyplývá z primárního 
práva EU, zakládajících smluv EU a Protokolu (č. 12) o 
postupu při nadměrném schodku.  
Požadavky na rozpočtové rámce členských států jsou dále 
upraveny, s odkazem na konkretizaci podmínek výše cit. 
Protokolu č. 12 a tedy pro všechny členské státy EU, ve 
směrnici Rady 2011/85/EU. Jde o ustanovení v oblastech 
účetnictví a statistiky (článek 3) a transparentnosti 
veřejných financí a komplexnosti rozpočtových rámců 
(článek 14).  
 
Směrnice byla přijata pro posílení odpovědnosti, která je 
jinak svěřena členským státům EU (rozpočtová 
odpovědnost), ale jejíž dopady mají celounijní rozměr, a 

Vysvětleno: 
Závěr tohoto spíše konstatování než připomínky je nutné 
poopravit v tom smyslu, že metodika ESA 2010 používaná 
v rámci EU není shodná s metodikou Mezinárodního 
měnového fondu, pouze se v čase přibližuje její akruální 
verzi. Kromě toho výkaz v Příloze č. 1 navrhované vyhlášky 
je založen na hotovostním pojetí metodiky Mezinárodního 
měnového fondu. 
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jako další opatření k efektivnějšímu postupu při kontrole 
závazků členských států EU v oblasti schodků veřejných 
financí a výší dluhů členských států. Těmito kontrolními 
nástroji jsou dále statistické výkazy, pravidla pro ně 
upravují přímo použitelné předpisy EU v dané oblasti a 
jejich základem je metodika ESA 2010. 
K § 1:  
Termín „dotčená osoba“ je legislativní zkratkou 
prováděného zákona. 
Které osoby mají předkládat požadované výkaznictví, 
upravuje jak prováděný zákon (§ 2), tak jejich vymezení je 
požadavkem cit. směrnice EU, případně jiných, přímo 
použitelných, předpisů EU, na které je odkázáno výše. 
Pokud by zákonné vymezení nevyhovovalo potřebám 
výkaznictví pro EU, musí být iniciována novela zákona. 
V této souvislosti není jasné, co míní předkladatel 
tvrzením v bodě 2 obecné části odůvodnění, které 
citujeme v úvodu tohoto stanoviska. Cit. směrnice 
strukturu sbíraných dat, ani výši částky podle § 3 návrhu 
neupravuje. Doporučujeme proto toto vyjádření upřesnit. 

Vysvětleno: 
Je pravda, že směrnice strukturu sbíraných dat ani výši 
částky podle § 3 návrhu vyhlášky neupravuje. Protože však, 
jak je uvedeno ve vypořádání výše, tento právní předpis EU 
obsahuje demonstrativní formou relativně vágní pojmy typu 
„fiskální údaj“ nebo „příslušné informace“, je na samotném 
členském státě, v jaké struktuře bude požadavky směrnice 
zveřejňovat a tedy po příslušných jednotkách sektoru 
vládních institucí vstupní údaje požadovat (minimum 
uvedeno v nenormativním čl. 7 větě šesté preambule 
transponované směrnice 2011/85/EU). A v tomto smyslu 
vyšlo MF jako gestor směrnice z potřeb jiné mezinárodní 
metodiky vládní finanční statistiky, a to metodiky 
Mezinárodního měnového fondu. 
Ulehčení menších jednotek ze (sub)sektoru ústředních 
vládních institucí v podobě snížení periodicity zasílání výkazu 
o příjmech a výdajích z měsíční na čtvrtletní vyplývá např. z 
čl. 7 věty poslední preambule směrnice 2011/85/EU a 
zejména pak z konzultací s Evropskou komisí, a to včetně 
konkrétní výše částky podle § 3 návrhu vyhlášky. S 
Evropskou komisí bylo vyjednáno zvýšení limitu ze 
stávajících 100 mil. Kč na čtyřnásobek. 

K § 2 odst. 2: 
V souvislosti se zde stanovenou povinností 
upozorňujeme, že k prováděnému zákonu jsme 
připomínali, že toto vykazování je zákonem uloženo pouze 
některým subjektům požadovaným výše cit. směrnicí 
(článek 14), zatímco předkladatel pro další požadované 
případy odkazoval na „dosavadní dobrou praxi“, konkrétně 
získávání požadovaných informací mimo právní cestu – 
což rozhodně není způsob předpokládaný řádnými 
postupy implementace požadavků směrnic EU obecně. 

Vysvětleno: 
Připomínka se týká schváleného prováděného zákona, 
nikoliv návrhu vyhlášky. Tato problematika byla několikrát 
vysvětlena v rámci projednávání v Legislativní radě vlády a 
jejích orgánech. Stručně lze znovu uvést tyto důvody: 

a) ne všechny dotčené osoby jsou podle českého 
právního řádu způsobilé ručit, 

b) pokud se jedná o velmi heterogenní skupinu podle § 
2 písm. j) zákona č. 25/2017 Sb., je nemožné ji 
nějakým obecně závazným způsobem dále rozdělit 
ještě na 2 části – menší část s velkými jednotkami, 
které záruky poskytují a větší část s naopak malými 
jednotkami, které záruky neposkytují či dokonce ani 
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nemohou. A protože tato malá část jednotek 
příslušné informace poskytuje již řadu let na základě 
dobré praxe, není důvod vymýšlet z formálního 
hlediska víceméně nemožné. 

c) ona „dobrá praxe“ neexistuje sama o sobě; data jsou 
poskytována za účelem kompilace notifikace 
vládního deficitu a dluhu, jejíž předkládání 2x ročně 
Evropské komisi (Eurostatu) plyne z přímo 
aplikovatelného nařízení Rady (ES) č. 479/2009 o 
použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, 
připojeného ke Smlouvě o založení ES.    

Úřad vlády České republiky - 
Místopředseda vlády pro 
vědu, výzkum a inovace 

bez připomínek 

 

Akademie věd České 
republiky 

 
  

Připomínka k Příloze č. 1 k vyhlášce: „Výkaz 
peněžních příjmů a výdajů“: 
S ohledem na skutečnost, že jsou v příloze č. 1  „Výkaz 
peněžních příjmů a výdajů“ uvedeny formulace (pojmy), 
které nejsou běžné v účetní praxi, požaduje se uvést jako 
součást této přílohy také jejich obsahové vymezení. Jedná 
se např. o „nájemné z nevyráběných aktiv“ (viz číslo 
položky VI. 2). 

Vysvětleno: 
Obsahové vymezení položek všech 3 výkazů je předmětem 
metodického pokynu. Předkladatel tuto záležitost ponechal 
záměrně na doporučujícím a nezávazném materiálu 
nelegislativní povahy s ohledem na nutnou flexibilitu, aby na 
základě praxe mohly být jejich popisy upravovány tak, aby co 
nejpochopitelněji vyjadřovaly obsah jednotlivých položek. 
Proto také schválený zákon č. 25/2017 Sb. tuto prováděcí 
vyhlášku, resp. její návrh, k tomuto nezmocňuje. Z toho 
plyne, že vyhovění této připomínce by znamenalo překročení 
zákonného zmocnění a porušení příslušného ústavního 
pravidla. 
Ostatně tabulka M podle § 45 odst. 1 písm. m) vyhlášky č. 
410/2009 Sb. rovněž žádné poznámky neobsahuje a v této 
vyhlášce není ani upraveno žádné obsahové vymezení 
položek tohoto výkazu určeného pro státní příspěvkové 
organizace. To je rovněž předmětem stávajícího 
metodického pokynu. Proto je vhodné koncipovat strukturu 
všech 3 výkazů předkládaného návrhu prováděcí vyhlášky 
jednotně a obsahovou náplň položek upravit v jednom 
materiálu (existují adresáti této právní úpravy ke sběru 
vybraných údajů, kteří budou vyplňovat všechny 3 výkazy).  
Pro úplnost dodáváme, že interní metodický pokyn MF je 
připraven a po vypořádání tohoto připomínkového řízení 
bude rozeslán k seznámení a případným připomínkám 
kontaktním osobám všech adresátů, přímo či prostřednictvím 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNANLF9XTJ)



Stránka 13 (celkem 36) 

zřizovatele (zakladatele). Účelem bude nejen vlastní 
seznámení se s pokynem, ale případná úprava jeho textu 
tak, aby byl pro uživatele co nejsrozumitelnější. 
MF rozhodně nemá v úmyslu konečnou verzi metodického 
pokynu jakkoliv samovolně upravovat, ostatně uškodilo by 
tím zejména samo sobě důsledkem zasílání nekvalitních dat. 
Jakákoliv nutná změna v důsledku změny mezinárodní 
metodiky bude řádně odůvodněna a všem adresátům s 
dostatečným předstihem oznámena.  
Lze doplnit, že výkaz o příjmech a výdajích podle Přílohy č. 1 
navrhované vyhlášky není vhodné a ani možné spojovat 
s rozpočtovou skladbou, neboť některé vládní instituce jako 
veřejné výzkumné instituce ji vůbec nepoužívají a vykazují 
pouze účetní výkazy podle zákona o účetnictví a příslušné 
prováděcí účetní vyhlášky. Ostatně pokud by tomu bylo 
naopak a rozpočtovou skladbu používaly všechny jednotky 
sektoru vládních institucí, nebyla by tato právní úprava vůbec 
potřebná a zákon č. 25/2017 Sb. by neexistoval. 

Bezpečnostní informační 
služba 

bez připomínek 
 

Český báňský úřad bez připomínek  

Český statistický úřad bez připomínek  

Český telekomunikační úřad 

 
  

K názvu návrhu vyhlášky 
Doporučujeme uvádět název návrhu vyhlášky ve stejném 
znění i v předkládací zprávě a obálce materiálu, nebo 
naopak. 

Akceptováno 

K § 1 
Doporučujeme slovo ministerstvu nahradit slovy 
Ministerstvu financí. 
Odůvodnění: 
Vyhláška nezavádí pro Ministerstvo financí legislativní 
zkratku. 

Vysvětleno: 
Podle čl. 44 odst. 1 poslední věta Legislativních pravidel 
vlády lze text odpovídající legislativní zkratce zavedené v 
prováděném zákoně (viz § 1 zákona č. 25/2017 Sb.) použít 
rovněž v prováděcí vyhlášce. 

K § 2 odst. 1 až 3 
Doporučujeme slova této vyhlášky nahradit slovy k této 
vyhlášce. 
Odůvodnění: 
Uvedení textu do souladu s čl. 45 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády. 

Akceptováno 

Ke zvláštní části odůvodnění k příloze č. 1 Vysvětleno: 
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Doporučujeme zvážit přesunutí pokynů k vyplnění Výkazu 
peněžních příjmů a výdajů z Metodického pokynu 
Ministerstva financí přímo do přílohy k vyhlášce. 
 
Odůvodnění: 
Na internetový odkaz na Metodický pokyn Ministerstva 
financí 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Ucetnictvi_Metodika_
2014-02-19_Metodicky-pokyn-k-priloze-c5-cast-M-vyhl-
410-2009.pdf. k vyplnění současně platné části M Přílohy 
č. 5 podle § 45 odst. 1 písm. m) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
se nám nepodařilo dostat, protože byl několik dnů 
nefunkční, takže jsme si nemohli ověřit jeho rozsah. V 
zájmu adresátů normy, pro něž bude předmětný 
Metodický pokyn nástrojem k plnění povinností podle § 3 i 
§ 4 prováděného zákona, doporučujeme uvažovat o 
možnosti přesunout jeho obsah přímo do vyhlášky. 

Obsahové vymezení položek všech 3 výkazů, tedy nejen v 
Příloze č. 1, je předmětem metodického pokynu. Předkladatel 
tuto záležitost ponechal záměrně na doporučujícím a 
nezávazném materiálu nelegislativní povahy s ohledem na 
nutnou flexibilitu, aby na základě praxe mohly být jejich 
popisy upravovány tak, aby co nejpochopitelněji vyjadřovaly 
obsah jednotlivých položek. Proto také schválený zákon č. 
25/2017 Sb. tuto prováděcí vyhlášku, resp. její návrh, k 
tomuto nezmocňuje. Z toho plyne, že vyhovění této 
připomínce by znamenalo překročení zákonného zmocnění a 
porušení příslušného ústavního pravidla. 
Ostatně tabulka M podle § 45 odst. 1 písm. m) vyhlášky č. 
410/2009 Sb. rovněž žádné poznámky neobsahuje a v této 
vyhlášce není ani upraveno žádné obsahové vymezení 
položek tohoto výkazu určeného pro státní příspěvkové 
organizace. To je rovněž předmětem stávajícího 
metodického pokynu. Proto je vhodné koncipovat strukturu 
všech 3 výkazů předkládaného návrhu prováděcí vyhlášky 
jednotně a obsahovou náplň položek upravit v jednom 
materiálu (existují adresáti této právní úpravy ke sběru 
vybraných údajů, kteří budou vyplňovat všechny 3 výkazy).  
Pro úplnost dodáváme, že interní metodický pokyn MF je 
připraven a po vypořádání tohoto připomínkového řízení 
bude rozeslán k seznámení a případným připomínkám 
kontaktním osobám všech adresátů, přímo či prostřednictvím 
zřizovatele (zakladatele). Účelem bude nejen vlastní 
seznámení se s pokynem, ale případná úprava jeho textu 
tak, aby byl pro uživatele co nejsrozumitelnější. 
MF rozhodně nemá v úmyslu konečnou verzi metodického 
pokynu jakkoliv samovolně upravovat, ostatně uškodilo by 
tím zejména samo sobě důsledkem zasílání nekvalitních dat. 
Jakákoliv nutná změna v důsledku změny mezinárodní 
metodiky bude řádně odůvodněna a všem adresátům s 
dostatečným předstihem oznámena.  
Co se týká uvedeného odkazu na metodický pokyn části či 
tabulky M Přílohy 5 podle § 45 odst. 1 písm. m) vyhlášky č. 
410/2009 Sb., ten momentálně zcela bez problémů funguje. 
Je možné, že byl několik dnů nefunkční, stát se to může, 
doporučujeme proto si ten nový, až dovrší finální verzi a bude 
oficiálně zveřejněn, ihned stáhnout a mít ho k dispozici jako 
záložní. Změny v obsahové náplni položek se skutečně 
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nepředpokládají v nějaké hojnější míře. 

Český úřad zeměměřický a 
katastrální 

bez připomínek 
 

Grantová agentura České 
Republiky 

bez připomínek 
 

Kancelář prezidenta republiky 
 
 

K § 3:  
Do tohoto ustanovení návrhu vyhlášky doporučujeme 
doplnit upřesnění, že průměrná výše celkových ročních 
nákladů se stanoví podle výkazu zisku a ztrát za poslední 
2 kalendářní roky, za které jsou údaje účetní závěrky 
k dispozici, jak je uvedeno v části B. „Zvláštní část“ 
Odůvodnění. 

Vysvětleno: 
Ustanovení navrhované vyhlášky pouze kvantifikuje limit 
podle § 3 odst. 3 prováděného zákona a v tomto zákonném 
ustanovení je jednoznačně uvedeno, že se jedná o 
průměrnou výši celkových ročních nákladů podle výkazu 
zisku a ztrát za poslední 2 kalendářní roky, za které jsou 
údaje účetní závěrky k dispozici. Uvádět totéž v prováděcím 
ustanovení je nadbytečné.    

K přílohám:  
V návrzích výkazů, které jsou uvedeny v přílohách návrhu 
vyhlášky, jsou v podstatě definovány algoritmy pouze pro 
součtové řádky. Doporučujeme k jednotlivým dílčím 
řádkům uvést alespoň odkazy na syntetický účet, ze 
kterého budou údaje čerpány. 

Vysvětleno. 
Obsahová náplň jednotlivých položek příjmů a výdajů ne 
vždy koresponduje s obsahovou náplní jednotlivých 
syntetických účtů. Navíc okruh dotčených osob je značně 
rozmanitý, pokud jde o jejich právní formu, velikost či 
předmět činnosti, a účtují tedy podle různých účetních 
vyhlášek. 

Jihočeský kraj 
 
 

Doporučujeme přehodnotit současné znění odůvodnění 
v části A. Obecná část bod 4., kde je uvedeno následující: 
„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.“ 
Návrh: 
Předkládání údajů podle § 4 a § 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. 
Odůvodnění: 
S ohledem na skutečnost, že veřejné nemocnice musí 
předkládat údaje i dle § 4 prováděného zákona, 
doporučujeme upravit text tohoto odůvodnění. 

Vysvětleno: 
Text k předpokládaným hospodářským a finančním dopadům 
v této části odůvodnění je implicitně rozdělen podle 
zákonných povinností. V uvedeném odstavci se již mluví jen 
o ročních povinnostech podle § 5 a § 6 zákona č. 25/2017 
Sb. a tudíž není formálně vhodné zde zmiňovat také 
„předkládání údajů podle § 4“. O tom se zmiňují předchozí 
odstavce, kde je mimo jiné konstatováno, že stanovit obecně 
nějaký kvantifikovaný dopad v podstatě není vzhledem 
k různorodosti adresátů z hlediska velikosti, předmětu 
činnosti a právní formy možné, a to ani pro povinnost podle 
§ 3, ani pro povinnost podle § 4 zákona č. 25/2017 Sb.    

Doporučujeme přehodnotit současné znění odůvodnění 
v části A. Obecná část bod 4., kde je uvedeno následující: 
„Naopak pro územní samosprávné celky znamená nová 
právní úprava z důvodu snížení periodicity předávání 
údajů o vládních zárukách nebo PPP projektech pozitivní 

Vysvětleno: 
Není možné v předpokládaných hospodářských a finančních 
dopadech započítávat potenciální sankce, jako by se rovnou 
počítalo s tím, že adresát nebude danou povinnost zcela 
určitě plnit. Navíc sankce jsou upravené ve schválené 
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dopad.“ 
Návrh: 
Naopak pro územní samosprávné celky znamená nová 
právní úprava z důvodu snížení periodicity předávání 
údajů o vládních zárukách nebo PPP projektech pozitivní 
dopad z pohledu počtu nutných předání těchto údajů 
v rámci jednoho kalendářního roku. Negativní dopad 
má však z pohledu rizika, které vyplývá z nepředložení 
údajů dle zákona (pokuta do 100 000 Kč namísto 5 000 
Kč v případě údaje předávaného v rámci účetního 
výkazu Příloha) a z pohledu kontroly nad vložením 
těchto údajů svojí zřízenou či založenou společností. 
Odůvodnění: 
Předání nových typů výkazů nese významná rizika, která 
je nutné v odůvodnění též kvantifikovat. 

zákonné normě a nemají tedy s prováděcí vyhláškou 
v podstatě nic společného.  
Kromě toho  

a) po novele (změnový zákon k nové přestupkové 
legislativě – sněmovní tisk 929, senátní tisk 125) by 
mělo být v prováděném zákoně uvedeno nikoliv 
stávající „…se uloží pokuta…“, ale „…lze uložit 
pokutu…“, (podobně tomu bude i v případě § 37a 
odst. 4 písm. d) zákona o účetnictví), což znamená, 
že MF ani žádnou pokutu uložit nemusí, 

b) částka 100 000 Kč je pouze horní hranice 
odpovídající neplnění povinnosti jednou ročně, a to 
ještě u zanedbatelného počtu adresátů s tím, že při 
určení konkrétní výše pokuty v rámci správního 
uvážení se přihlédne k závažnosti správního deliktu 
(od 1. 7. 2017 přestupku), zejména ke způsobu jeho 
spáchání, k následkům a k okolnostem, za nichž byl 
spáchán, 

c) na rozdíl od zákona o účetnictví zákon č. 25/2017 
Sb. nabízí tzv. ochrannou lhůtu v podobě 10 
pracovních dnů, během kterých má adresát možnost 
neúplné či pozdní plnění příslušné povinnosti 
napravit, přičemž MF ho k tomu musí napřed samo 
vyzvat. Potom nelze danou povinnost splnit snad jen 
zcela úmyslně a příslušná sankce bude zcela na 
místě.  

Jinými slovy řečeno, i kdyby se prováděcí vyhláška 
vztahovala k sankcím, i kdyby se tyto měly automaticky 
kvantifikovat v dopadech, nelze z důvodů uvedených 
v bodech a), b) a zejména c) rozhodně tvrdit, že sankce je 
zde tvrdší než v případě zákona o účetnictví.  

Doporučujeme přehodnotit současné znění odůvodnění 
v části A. Obecná část bod 4., kde je uvedeno následující: 
„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.“ 
Návrh: 
Příslušné výkazy budou sice z hlediska právního řádu 
vyňaty z účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb., nicméně z 
technického hlediska zůstanou nadále součástí její 

Vysvětleno: 
Uvedená problematika není vyloženě účetní záležitostí, 
nicméně bylo nutné v rámci zavádění postupných kroků 
s cílem plnit požadavky směrnice Rady 2011/85/EU je 
dočasně sem zařadit, do doby, než bude rozhodnuto o jiném 
řešení (tím se později stala nová právní úprava včetně právě 
této prováděcí vyhlášky), a to na základě novely č. 473/2013 
Sb.  
Po právní stránce se tedy právní normy přesouvají z účetní 
legislativy do této nové, tvořené zákonem č. 25/2017 Sb. a 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNANLF9XTJ)



Stránka 17 (celkem 36) 

Přílohy 5. 
Odůvodnění: 
Uvedení výkazů v obou typech vyhlášek je 
nesystematické, nedoporučujeme uvádění duplicitně 
v Příloze 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Pokud tomu tak 
bude, požadujeme podrobnější specifikaci pojmu 
„technické hledisko“ v odůvodnění. 

prováděcí vyhláškou, jejíž návrh je zde předkládán. 
Fakt, že z technického hlediska zůstanou výkazy nadále 
součástí Přílohy 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb. vyplynul 
z připomínek několika krajů v rámci meziresortního 
připomínkového řízení k provedenému zákonu v roce 2015. 
Týká se to tedy jen dosavadních (tj. obcí, krajů, místních 
příspěvkových organizací apod.), nikoliv nových adresátů, 
tedy těch vybraných účetních jednotek podle účetní vyhlášky 
č. 410/2009 Sb., které mohou z právního hlediska ručit nebo 
z právního i reálného hlediska realizovat veřejné zakázky 
podle § 6 zákona č. 25/2017 Sb. Spočívá to jednoduše v tom, 
že výkazy podle přílohy 2 a 3 navrhované vyhlášky pošle 
adresát „v jednom balíku“ s Přílohou 5 účetní vyhlášky č. 
410/2009 Sb. tak, jak to nyní činí s částmi K a L této Přílohy 
5. A proto i termín předávání je zákonem č. 25/2017 Sb. 
stanoven shodně s dosavadním termínem podle účetní 
legislativy (do 25. února následujícího kalendářního roku).   

Doporučujeme přehodnotit současné znění odůvodnění 
v části B. Zvláštní část k příloze č. 1, kde je uvedeno 
následující: 
„Vrácené platby (např. vratky, dobropisy) nenavyšují 
příjmy (je-li účetní jednotka příjemcem vrácené platby) 
nebo výdaje (vrací-li účetní jednotka původní platbu), ale 
je zaznamenána na stejné položce jako původní platba, 
jenom s opačným znaménkem. Tento obecný princip platí 
bez ohledu na skutečnost, zda se obě účetní operace 
(platba i její vratka) uskuteční během jednoho účetního 
období, což představuje změnu oproti stávající metodice 
platné pro výkaz M. Doplňující informace k příjmům a 
výdajům.“ 
Návrh: 
Vrácené platby (např. vratky, dobropisy) nenavyšují příjmy 
(je-li účetní jednotka příjemcem vrácené platby) nebo 
výdaje (vrací-li účetní jednotka původní platbu), ale je 
zaznamenána na stejné položce jako původní platba, 
jenom s opačným znaménkem. Tento obecný princip 
platí bez ohledu na skutečnost, zda se obě účetní 
operace (platba i její vratka) uskuteční během jednoho 
účetního období, což představuje změnu oproti 
stávající metodice platné pro výkaz M. Doplňující 
informace k příjmům a výdajům. 

Akceptováno: 
Odůvodnění v části B. Zvláštní část k příloze č. 1 ohledně 
zaznamenávání vrácených plateb bylo upraveno. Vzhledem 
ke skutečnosti, že akceptací této připomínky se na principu 
zaznamenávání vrácených plateb ve srovnání s metodikou 
ke stávajícímu výkazu M. Doplňující informace k příjmům a 
výdajům nic nemění, není nutné tuto záležitost v rámci 
„Odůvodnění“ vůbec zmiňovat. Text byl tedy úplně vypuštěn 
bez náhrady. 
Pro úplnost si dovolujeme sdělit, že účetní principy 
vyplývající z účetních vyhlášek nelze obecně aplikovat na 
vyplňování předmětných výkazů, které jsou založeny na 
mezinárodních metodikách.    
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Odůvodnění: 
Není logické vykazovat vrácenou platbu (vratku, dobropis) 
po skončení daného účetního období jako minus výdaj, 
popř. minus příjem (obdobný princip jako u organizací 
s rozpočtovou skladbou). 
Doporučujeme do odůvodnění do části B. Zvláštní část 
k příloze č. 2 doplnit informaci, kde budou v budoucnu pro 
konečné uživatele dostupné informace o aktuálním 
seznamu, a tedy navrhujeme úpravu této části, která zní: 
„Nově budou tento výkaz předkládat také veřejné 
nemocnice s jinou právní formou než příspěvková 
organizace, jejichž aktuální seznam je uveden 
na následující straně. Během roku 2017 se rozhodne, zda 
se dalšími adresáty od roku 2018 stanou či nestanou také 
některé podniky městské hromadné dopravy.“ 
Návrh: 
Nově budou tento výkaz předkládat také veřejné 
nemocnice s jinou právní formou než příspěvková 
organizace, jejichž aktuální seznam je uveden 
na následující straně. Během roku 2017 se rozhodne, zda 
se dalšími adresáty od roku 2018 stanou či nestanou také 
některé podniky městské hromadné dopravy. Seznam 
organizací s jinou právní formou než příspěvkové 
organizace, které budou povinny zasílat tento výkaz, 
bude dostupný a aktualizovaný…… (uvede se 
konkrétní předpis, webový odkaz). 
Odůvodnění: 
Je nutné, aby existovala právní jistota pro organizace 
s jinou právní formou než příspěvkové organizace, zda se 
jich zákon č. 25/2017 Sb. týká, či nikoliv. 

Vysvětleno: 
Seznam veřejných nemocnic s jinou právní formou než 
příspěvková organizace na str. 7 odůvodnění je nyní pouze 
orientační, neboť nelze s jistotou říci, že se během roku 2017 
nezmění. Podle § 6 odst. 2 zákona č. 23/2017 Sb., o 
pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zveřejňuje MF 
každoročně do 31. října daného roku seznam veřejných 
institucí na základě informací mu poskytnutých Českým 
statistickým úřadem ke dni 30. září téhož roku (odkaz 
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/rozpoctove-ramce-
statisticke-informace/verejny-sektor/sektor-vladnich-instituci). 
V tomto duchu by mohla být připomínka vypořádána kladně, 
nicméně rozhodující je v případě veřejných nemocnic s jinou 
právní formou než příspěvková organizace podle § 2 písm. k) 
prováděného zákona č. 25/2017 Sb. stav k 1. lednu 
referenčního roku (tj. roku, za jehož období je dotčená osoba 
povinna předmětné údaje předložit), zda je jednotka zapsána 
v sektoru vládních institucí podle registru ekonomických 
subjektů či nikoliv. Proto je výše uvedený seznam spíše 
orientační povahy a ve smyslu připomínky irelevantní. To 
znamená, že pokud Český statistický úřad nově zařazenou 
nebo dokonce vzniklou osobu zapíše v registru jako součást 
sektoru vládních institucí později než 1. ledna, byť jen o 
jeden jediný den, stane se adresátem této právní úpravy až 
následující rok, pokud dříve nezanikne nebo nebude zcela 
výjimečně zpětně přeřazena ze sektoru vládních institucí. 
V tom tkví požadovaná právní jistota. U veřejných nemocnic 
s jinou právní formou než příspěvková organizace, které jsou 
v uvedeném seznamu na str. 7 odůvodnění, předpokládáme, 
že budou zpraveny o nových povinnostech svým 
zakladatelem; pokud budou do sektoru vládních institucí 
zařazeny další obdobné jednotky později, zpraví je samotné 
MF s tím, že mohou využít ustanovení § 7 odst. 1 věta druhá 
zákona č. 25/2017 Sb., a to mimo jiné právě i pro případ, že 
by si nestihnuly takový přístup včas zřídit. 
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Hl. m. Praha 
 

 

Doporučujeme v § 1 slovo „ministerstvu“ nahradit slovy 
„Ministerstvu financí“. 

Vysvětleno: 
Podle čl. 44 odst. 1 poslední věta Legislativních pravidel 
vlády lze text odpovídající legislativní zkratce zavedené v 
prováděném zákoně (viz § 1 zákona č. 25/2017 Sb.) použít 
rovněž v prováděcí vyhlášce.  

Jihomoravský kraj bez připomínek  

Královéhradecký kraj bez připomínek  

Liberecký kraj bez připomínek  

Moravskoslezský kraj bez připomínek  

Olomoucký kraj 
 

 

K odůvodnění: 

Uvádět, že metodická podpora ze strany MF ČR sníží 
administrativní zátěž pro adresáty, je velmi zvláštní.  
Jednak je otázkou, co je nazýváno metodickou podporou, 
kterou zažíváme již od počátku reformy veřejných financí. 
S každými dalšími požadavky na poskytování údajů do 
CSÚIS jsou nutné úpravy ekonomických informačních 
systémů nebo jiného zabezpečení technického předávání 
požadovaných dat do CSÚIS. Tvrdit, že další poskytování 
údajů nijak dramaticky administrativně organizaci nezatíží 
je výsměchem. Rovněž tvrzení, že požadované údaje jsou 
předmětem účetnictví, není pravda. Účetnictví je 
podřizováno neustálým potřebám statistiky a dalších údajů 
– PAP, PKP atd. 
Připomínka je zásadní. 

Vysvětleno: 
Tvrzení, že díky metodické podpoře ze strany MF se 
adresátům částečně sníží vzniklá administrativní zátěž, je 
míněno tak, že se MF bude snažit maximálně metodicky 
pomoci dotčeným osobám při naplňování této nové 
povinnosti, aby dodatečná administrativní zátěž spojená se 
zaváděním a naplňováním nového výkazu byla minimální. 
Metodickou podporou je míněno především vydání 
metodického pokynu, jehož součástí je mimo jiné vymezení 
obsahové náplně jednotlivých položek výkazů, a dále 
zodpovídání případných dotazů vznesených ze strany 
dotčených osob. 
MF žádným způsobem nezpochybňuje, že zavádění nových 
výkazů stejně jako jejich průběžné naplňování je spojeno s 
určitými náklady a dodatečnou administrativní zátěží. Je však 
nutné upozornit, že pro řadu adresátů nejde o zcela nové 
výkazy, ale výkazy, které ve stejné či obdobné podobě 
předkládají již dnes podle účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
Pokud jde o technickou stránku věci spojenou s předáváním 
požadovaných dat do CSÚIS, platí, že mnoho dotčených 
osob je do tohoto systému již začleněno. Dá se tedy 
předpokládat, že takové jednotky budou nuceny vynaložit 
relativně menší náklady a úsilí na splnění ukládaných 
povinností. Počáteční náklady se budou odvíjet především od 
nutnosti úpravy ekonomických informačních systémů. MF v 
této souvislosti oslovilo několik jednotek s dotazem ohledně 
výše nákladů vynaložených na základě provedených 
legislativních změn. Z jejich odpovědí vyplynulo, že náklady 
na úpravu ekonomického a informačního systému byly z 
důvodu zahrnutí v udržovacím poplatku dodavateli nulové. 
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Záleží tedy na konkrétní smlouvě s dodavatelem systému. 
Materiál nikde netvrdí, že požadované údaje jsou předmětem 
účetnictví, naopak jedním z kroků je údaje, které neslouží 
účetnictví, tj. části K, L a M Přílohy 5 vyhlášky č. 410/2009 
Sb., přesunout z účetní legislativy, do této nové právní 
úpravy sloužící výhradně potřebám vládní finanční statistiky. 
Zmiňované části K, L a M Přílohy 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
byly do účetní legislativy včleněny novelou č. 473/2013 Sb. 
pouze dočasně, než se objeví způsob pokrytí celého sektoru 
vládních institucí, resp. jeho dosud nepokryté části. S 
ohledem na absenci kodifikace veřejných financí a zároveň 
nežádoucí roztříštěnost právní úpravy není zřejmě lepší 
varianta než samostatná zákonná i podzákonná právní 
úprava, tj. zákon č. 25/2017 Sb. a prováděcí vyhláška, jejíž 
návrh předkládáme. 
Co se týká PKP, jedná se výhradně o účetní záležitost; PAP 
slouží potřebám účetnictví částečně, přičemž připouštíme, že 
ve zbylém objemu státní statistice (mj. přispívá k částečné 
implementaci čl. 14 odst. 3 transponované směrnice 
2011/85/EU, jinak by prováděný zákon č. 25/2017 Sb. musel 
upravovat ještě další povinnosti týkající se úvěrů v selhání).     

K příloze č. 1: 
Je zde uvedeno, že jako pomůcka k vyplnění výkazu bude 
sloužit nový interní metodický pokyn – část M, jehož znění 
není přílohou. 

Vysvětleno: 
Z uvedeného není zcela jasný důvod připomínky, nicméně 
uvádíme, že obsahové vymezení položek všech 3 výkazů je 
předmětem metodického pokynu. Předkladatel tuto záležitost 
ponechal záměrně na doporučujícím a nezávazném 
materiálu nelegislativní povahy s ohledem na nutnou 
flexibilitu, aby na základě praxe mohly být jejich popisy 
upravovány tak, aby co nejpochopitelněji vyjadřovaly obsah 
jednotlivých položek. Proto také schválený zákon č. 25/2017 
Sb. tuto prováděcí vyhlášku, resp. její návrh, k tomuto 
nezmocňuje. Z toho plyne, že vyhovění této připomínce by 
znamenalo překročení zákonného zmocnění a porušení 
příslušného ústavního pravidla. 
Ostatně tabulka M podle § 45 odst. 1 písm. m) vyhlášky č. 
410/2009 Sb. rovněž žádné poznámky neobsahuje a v této 
vyhlášce není ani upraveno žádné obsahové vymezení 
položek tohoto výkazu určeného pro státní příspěvkové 
organizace. To je rovněž předmětem stávajícího 
metodického pokynu. Proto je vhodné koncipovat strukturu 
všech 3 výkazů předkládaného návrhu prováděcí vyhlášky 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNANLF9XTJ)



Stránka 21 (celkem 36) 

jednotně a obsahovou náplň položek upravit v jednom 
materiálu (existují adresáti této právní úpravy ke sběru 
vybraných údajů, kteří budou vyplňovat všechny 3 výkazy).  
Pro úplnost dodáváme, že interní metodický pokyn MF je 
připraven a po vypořádání tohoto připomínkového řízení 
bude rozeslán k seznámení a případným připomínkám 
kontaktním osobám všech adresátů, přímo či prostřednictvím 
zřizovatele (zakladatele). Účelem bude nejen vlastní 
seznámení se s pokynem, ale případná úprava jeho textu 
tak, aby byl pro uživatele co nejsrozumitelnější. 
MF rozhodně nemá v úmyslu konečnou verzi metodického 
pokynu jakkoliv samovolně upravovat, ostatně uškodilo by 
tím zejména samo sobě důsledkem zasílání nekvalitních dat. 
Jakákoliv nutná změna v důsledku změny mezinárodní 
metodiky bude řádně odůvodněna a všem adresátům s 
dostatečným předstihem oznámena.  
Lze doplnit, že výkaz o příjmech a výdajích podle Přílohy č. 1 
navrhované vyhlášky není vhodné a ani možné spojovat 
s rozpočtovou skladbou, neboť některé vládní instituce ji 
vůbec nepoužívají a vykazují pouze účetní výkazy podle 
zákona o účetnictví a příslušné prováděcí účetní vyhlášky. 
Ostatně pokud by tomu bylo naopak a rozpočtovou skladbu 
používaly všechny jednotky sektoru vládních institucí, nebyla 
by tato právní úprava vůbec potřebná a zákon č. 25/2017 Sb. 
by neexistoval. 

K příloze č. 2: 
Je zde uvedeno, že jako pomůcka k vyplnění výkazu bude 
sloužit nový interní metodický pokyn – část K, jehož znění 
není přílohou. 
Na místě nejsou rovněž argumenty o právní jistotě, když 
v důvodové zprávě jsou uvedeny organizace, které budou 
předkládat, ale zároveň je zde uvedeno, že v průběhu 
roku 2017 se rozhodne, zda nebudou další adresáti od 
roku 2018. 

Vysvětleno: 
Viz vypořádání k předchozí připomínce. K druhému odstavci 
lze dodat, že § 2 písm. k) prováděného zákona č. 25/2017 
Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení 
veřejných financí, je zúžen na předmět činnosti v podobě buď  

a) poskytovatele zdravotních služeb, což jsou 
momentálně veřejné nemocnice s jinou právní 
formou než příspěvková organizace, uvedené 
v seznamu na str. 7 odůvodnění nebo 

b) provozovatele MHD, což není zatím žádná dotčená 
osoba, ale není vyloučené, že některé podniky typu 
DP hlavního města Prahy budou do sektoru vládních 
institucí rozhodnutím Eurostatu, tedy mimo vůli MF, 
přeřazeny. Pokud se tak stane, ušetří se jedna 
novelizace, přičemž i tyto osoby budou mít na 
přípravu aplikace předmětné právní úpravy 
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dostatečný čas. Pokud k tomu nedojde, nebude se 
tato část ustanovení z důvodu nutné vázanosti na 
registr ekonomických subjektů jednoduše aplikovat. 

K příloze č. 3: 
Je zde uvedeno, že jako pomůcka k vyplnění výkazu bude 
sloužit nový interní metodický pokyn – část L, jehož znění 
není přílohou. 
Na místě nejsou rovněž argumenty o právní jistotě, když 
v důvodové zprávě jsou uvedeny organizace, které budou 
předkládat, ale zároveň je zde uvedeno, že v průběhu 
roku 2017 se rozhodne, zda nebudou další adresáti od 
roku 2018. 

Vysvětleno: 
Viz vypořádání k předchozí připomínce. 

Pardubický kraj 
 
 

Z textu důvodové zprávy k návrhu vyhlášky k provedení 
některých ustanovení zákona č. 25/2017 Sb., o sběru 
vybraných údajů pro účely monitorování a řízení 
veřejných financí vyplývá vnitřní rozpor, neboť obsahuje 
odůvodnění, že na rozpočet ÚSC to nebude mít vliv, 
protože se sníží periodicita předávaných údajů (nově se 
budou informace poskytovat 1x ročně), ale přitom se dále 
v totožné důvodové zprávě uvádí, že „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“. Vzniknou tedy 2 nové výkazy nebo údaje zůstanou i 
nadále v příloze. Jak se pak budou výkazy předávat 1x 
ročně, když příloha se generuje 4x do roka? A proč se 
tvoří nová vyhláška? Proč se požadavek na údaje nevloží 
do té stávající vyhlášky? 
Připomínka je zásadní. 

Vysvětleno: 
Během meziresortního připomínkového řízení k tehdejšímu 
návrhu zákona č. 25/2017 Sb. bylo na základě připomínek 
několika krajů dohodnuto, že výkazy ke garancím a PPP 
projektům zůstanou pro ulehčení fakticky součástí Přílohy 5 
během vlastního poslání dat, a to pro ty adresáty, kteří 
v současné době podléhají povinnosti zasílat části K a L 
podle Přílohy 5 podle účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb.; tedy 
logicky to neplatí pro adresáty, kteří budou tyto výkazy zasílat 
poprvé (např. veřejné vysoké školy či veřejné výzkumné 
instituce v případě PPP projektů). Prakticky to bude vypadat 
tak, že příslušná vybraná účetní jednotka zasílající nyní část 
K nebo L Přílohy 5 podle účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
bude vyplněné výkazy z Přílohy č. 2 a 3 připomínkovaného 
návrhu vyhlášky (s nenulovými čísly, pokud bude něco 
skutečně vykazovat, či nulovými v opačném případě) posílat 
v jedné dávce s Přílohou 5 (i proto je v § 5 odst. 1 a v § 6 
odst. 1 zákona č. 25/2017 Sb. stanoven stejný termín 
předložení), aby tak nemusela činit zvlášť. Znovu opakujeme, 
že tak bylo učiněno na žádost krajů a týká se to jen fáze 
poslání dat.  
Příloha 5 se tedy bude nadále posílat 4x ročně podle 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. v termínech podle vyhlášky č. 
383/2009 Sb., ovšem výkazy ke garancím a PPP projektům 
se vyplní nově pouze 1x ročně, a to pouze v únoru, resp. do 
25. února následujícího roku, nikoliv v dalších třech 
termínech podle vyhlášky č. 383/2009 Sb. Tím se splní 
povinnost jak podle účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb., tak i 
podle § 5 a § 6 zákona č. 25/2017 Sb.  
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Nová vyhláška neúčetního charakteru se tvoří z důvodu 
různorodosti jednotek v sektoru vládních institucí podle 
metodiky ESA 2010. Tento sektor je širší, než jsou pouze tzv. 
vybrané účetní jednotky podle § 1 odst. 3 věty poslední 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a to např. o veřejné vysoké školy, veřejné 
výzkumné instituce nebo individuálně určené osoby jako 
Česká exportní banka, Česká televize, Exportní garanční a 
pojišťovací společnost, Podpůrný a garanční rolnický a 
lesnický fond nebo Správa železniční dopravní cesty. Tyto a 
další jednotky účtují podle jiných účetních vyhlášek než je č. 
410/2009 Sb. Navíc je nutné připomenout, že předmětná 
právní úprava slouží účelům vládní finanční statistiky, nikoliv 
účelům účetnictví. 

Pokud se bude generovat nový výkaz, nesouhlasíme 
s tím, že to nemá dopad do rozpočtu ÚSC, neboť žádná 
softwarová firma nepřipraví účetní nebo jiný výkaz ani jej 
nebude upgradovat a upravovat pro potřeby účetní 
jednotky bez nároku na honorář. 
Připomínka je zásadní. 

Vysvětleno: 
Uvedené nelze takto s jednoznačností tvrdit. Záleží na 
smlouvě s dodavatelem ekonomického informačního 
systému a dalších navazujících systémů. MF v této 
souvislosti oslovilo několik jednotek s dotazem ohledně výše 
nákladů vynaložených na základě provedených legislativních 
změn. Z jejich odpovědí vyplynulo, že náklady na úpravu 
ekonomického informačního systému byly z důvodu zahrnutí 
v udržovacím poplatku dodavateli nulové. Záleží tedy na 
konkrétní smlouvě s dodavatelem systému. 

Akciové společnosti (např. Nemocnice Pardubického 
kraje a.s.)  má povinnost sestavit auditovanou roční 
účetní závěrku v termínu do 30. 6. Je nereálné odevzdat 
údaje o ročním hospodaření do 25. 2. následujícího roku. 
Připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Výkaz peněžních příjmů a výdajů sleduje pohyb peněžních 
prostředků na hotovostní bázi (pohyby na bankovních účtech 
a v pokladně). Účetní jednotka by tak měla být schopna 
sestavit tento výkaz v relativně krátkém čase po skončení 
sledovaného období, kdy zaznamená všechny operace, které 
prošly bankovním účtem nebo pokladnou. Žádné dodatečné 
akruální či jiné úpravy se již nepředpokládají. 
Zároveň si dovolujeme upozornit, že termíny pro předkládání 
požadovaných údajů stanovuje přímo již schválený 
prováděný zákon č. 25/2017 Sb., nikoliv návrh předkládané 
prováděcí vyhlášky. Termíny jsou vázané na požadavky 
transponované směrnice Rady (EU) 2011/85/EU ze dne 8. 
listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce 
členských států a existoval zde jen minimální manévrovací 
prostor pro jejich stanovení tak, aby MF (resp. ČR) bylo 
schopno řádně a včas plnit povinnosti v oblasti statistického 
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výkaznictví vyplývající z výše uvedené směrnice. V tomto 
smyslu je uvedená připomínka irelevantní. 

Nesouhlasíme s vysvětlením jednotlivých výkazů interním 
metodickým pokynem a navrhujeme, aby základní 
vysvětlení bylo součástí vyhlášky a případné další 
doplňující vysvětlení bylo vydáno interním metodickým 
pokynem MF a odkaz na tuto metodiku byl součástí 
vyhlášky. 
Připomínka je zásadní. 

Vysvětleno: 
Obsahové vymezení položek všech 3 výkazů je předmětem 
metodického pokynu. Předkladatel tuto záležitost ponechal 
záměrně na doporučujícím a nezávazném materiálu 
nelegislativní povahy s ohledem na nutnou flexibilitu, aby na 
základě praxe mohly být jejich popisy upravovány tak, aby co 
nejpochopitelněji vyjadřovaly obsah jednotlivých položek. 
Proto také schválený zákon č. 25/2017 Sb. tuto prováděcí 
vyhlášku, resp. její návrh, k tomuto nezmocňuje. Z toho 
plyne, že vyhovění této připomínce by znamenalo překročení 
zákonného zmocnění a porušení příslušného ústavního 
pravidla. 
Ostatně tabulka M podle § 45 odst. 1 písm. m) vyhlášky č. 
410/2009 Sb. rovněž žádné poznámky neobsahuje a v této 
vyhlášce není ani upraveno žádné obsahové vymezení 
položek tohoto výkazu určeného pro státní příspěvkové 
organizace. To je rovněž předmětem stávajícího 
metodického pokynu. Proto je vhodné koncipovat strukturu 
všech 3 výkazů předkládaného návrhu prováděcí vyhlášky 
jednotně a obsahovou náplň položek upravit v jednom 
materiálu (existují adresáti této právní úpravy ke sběru 
vybraných údajů, kteří budou vyplňovat všechny 3 výkazy).  
Pro úplnost dodáváme, že interní metodický pokyn MF je 
připraven a po vypořádání tohoto připomínkového řízení 
bude rozeslán k seznámení a případným připomínkám 
kontaktním osobám všech adresátů, přímo či prostřednictvím 
zřizovatele (zakladatele). Účelem bude nejen vlastní 
seznámení se s pokynem, ale případná úprava jeho textu 
tak, aby byl pro uživatele co nejsrozumitelnější. 
MF rozhodně nemá v úmyslu konečnou verzi metodického 
pokynu jakkoliv samovolně upravovat, ostatně uškodilo by 
tím zejména samo sobě důsledkem zasílání nekvalitních dat. 
Jakákoliv nutná změna v důsledku změny mezinárodní 
metodiky bude řádně odůvodněna a všem adresátům s 
dostatečným předstihem oznámena.  
Lze doplnit, že výkaz o příjmech a výdajích podle Přílohy č. 1 
navrhované vyhlášky není vhodné a ani možné spojovat 
s rozpočtovou skladbou, neboť některé vládní instituce ji 
vůbec nepoužívají a vykazují pouze účetní výkazy podle 
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zákona o účetnictví a příslušné prováděcí účetní vyhlášky. 
Ostatně pokud by tomu bylo naopak a rozpočtovou skladbu 
používaly všechny jednotky sektoru vládních institucí, nebyla 
by tato právní úprava vůbec potřebná a zákon č. 25/2017 Sb. 
by neexistoval. 

Plzeňský kraj bez připomínek  

Středočeský kraj bez připomínek  

Ústecký kraj bez připomínek  

Zlínský kraj 
 
 

Navrhujeme doplnění Poznámek k vyplnění do Přílohy č. 
2 a do Přílohy č. 3.  
Zdůvodnění: 
Dle důvodové zprávy tabulky v přílohách č. 2 a č. 3 
vychází z tabulek K a L Přílohy 5 podle § 45 odst. 1 písm. 
k) vyhlášky č. 410/2009 Sb. Tabulky K a L obsahují navíc 
Poznámky k vyplnění. Důvodová zpráva k návrhu 
vyhlášky uvádí, že „jako pomůcka k vyplnění tohoto 
výkazu bude sloužit nový interní metodický pokyn 
ministerstva financí, do kterého se také přesunou 
vysvětlující poznámky.“ Toto řešení však považujeme za 
nedostatečné a požadujeme vložení Poznámek 
k vyplnění přímo do vyhlášky a to z důvodu větší 
přehlednosti a zachování stávající praxe. 
Připomínka je zásadní. 

Vysvětleno: 
Obsahové vymezení položek všech 3 výkazů je předmětem 
metodického pokynu. Předkladatel tuto záležitost ponechal 
záměrně na doporučujícím a nezávazném materiálu 
nelegislativní povahy s ohledem na nutnou flexibilitu, aby na 
základě praxe mohly být jejich popisy upravovány tak, aby co 
nejpochopitelněji vyjadřovaly obsah jednotlivých položek. 
Proto také schválený zákon č. 25/2017 Sb. tuto prováděcí 
vyhlášku, resp. její návrh, k tomuto nezmocňuje. Z toho 
plyne, že vyhovění této připomínce by znamenalo překročení 
zákonného zmocnění a porušení příslušného ústavního 
pravidla. 
Ostatně tabulka M podle § 45 odst. 1 písm. m) vyhlášky č. 
410/2009 Sb. rovněž žádné poznámky neobsahuje a v této 
vyhlášce není ani upraveno žádné obsahové vymezení 
položek tohoto výkazu určeného pro státní příspěvkové 
organizace. To je rovněž předmětem stávajícího 
metodického pokynu. Proto je vhodné koncipovat strukturu 
všech 3 výkazů předkládaného návrhu prováděcí vyhlášky 
jednotně a obsahovou náplň položek upravit v jednom 
materiálu (existují adresáti této právní úpravy ke sběru 
vybraných údajů, kteří budou vyplňovat všechny 3 výkazy).  
Pro úplnost dodáváme, že interní metodický pokyn MF je 
připraven a po vypořádání tohoto připomínkového řízení 
bude rozeslán k seznámení a případným připomínkám 
kontaktním osobám všech adresátů, přímo či prostřednictvím 
zřizovatele (zakladatele). Účelem bude nejen vlastní 
seznámení se s pokynem, ale případná úprava jeho textu 
tak, aby byl pro uživatele co nejsrozumitelnější. 
MF rozhodně nemá v úmyslu konečnou verzi metodického 
pokynu jakkoliv samovolně upravovat, ostatně uškodilo by 
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tím zejména samo sobě důsledkem zasílání nekvalitních dat. 
Jakákoliv nutná změna v důsledku změny mezinárodní 
metodiky bude řádně odůvodněna a všem adresátům s 
dostatečným předstihem oznámena. 
Lze doplnit, že výkaz o příjmech a výdajích podle Přílohy č. 1 
navrhované vyhlášky není vhodné a ani možné spojovat 
s rozpočtovou skladbou, neboť některé vládní instituce ji 
vůbec nepoužívají a vykazují pouze účetní výkazy podle 
zákona o účetnictví a příslušné prováděcí účetní vyhlášky. 
Ostatně pokud by tomu bylo naopak a rozpočtovou skladbu 
používaly všechny jednotky sektoru vládních institucí, nebyla 
by tato právní úprava vůbec potřebná a zákon č. 25/2017 Sb. 
by neexistoval. 

Národní bezpečnostní úřad bez připomínek  

Nejvyšší kontrolní úřad bez připomínek  

Sdružení místních samospráv 
ČR 

 
 

Připomínka k odst. 2 a 3 § 2 vyhlášky a příslušným 
přílohám  
SMS ČR navrhuje ponechat současnou podobu 
výkaznictví požadovaných údajů. Ta je totiž dlouhodobě 
v praxi ustálená a praxí dostatečně ověřená. Další normy 
a změny, které zavádí tato vyhláška (a potažmo i zákon č. 
25/2017) pouze zvyšují administrativní zátěž zaměstnanců 
obcí. Bylo by vhodné se zabývat variantou, že pro ÚSC 
bude pouze novelizována vyhláška č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a 
upraveny příslušné výkazy K a L. 
Připomínka je zásadní. 

Vysvětleno: 
Během meziresortního připomínkového řízení k tehdejšímu 
návrhu zákona č. 25/2017 Sb. bylo na základě připomínek 
několika krajů dohodnuto, že výkazy ke garancím a PPP 
projektům zůstanou pro ulehčení fakticky součástí Přílohy 5 
během vlastního poslání dat, a to pro ty adresáty, kteří 
v současné době podléhají povinnosti zasílat části K a L 
podle Přílohy 5 podle účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb.; tedy 
logicky to neplatí pro adresáty, kteří budou tyto výkazy zasílat 
poprvé (např. veřejné vysoké školy či veřejné výzkumné 
instituce v případě PPP projektů). Prakticky to bude vypadat 
tak, že příslušná vybraná účetní jednotka zasílající nyní část 
K nebo L Přílohy 5 podle účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
bude vyplněné výkazy z Přílohy č. 2 a 3 připomínkovaného 
návrhu vyhlášky (s nenulovými čísly, pokud bude něco 
skutečně vykazovat, či nulovými v opačném případě) posílat 
v jedné dávce s Přílohou 5 (i proto je v § 5 odst. 1 a v § 6 
odst. 1 zákona č. 25/2017 Sb. stanoven stejný termín 
předložení), aby tak nemusela činit zvlášť. Znovu opakujeme, 
že tak bylo učiněno na žádost krajů a týká se to jen fáze 
poslání dat.  
Příloha 5 se tedy bude nadále posílat 4x ročně podle 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. v termínech podle vyhlášky č. 
383/2009 Sb., ovšem výkazy ke garancím a PPP projektům 
se vyplní nově pouze 1x ročně, a to pouze v únoru, resp. do 
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25. února následujícího roku, nikoliv v dalších třech 
termínech podle vyhlášky č. 383/2009 Sb. Tím se splní 
povinnost jak podle účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb., tak i 
podle § 5 a § 6 zákona č. 25/2017 Sb.  
Tato nová vyhláška neúčetního charakteru se tvoří pro 
potřeby vládní finanční statistiky zejména z důvodu velké 
různorodosti jednotek v sektoru vládních institucí podle 
metodiky ESA 2010, a to z hlediska právní formy, velikosti i 
předmětu činnosti. Sektor vládních institucí je mnohem širší, 
než jsou pouze tzv. vybrané účetní jednotky podle § 1 odst. 3 
věty poslední zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a to např. o veřejné vysoké školy, 
veřejné výzkumné instituce nebo individuálně určené osoby 
jako Česká exportní banka, Česká televize, Exportní 
garanční a pojišťovací společnost, Podpůrný a garanční 
rolnický a lesnický fond nebo Správa železniční dopravní 
cesty. Tyto a další jednotky účtují podle jiných účetních 
vyhlášek než je č. 410/2009 Sb. Navíc je nutné opět 
připomenout, že i stávající části K, L a M Přílohy 5 vyhlášky 
č. 410/2009 Sb. slouží výhradně potřebám vládní finanční 
statistiky, nikoliv účetnictví, a do účetní legislativy byly 
včleněny novelou č. 473/2013 Sb. pouze dočasně, než se 
objeví způsob pokrytí celého sektoru vládních institucí, resp. 
jeho dosud nepokryté části. S ohledem na absenci kodifikace 
veřejných financí a zároveň nežádoucí roztříštěnost právní 
úpravy není zřejmě lepší varianta než samostatná zákonná i 
podzákonná právní úprava. 

Správa státních hmotných 
rezerv 

bez připomínek 
 

Technologická agentura 
České republiky 

bez připomínek 
 

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

bez připomínek 
 

Úřad pro ochranu osobních 
údajů 

bez připomínek 
 

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

bez připomínek 
 

Asociace nemocnic ČR 

 

Příloha č. 1 termín do 15 kalendářního dne je krátký 
požadujeme změnu k 20 kalendářnímu dnu. 
Finančně nákladné programové úpravy stávajících 

Vysvětleno: 
Termín předávání upravuje schválený a účinný prováděný 
zákon č. 25/2017 Sb., nikoliv návrh této prováděcí vyhlášky 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNANLF9XTJ)



Stránka 28 (celkem 36) 

 systémů  
Zvýšení pracnosti účetních, příp. vykazujících osob 
Předpokladem zavedení je časová dostupnost metodiky 
nejdéle do 9/2017 
Odůvodnění:  
Z připravované vyhlášky vyplývá pro fakultní nemocnice 
(FN) povinnost vyplňovat přílohu č. 1 Výkaz peněžních 
příjmů a výdajů (obdoba již dnes vyplňované přílohy M) a 
nově přílohy č. 3 Výkaz o projektech partnerství. 
Vzhledem k tomu, že má být zajištěna metodická podpora 
z MF ČR, měla by být příprava snadnější.  
Problém vidíme v časové dostupnosti metodiky. V 
případě, že bude možnost část činností programově 
zjednodušit, musí být metodika dostupná ideálně do 
9/2017. Vzhledem k tomu, že FN užívá velmi sofistikovaný 
EIS, lze v případě programových úprav počítat i s 
finančními náklady. 
Dále se domníváme, že v takto velkých organizacích 
nejsme schopni přiřazovat atributy z přílohy č. 1 u každé 
platební či hotovostní transakci, takže se domníváme, že 
příloha č. 1 bude vyplňována obdobně, jak je tomu dosud, 
tj. ne položkově, ale za pomocí obratů účtů, případně 
jejich dopočtů.  
Problém vidíme ve lhůtě zpracování přílohy č. 1, a to do 
15-tého kalendářního dne následujícího měsíce. Reporty 
za FN směrem ke zřizovateli odchází až 20-tý kalendářní 
den, po kontrole okruhů účetnictví a zpracování výsledku 
hospodaření za uplynulý měsíc. 
K zvýšení pracnosti dojde určitě, jestliže budeme 
zatěžovat zaměstnance dalším pořizováním atributu k 
účetní položce u každé platební či hotovostní transakci či 
zvýšeným úsilím jedince, který bude muset zpracovat 
přílohu. 
K příloze č. 3 - z části víme, co se v ní má vyplňovat a z 
části ne (nové pojmy). Dle nás jde jen o další statistickou 
tabulku, kde vedle údajů ze smlouvy u stavebních děl 
budeme doplňovat skutečně vynaložené výdaje. Nové 
pojmy by měly být definovány. 

proto je v tomto ohledu tato část připomínky irelevantní. Tzv. 
veřejné nemocnice (tedy nemocnice s jinou právní formou 
než příspěvková organizace) jako osoby ze (sub)sektoru 
místních vládních institucí podléhají kvartální podle § 4, 
nikoliv měsíční povinnosti podle § 3 prováděného zákona. 
Měsíční povinnosti budou podléhat FN jako větší státní 
příspěvkové organizace, které ale bohužel v rámci 
meziresortního připomínkového řízení v roce 2015 
k tehdejšímu návrhu prováděného zákona obdobnou 
připomínku neuplatnily. Lze ale dodatečně vysvětlit, že 
termín 15. kalendářního dne je dán transponovanou směrnicí 
2011/85/EU spolu s nutným časem na zpracování dat ze 
strany MF a také poskytnutím dodatečné minimálně třídenní 
„ochranné“ lhůty podle § 3 odst. 2 prováděného zákona s tím, 
že předmětná data nejsou data účetní, ale zachycují 
hotovostní transakce, které probíhají v reálném čase. 
K finančně nákladné programové úpravě stávajících systémů 
sdělujeme, že právě pro veřejné nemocnice je podle § 7 odst. 
1 věta druhá prováděného zákona umožněno využít 
(dočasně či trvale) přístupu svého zřizovatele, resp. v tomto 
případě zakladatele, což je obec nebo kraj, které mají přístup 
do Centrálního systému účetních informací státu již zřízen. 
Co se týká dostupnosti metodiky, zmiňovaný metodický 
pokyn nezávazného charakteru je na MF v podstatě již 
připraven a bude přímo či nepřímo distribuován příslušným 
kontaktním osobám každého adresáta ihned po ukončení 
vypořádání meziresortního připomínkového řízení. Na 
základě relevantních připomínek každé takové osoby bude 
text metodického pokynu upraven tak, aby byl co 
nejsrozumitelnější a uživatelsky přívětivý. Konečná podoba 
se očekává rozhodně dříve než v září 2017. 
Jinak platí, že veřejné nemocnice s jinou právní formou než 
příspěvková organizace ještě podléhají i příloze č. 2. Pouze 
příspěvkové organizace nesmí podle § 34 odst. 2 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, poskytovat záruky (pro FN 
jako státní příspěvkové organizace platí analogicky totéž). 
K příloze č. 1: Domníváme se, že průběžné zaznamenávání 
jednotlivých účetních případů spojených s pohybem peněz 
na příslušných položkách výkazu peněžních příjmů a výdajů 
je nezbytné, neboť tak lze přímo identifikovat charakter 
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daného příjmu, resp. výdaje a zařadit ho na odpovídající 
položku dle metodiky. Tento princip však zůstává stejný bez 
ohledu na to, zda účetní jednotka předkládá výkaz měsíčně 
či čtvrtletně. V tomto smyslu nelze mluvit o zvýšené 
náročnosti, a to ani v případě zvýšení frekvence předkládání 
dat z čtvrtletní na měsíční pro FN. Vzhledem ke 
kumulativnímu charakteru dat se jedná o stejný objem práce, 
byť pouze jinak rozložený v čase během jednoho čtvrtletí 
(buď se výkaz vyplňuje 1x měsíčně za 1 měsíc a práce na 
vyplnění výkazu je rovnoměrně rozložená anebo 1x 
čtvrtletně, ovšem za 3 měsíce najednou a práce se tudíž 
odkladem do budoucna hromadí). Vyšší náročnost tak lze 
očekávat pouze ve fázi zavádění výkazu, který dle 
požadavků mezinárodních metodik a potřeb vládní finanční 
statistiky doznal jistých změn a rozšíření ve srovnání se 
stávajícím výkazem M. Doplňující informace k příjmům a 
výdajům Přílohy 5 účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb., který již 
FN předkládají. 
K příloze č. 3: jedná se o tutéž tabulku, kterou již vyplňují 
nemocnice s právní formou příspěvková organizace podle 
účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb., proto v ní nejsou žádné 
nové pojmy, ani se nejedná o další statistickou tabulku; 
pouze došlo k jejímu přesunu v právním řádu ČR. Nově ji 
budou vyplňovat také nemocnice s jinou právní formou než 
příspěvková organizace (momentální seznam viz tabulka na 
str. 7 odůvodnění). Postup k jejímu vyplnění bude ve 
zmíněném metodickém pokynu. 

Česká konference rektorů 
 
 

Náročnost vytvoření výkazu o příjmech a výdajích 
v požadované struktuře dle zákona o sběru vybraných 
údajů:  
Tvorba výkazů o příjmech/výdajích v požadované 
struktuře, pokud má obsahovat přesné informace, bude 
představovat velkou finanční náročnost – změny v EIS a 
ve všech systémech navazujících na EIS.  
Pro zaúčtování příjmu/výdaje v požadované struktuře 
výkazů budou muset být všechny tato systémy 
univerzity rozšířeny o novou položku, která bude 
klasifikovat příjmy/výdaje, umožňující zpracovat údaje v 
požadované struktuře výkazu. 
Bude se muset změnit struktura databáze, formuláře 
jednotlivých úloh, tiskové výstupy. 

Vysvětleno: 
Jsme si vědomi skutečnosti, že zavádění nového výkazu 
bude spojeno s náklady na úpravu EIS. Záleží však také na 
smlouvě s dodavatelem EIS a dalších navazujících systémů. 
MF v této souvislosti oslovilo několik jednotek s dotazem 
ohledně výše nákladů vynaložených na základě provedených 
legislativních změn. Z jejich odpovědí vyplynulo, že náklady 
na úpravu ekonomického a informačního systému byly z 
důvodu zahrnutí v udržovacím poplatku dodavateli nulové. 
Záleží tedy na konkrétní smlouvě s dodavatelem systému. 
Předpokladem pro vlastní naplňování výkazu v jeho 
požadované struktuře je, že každý účetní případ 
zaznamenaný na peněžních účtech (především pokladna a 
bankovní účty) bude opatřen doplňkovým atributem, který 
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Evidence a účtování dokladů v souladu s potřebou tvorby 
výkazů o příjmech/výdajích bude vyžadovat zvýšení 
pracovního zatížení účetních. 

bude určující pro automatické zatřídění dané operace na 
příslušnou položku výkazu, který je obsahem přílohy č. 1. 

Možnost náhradního řešení dvěma výkazy: 
 
Výkaz o příjmech/výdajích vytvořit pouze sumární (suma 
příjmů/suma výdajů). 
Detailní vykazování příjmů/výdajů v požadované struktuře 
nahradit vykazováním výnosů/nákladů v požadované 
struktuře, přesto, že tyto dva výkazy nebudou v 
definovaném časovém intervalu identické 
 
Nastavení sumárního výkazu o příjmech/výdajích a 
výkazu o výnosech/nákladech v požadované struktuře je v 
možnostech všech stávajících informačních systémů na 
univerzitě (Ekonomický informační systém dále jen EIS, 
související informační systémy – obchodní centrum – dále 
jen OC, SUPO, …). 
Doplňujícími informacemi pro tyto dva výkazy by mohly 
být informace o neuhrazených fakturách. 

Vysvětleno: 
Kromě časového nesouladu mezi příjmy a výnosy, resp. 
výdaji a náklady platí, že ne vždy přesně odpovídá obsahová 
náplň příslušných nákladových a výnosových účtů obsahové 
náplni jednotlivých položek Výkazu peněžních příjmů a 
výdajů (příloha č. 1 návrhu vyhlášky).  
V této souvislosti také připomínáme, že MF při několika 
příležitostech (např. v rámci přípravy k sestavování účetních 
výkazů za Českou republiku) projevilo snahu a zájem, aby 
veřejné vysoké školy zasílaly do CSÚIS účetní výkazy. Tato 
varianta ale nebyla jimi akceptována. Proto není zcela jasné, 
proč je zde řešena varianta převodu z akruálních výkazů. 

Nezbytnost vydání metodického pokynu Ministerstvem 
financí (MF) s jednoznačným výkladem k vykazování 
jednotlivých položek – specifika účetních operací u 
veřejných vysokých škol (VVŠ). (legislativní hledisko) 

Vysvětleno: 
Obsahové vymezení položek všech 3 výkazů je předmětem 
metodického pokynu. Předkladatel tuto záležitost ponechal 
záměrně na doporučujícím a nezávazném materiálu 
nelegislativní povahy s ohledem na nutnou flexibilitu, aby na 
základě praxe mohly být jejich popisy upravovány tak, aby co 
nejpochopitelněji vyjadřovaly obsah jednotlivých položek. 
Proto také schválený zákon č. 25/2017 Sb. tuto prováděcí 
vyhlášku, resp. její návrh, k tomuto nezmocňuje. Z toho 
plyne, že vyhovění této připomínce by znamenalo překročení 
zákonného zmocnění a porušení příslušného ústavního 
pravidla. 
Ostatně tabulka M podle § 45 odst. 1 písm. m) vyhlášky č. 
410/2009 Sb. rovněž žádné poznámky neobsahuje a v této 
vyhlášce není ani upraveno žádné obsahové vymezení 
položek tohoto výkazu určeného pro státní příspěvkové 
organizace. To je rovněž předmětem stávajícího 
metodického pokynu. Proto je vhodné koncipovat strukturu 
všech 3 výkazů předkládaného návrhu prováděcí vyhlášky 
jednotně a obsahovou náplň položek upravit v jednom 
materiálu (existují adresáti této právní úpravy ke sběru 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNANLF9XTJ)



Stránka 31 (celkem 36) 

vybraných údajů, kteří budou vyplňovat všechny 3 výkazy, 
veřejné vysoké školy pouze první a třetí). 
Interní metodický pokyn MF je připraven a po vypořádání 
tohoto připomínkového řízení bude rozeslán k seznámení a 
případným připomínkám kontaktním osobám všech adresátů, 
přímo či prostřednictvím zřizovatele (zakladatele). Účelem 
bude nejen vlastní seznámení se s pokynem, ale případná 
úprava jeho textu tak, aby byl pro uživatele co 
nejsrozumitelnější. 
MF rozhodně nemá v úmyslu konečnou verzi metodického 
pokynu jakkoliv samovolně upravovat, ostatně uškodilo by 
tím zejména samo sobě důsledkem zasílání nekvalitních dat. 
Jakákoliv nutná změna v důsledku změny mezinárodní 
metodiky bude řádně odůvodněna a všem adresátům s 
dostatečným předstihem oznámena. 
Lze doplnit, že výkaz o příjmech a výdajích podle Přílohy č. 1 
navrhované vyhlášky není vhodné a ani možné spojovat s 
rozpočtovou skladbou, neboť některé vládní instituce jako 
právě veřejné vysoké školy ji vůbec nepoužívají a vykazují 
pouze účetní výkazy podle zákona o účetnictví a příslušné 
prováděcí účetní vyhlášky. Ostatně pokud by tomu bylo 
naopak a rozpočtovou skladbu používaly všechny jednotky 
sektoru vládních institucí včetně veřejných vysokých škol, 
nebyla by tato právní úprava vůbec potřebná a zákon č. 
25/2017 Sb. by neexistoval. 

Nutná aktualizace souvisejících vyhlášek, tj. zejména: 
 
1. Vyhláška č. 410/2009, kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé 
vybrané účetní jednotky. 

2. Vyhláška č. 383/2009 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). 

Vysvětleno: 
Protože v souvislosti s touto právní úpravou je nutné 
novelizovat i tyto dvě účetní vyhlášky (č. 410/2009 Sb. 
derogačním ustanovením a č. 383/2009 Sb. zavedením 
institutu vybraných údajů v systému předávání předmětných 
dat), byly do meziresortního připomínkového řízení poslány o 
několik dní později také návrhy novel těchto dvou vyhlášek, 
ovšem souvisejících výhradně s touto, nikoliv jakoukoliv 
účetní problematikou. 
Vzhledem k demonstrativnímu charakteru připomínky 
dodáváme, že jiné vyhlášky aktualizovat nutné není. 

Duplicita vykazovaných dat, neúměrná byrokratická zátěž 
pro VVŠ: 
 
Návrh vyhlášky je „ušitý na míru“ organizačním složkám 

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 
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státu, které účtují na cashové bázi (dle struktury státního 
rozpočtu). 
Požadované informace se mají předávat pomocí 
„Centrálního systému účetních informací státu“ (CSÚIS), 
jehož součástí nejsou VVŠ. 
VVŠ 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. 

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, 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. Ta by nevázala ani na změnu peněz z 
účetních výkazů (rozvahy). 

K návrhu vyhlášky byla udělena výjimka z povinnosti 
hodnocení dopadů regulace, s tím, že významné dopady 
absentují. V případě VVŠ jsou dopady této nové regulace 
velmi významné: 
 
Předkladatel vyhlášky tuto koncipuje pouze z hlediska 
sektoru státní správy a zcela ignoruje negativní důsledky 
vzniklé  
u jednotek účtujících a vykazujících primárně na základě 
akruálního principu, mezi které patří z dotčených právě 
VVŠ.  
V současných podmínkách informačních systémů VVŠ 
založených na aktuálních informacích nejsou VVŠ 
schopny Výkaz peněžních příjmů a výdajů racionálně 
vyplňovat. K tomu bude nutné zřídit zvláštní evidenci 
včetně doplnění ekonomických informačních systémů. To 
si vyžádá nemalé časové a finanční nároky. 
Připomínka je zásadní. 

Vysvětleno: 
Stejná výjimka z povinnosti provedení RIA byla udělena i v 
případě tehdejšího návrhu prováděného zákona v roce 2015 
z důvodů uvedených v čl. 3.8 písm. h) Obecných zásad pro 
hodnocení dopadů regulace (RIA), proto nebyl důvod tuto 
výjimku nepovolit i pro případ návrhu prováděcího předpisu, 
byť tentokrát z nově uvedeného důvodu v písm. i) téhož 
ustanovení. 
Dovolujeme si upozornit, že veřejné vysoké školy nejsou 
zdaleka jedinými dotčenými osobami, které účtují v soustavě 
podvojného účetnictví a je jim ukládána povinnost předkládat 
Výkaz peněžních příjmů a výdajů sestavovaný na hotovostní 
bázi, neboť nepodléhají rozpočtové skladbě. Aby bylo MF 
schopno vykazovat údaje o hospodaření celého sektoru 
vládních institucí, resp. (sub)sektoru ústředních vládních 
institucí na stejné bázi (hotovostní), musí zajistit odpovídající 
datové zdroje. 
Jsme si vědomi skutečnosti, že zavádění nového výkazu či 
jakékoliv jiné povinnosti bude vždy spojeno s počátečními i 
provozními náklady, zde konkrétně na úpravu a provoz 
ekonomických informačních systémů (EIS). Záleží však také 
na smlouvě s dodavatelem EIS a dalších navazujících 
systémů. MF v této souvislosti oslovilo několik jednotek s 
dotazem ohledně výše nákladů vynaložených na základě 
provedených legislativních změn. Z jejich odpovědí 
vyplynulo, že náklady na úpravu EIS byly z důvodu zahrnutí v 
udržovacím poplatku dodavateli nulové. Bohužel výčet 
adresátů je tak různorodý z hlediska právní formy, velikosti i 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNANLF9XTJ)



Stránka 33 (celkem 36) 

předmětu činnosti, že uvést nějaké dopady plošnějšího 
charakteru je prakticky nemožné. 

Většina položek navrhovaného výkazu peněžních příjmů a 
výdajů je v případě VVŠ irelevantní, protože se týkají 
struktury položek vykazování příjmů a výdajů 
organizačních složek státu a dalších organizací, 
bezprostředně napojených na státní rozpočet a u VVŠ se 
nevyskytují (ani nemohou vyskytovat). 
 
Pro potřeby řízení veřejných financí jsou data požadována 
na základě předkládané vyhlášky od VVŠ (které jsou v 
pozici příjemců příspěvků a dotací), zjišťována a 
vykazována již dnes na straně poskytovatelů, tj. MF o nich 
má již v dnešní situaci detailní přehled. 

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). Pravdou je, že struktura výkazu je 
spíše uzpůsobena pro vládní instituce, které plní zejména 
redistribuční funkci veřejných financí. Veřejné vysoké školy 
budou tedy vyplňovat pouze položky, jež připadají v úvahu z 
hlediska jejich činnosti. 
Z hlediska celistvosti a komplexnosti navrhovaného výkazu, 
který je obsahem Přílohy č. 1 předkládaného návrhu 
prováděcí vyhlášky, 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. Ta by nevázala ani na změnu peněz z 
účetních výkazů (rozvahy). 

Vyhláška nad rámec dosud platných předpisů 
předpokládá napojení VVŠ do systému CSÚIS. 
 
Plánované napojení VVŠ do systému CSÚIS (ve kterém 
dosud nejsou) otevírá MF a dalším státním orgánům 
možnosti v budoucnu univerzity zatížit dalšími požadavky 
v oblasti vykazování dalších neodůvodněných či 
duplicitních dat. 

Vysvětleno: 
Není pravda, že vyhláška předpokládá napojení veřejných 
vysokých škol do systému CSÚIS nad rámec dosud platných 
předpisů. Toto již předpokládá § 7 odst. 1 věta první 
prováděného zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných 
údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí. 
Veřejných vysokých škol se ale netýká alternativa podobná 
větě druhé citovaného ustanovení, podle které by bývaly 
nemusely být přímo napojeny do systému CSÚIS, neboť 
existovala možnost zasílat předmětná data prostřednictvím 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které tak mohlo 
požadované údaje navíc zasílat agregovaně za všechny 
veřejné vysoké školy. To by bylo výhodně i pro MF, ovšem 
tento jeho návrh byl ze strany MŠMT odmítnut. Proto tuto 
možnost mají jen veřejné výzkumné instituce a veřejné 
nemocnice jako osoby, které dosud nejsou do CSÚIS 
napojeny. 
Samozřejmě nelze zcela vyloučit, že se nebude některý úřad 
snažit zatížit veřejné vysoké školy novými požadavky v 
oblasti vykazování dalších neodůvodněných či duplicitních 
dat. Ovšem toto nelze v našem případě rozhodně tvrdit. 
Odůvodněnost pramení z požadavků sekundárního práva EU 
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a z toho, že podle metodiky ESA 2010, resp. rozhodnutí 
Českého statistického úřadu nebo Eurostatu patří veřejné 
vysoké školy do sektoru vládních institucí. Neduplicita plyne z 
toho, že veřejné vysoké školy nepoužívají rozpočtovou 
skladbu ani žádná jiná hotovostní data nevykazují. A jen 
těžko si lze představit vykazování akruálních dat v měsíční 
periodicitě. V takovém případě by byla administrativní zátěž 
mnohem větší než u vykazování hotovostních transakcí, 
které probíhají v reálném čase. 

Navýšení administrativy: 
 
Vedení samostatné podrobné evidence požadovaných 
údajů. 

Vysvětleno: 
Jak je již uvedeno ve vypořádání některých připomínek ČKR 
výše, je logické, že zavedení jakékoliv povinnosti obecně 
znamená zvýšení nákladů či administrativy, a to nejen v 
případě veřejných vysokých škol. Asi neexistuje možnost, 
kdy by tomu tak nebylo a dodatečné náklady byly nulové či 
snad dokonce záporné. Bohužel i pro veřejné vysoké školy 
platí, že odůvodněnost požadavků na jejich data vychází z 
požadavků směrnice 2011/85/EU a z faktu, že podle 
metodiky ESA 2010, resp. rozhodnutí Českého statistického 
úřadu (Eurostatu) patří veřejné vysoké školy do sektoru 
vládních institucí. Navíc veřejné vysoké školy nepoužívají 
rozpočtovou skladbu a nepředkládají žádná jiná hotovostní 
data, přičemž si lze jen těžko představit vykazování 
akruálních dat v měsíční periodicitě. V takovém případě by 
byla administrativní zátěž mnohem vyšší než u vykazování 
hotovostních transakcí, které probíhají v reálném čase. 

Navýšení výdajů: 
 
Nákup dalšího modulu účetního software, zvýšené roční 
náklady na průběžnou údržbu účetního software. 

Vysvětleno: 
Platí vypořádání předchozí připomínky s tím, že znovu 
připomínáme, že MF nabízelo MŠMT možnost zasílání 
předmětných dat ze strany veřejných vysokých škol jeho 
prostřednictvím, a to i agregovaně za všechny. Tento návrh 
MF ale nebyl ze strany MŠMT přijat. 

Česká televize 
 
 

Největším problémem při dodržování Vámi navrhované 
vyhlášky spatřujeme v tom, že pro Českou televizi přináší 
dodatečnou administrativní zátěž. Ze struktury Vámi 
navrhované vyhlášky je patrné, že byla převzata 
z vyhlášky č. 410/2009 Sb. provádějící zákon o účetnictví, 
která se vztahuje na účetní jednotky, které jsou územními 
samosprávnými celky, dobrovolnými svazky obcí, 
regionálními radami regionů soudržnosti, příspěvkovými 
organizacemi, státními fondy podle rozpočtových pravidel 

Vysvětleno: 
Odůvodněnost požadavků na data České televize vychází z 
požadavků směrnice 2011/85/EU a z faktu, že podle 
metodiky ESA 2010, resp. rozhodnutí Českého statistického 
úřadu (Eurostatu) patří Česká televize do sektoru vládních 
institucí. Navíc nepoužívá rozpočtovou skladbu a ani 
nepředkládá žádná jiná hotovostní data. Na druhou stranu 
vykazování akruálních dat v měsíční periodicitě si lze jen 
těžko představit; v takovém případě by byla administrativní 
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a organizačními složkami státu. V současné době však 
Česká televize nevede peněžní příjmy a výdaje ve 
struktuře požadované vyhláškou, protože taková 
povinnost se na ni dosud nevztahovala. Česká televize 
totiž vede své účetnictví podle prováděcí vyhlášky č. 
504/2002 Sb., která se týká účetních jednotek, u kterých 
hlavním předmětem činnosti není podnikání, a v souladu 
s tímto předpisem, zákonem o účetnictví a zákonem o 
České televizi zveřejňuje výkaz zisků a ztrát, tedy náklady 
a výnosy, a to jednou za rok. Vykazování peněžních 
příjmů a výdajů v nově navrhované podobě tak bude pro 
Českou televizi znamenat dodatečnou administrativní 
zátěž spojenou s pravidelnou měsíční přípravou výkazů. 
Jakkoliv nám s ohledem na účinnost zákona č. 25/2017 
Sb. nezbývá než tuto povinnost respektovat, považujeme 
za vhodné Vás na to v souvislosti s přípravou prováděcí 
vyhlášky k tomuto zákonu upozornit.  

zátěž mnohem vyšší než u vykazování hotovostních 
transakcí, které probíhají v reálném čase.  
Tato nová vyhláška neúčetního charakteru se tvoří výhradně 
pro potřeby vládní finanční statistiky zejména z důvodu velké 
různorodosti jednotek v sektoru vládních institucí podle 
metodiky ESA 2010, a to z hlediska právní formy, velikosti i 
předmětu činnosti. Sektor vládních institucí obsahuje nejen 
vybrané účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 410/2009 
Sb., ale i podle ostatních účetních vyhlášek (jak uvádíte, 
Česká televize podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., dále např. 
Česká exportní banka podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., 
Exportní garanční a pojišťovací společnost podle vyhlášky č. 
502/2002 Sb., zdravotní pojišťovny podle vyhlášky č. 
503/2002 Sb. nebo Podpůrný a garanční rolnický a lesnický 
fond podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.). Pro úplnost je třeba 
dodat, že stávající části K, L a M Přílohy 5 vyhlášky č. 
410/2009 Sb. slouží výhradně potřebám vládní finanční 
statistiky, nikoliv účetnictví, a do účetní legislativy byly 
včleněny novelou č. 473/2013 Sb. pouze dočasně, než se 
objeví způsob pokrytí celého sektoru vládních institucí, resp. 
jeho dosud nepokryté části, kam patří i Česká televize. S 
ohledem na absenci kodifikace veřejných financí a zároveň 
nežádoucí roztříštěnost právní úpravy není zřejmě lepší 
varianta než samostatná zákonná i podzákonná právní 
úprava včetně přesunu zmíněných části K, L a M z Přílohy 5 
vyhlášky č. 410/2009 Sb., které se dosud České televize 
netýkaly právě proto, že Česká televize podle této vyhlášky 
neúčtuje. 

Garanční systém finančního 
trhu 

bez připomínek 
 

PRISKO, a. s. 
 

 

Hranice pro předkládání výkazů s měsíční periodicitou je 
stanovena na 100 mil. Kč průměrné výše celkových 
ročních nákladů bez zohlednění těchto nákladů. PRISKO 
navrhuje, aby se nejednalo o průměrnou výši celkových 
nákladů, ale pouze provozních. Pro posouzení by mezi 
náklady neměly být brány v úvahu zejména náklady 
s obchody s finančním majetkem, kdy je nákladem např. 
prodejní cena dluhopisů včetně státních a výše těchto 
nákladů může značně zkreslit výkaznictví. Konkrétně v 
případě společnosti PRISKO tato přesahuje hranici pro 

Vysvětleno: 
Připomínka se týká schválené zákonné úpravy, neboť § 3 
odst. 3 zákona č. 25/2017 Sb. explicitně mluví o celkových 
ročních nákladech (vyhláška toto kritérium jen kvantifikuje). 
Bohužel PRISKO, a. s. mělo tuto připomínku vznést v roce 
2015, kdy probíhalo meziresortní připomínkové řízení k 
návrhu prováděného zákona, což neučinilo. Vzneslo tehdy 
pouze připomínku o nedůvodnosti jeho začlenění do sektoru 
vládních institucí, o čemž ale nerozhoduje MF, ale Český 
statistický úřad. Z tohoto pohledu je tedy připomínka 
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měsíční výkaznictví jen proto, že v průběhu roku občas 
prodá a nakoupí v rámci správy finančních aktiv větší 
objem cenných papírů, které svou zůstatkovou cenou 
vstupují do nákladů. Běžné provozní náklady společnosti 
se pohybují v objemu cca 10 mil. Kč ročně, čemuž by 
odpovídalo čtvrtletní předkládání výkazů, jak bylo z 
důvodu administrativní úlevy menších dotčených osob 
v důvodové zprávě k zákonu č. 25/2017 Sb. počítáno i 
s PRISKEM. 

irelevantní. Nicméně s Evropskou komisí bylo vyjednáno 
zvýšení limitu ze stávajících 100 mil. Kč na čtyřnásobek. 

SŽDC, s. o. bez připomínek  

Státní fond dopravní 
infrastruktury 

bez připomínek 
 

Státní fond rozvoje bydlení  bez připomínek  

V Praze 20. srpna 2017 

Vypracoval: Ing. Mgr. Vojtěch Čižík  Podpis: 
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