
III 
 

Odůvodnění 
 
 Navržená novela vyhlášky o rozpočtové skladbě je již osmnáctá v pořadí. Patří k novelám 
spíše méně rozsáhlým, má jen 64 body, avšak zároveň k novelám přinášejícím poměrně velké 
změny. Nejen že se zřizuje 15 nových jednotek třídění (jedna kapitola, pět položek v existujících 
podseskupeních položek, nové seskupení položek se dvěma podseskupeními, v nichž v každém je 
jedna položka, dva paragrafy v existujících pododdílech a nový pododdíl s jedním paragrafem), ale 
mění se pohled na rozdělení výdajů na nejvyšší úrovni. Oddělují se výdaje, které neslouží plátci, ale 
nějaké třetí osobě, a náhrady se rozdělují na náhrady za újmu, kterou způsobil její plátce, a za újmu, 
kterou nezpůsobil, aby se členění výdajů přiblížilo systematice, jaká platí v účetnictví. Pro oddělené 
výdaje se zřizuje nové seskupení položek.  
 Uvedená hlavní změna se provádí na návrh účetní legislativy, většina navržených změn ale 
jako obvykle představuje zpřesnění náplní rozpočtových položek a provádí se zejména na základě 
dotazů a podnětů, předložených většinou elektronickou poštou, rozpočtářů a účetních, kteří 
s rozpočtovou skladbou pracují, a konzultací s nimi a na základě požadavků na řešení problémů 
rozpočtové skladby předložených v úředním styku. 
 Následkem novel rozpočtové skladby obecně je to, že zaměstnanci státu, územních 
samosprávných celků a státních fondů, kteří vedou evidenci rozpočtovaných a skutečných příjmů a 
výdajů státního rozpočtu a ostatních veřejných rozpočtů a peněžních fondů podléhajících 
rozpočtové skladbě, u příjmů a výdajů, pro které se zavádějí nové položky nebo jiné jednotky 
třídění, zaznamenávají jiná jejich čísla než dosud. Pracovní náročnost evidence se tedy nezvyšuje. 
Nová čísla jednotek třídění se však musejí zapracovat do počítačových programů pro tuto evidenci a 
pro výkazy, do kterých se údaje z ní přebírají. Jak je uvedeno výše, zavádí se patnáct nových 
jednotek třídění. Ty si vyžádají změny počítačových programů a to platí i pro změny názvů položek 
a paragrafů, kterých je celkem třináct. Ostatní změny se týkají jen náplní položek a textu vlastní 
vyhlášky. Jsou to tedy změny, které na počítačové programy nemají vliv. 

Novela nemá žádný dopad na podnikatelské prostředí a vůbec na celou soukromou sféru, na 
rovnost mužů a žen atd.  
 Právo Evropské unie třídění příjmů a výdajů veřejných rozpočtů neupravuje, a proto návrh 
novely vyhlášky o rozpočtové skladbě stejně jako původní vyhláška s ním nejsou v rozporu. 
 Při zpracování návrhu vyhlášky se nepostupovalo podle obecných zásad pro hodnocení 
dopadů regulace (tzv. RIA) schválených a novelizovaných usneseními vlády č. 922/2011, č. 
26/2014 a č. 76/2016, protože v materiálu „Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy 
na rok 2018 s vyznačením povinnosti zpracování RIA“, schváleném ministrem spravedlnosti a 
předsedou Legislativní rady vlády, v jehož části týkající se ministerstva financí je navržená novela 
zaznamenána jako legislativní úkol č. 9, je uvedeno, že toto hodnocení se zpracovávat nebude. 
 
K čl. I bodu 1 (změna v § 2 odst. 2 – oddělení výdajů pro jiného): 

 Provádí se asi nejzásadnější změna v druhovém třídění výdajů v této rozpočtové skladbě, 
používané od roku 1997. Byla dlouho diskutována zvláště s  účetními legislativci, kteří dlouhodobě 
požadují, aby výdaje, které přinášejí užitek někomu jinému než plátci, byly z jednotlivých položek 
vyděleny a zařazeny na zvláštní položky. Znamená to jednak rozdělení výdajů na nákupy na nákupy 
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pro sebe a nákupy pro jiného a jednak rozdělení náhrad na náhrady újmy způsobené organizací a 
náhrady újmy, kterou organizace nezpůsobila. Ty se blíží výdajům na transfery a v účetnictví se za 
transfery považují a ony výdajům na nákupy. Základem tohoto dělení je argument, že přímou 
protihodnotou výdaje nemohou být hodnoty, které někomu ubyly nikoliv v důsledku činnosti plátce, 
ale v důsledku činnosti někoho jiného nebo v důsledku vyšší moci, stejně jako jí nemůže být jiná 
újma způsobená někým jiným nebo vyšší mocí, a nemohou jí být ani hodnoty, které dostane někdo 
jiný než plátce. Tato změna se kromě v § 2 odst. 2 vyhlášky projevuje v definicích transferů a 
náhrad v písmenech m) a p) úvodního ustanovení druhového třídění (úvodního ustanovení k části B 
přílohy) a v části B v některých položkách a zejména v zavedení nového seskupení položek 58. 
Znamená odklon od dosud přísně uplatňované zásady, že výdaje se na položky člení podle druhu 
své protihodnoty a nikoliv podle toho, komu tato protihodnota slouží. Rozlišování, komu 
protihodnota slouží, sice více vystihuje ekonomickou stránku výdaje, když vyděluje výdaje sloužící 
někomu jinému, ale a u těchto výdajů neumožňuje členění podle druhu protihodnoty. Aby bylo 
umožněno, musely by se i výdaje sloužící někomu jinému členit podle těchto druhů a počet položek 
pro výdaje na pořízení hodnot by se zdvojnásobil. Rozlišení na výdaje pro sebe a pro jiného by 
patřilo do zvláštního třídění, avšak přidávat k dnešním dvanácti tříděním třinácté, které by mělo jen 
dvě jednotky třídění, nulu pro výdaje pro sebe a jedničku pro výdaje pro jiného, nepřichází v úvahu. 
Proto se přes všechny protiargumenty přikročuje k tomu, že se zřizuje seskupení položek 58 pro 
výdaje na nákupy pro jiného (k tomu zvláštní bod) a provádějí související změny. 
 
K čl. I bodu 2 (doplnění v § 3 odst. 13 – rozšíření úpravy platné pro zpravodajské služby na policii a 

GIBS): 

 Ukázalo se, že utajovat některé výdaje mají povinnost nejen zpravodajské služby, ale i 
Policie ČR a Generální inspekce bezpečnostních sborů. I pro ně by tedy mělo platit, že 
v neutajovaných výkazech se zahrnou na jednu položku bez dalšího rozlišení (touto položkou je 
položka 5909, k tomu dále v odůvodnění bodu, kterým se doplňuje náplň této položky). 
 
K čl. I bodu 3 (zřízení nové kapitoly – důsledek navržené novely zákona o podpoře sportu): 

 Poslanecká sněmovna projednává jako sněmovní tisk č. 241 návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
Podle čl. I bodů 1 a 2 navrženého zákona by se kompetence, které má v oblasti sportu ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy, přenesly na nově zřízenou Národní sportovní agenturu. Tato 
agentura by byla zřízena „jako ústřední správní úřad ve věcech sportu, turistiky a sportovní 
reprezentace státu“. Zároveň by se novelizoval zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, tzv. kompetenční 
zákon, který v § 1 podává výčet ministerstev, které v České republice působí, a v § 2 výčet dalších 
ústředních orgánů státní správy, a to tak, že do jeho § 2, v němž je dnes uvedeno šestnáct dalších 
ústředních orgánů státní správy, by se jako sedmnáctý doplnila tato agentura. Agentura proto podle 
§ 10 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech bude mít ve státním rozpočtu svoji kapitolu. 
Kapitole musí vyhláška o rozpočtové skladbě přidělit číslo. Nabytí účinnosti zákona se navrhuje již 
patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení, takže by agentura mohla teoreticky vzniknout ještě v roce 
2018. V takovém případě by se musela vydat zvláštní novela vyhlášky o rozpočtové skladbě, kterou 
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by se agentuře přidělilo číslo kapitoly. Lze však předpokládat, že dříve než ke dni 1. ledna 2019, 
kdy má nabýt účinnosti navržená novela vyhlášky o rozpočtové skladbě, nevznikne. Proto se číslo 
kapitoly přiděluje touto novelou. Jestli navržený zákon nebude přijat nebo bude přijat bez toho, že 
by agentura vznikla, bude v rozpočtové skladbě zatím figurovat neexistující kapitola, jak tomu bylo 
již v minulosti. Ukáže-li se, že agentura nejspíš nevznikne ani v budoucnu, řádek s její kapitolou se 
v rozpočtové skladbě zase zruší. Přijetí navrženého zákona se však nyní jeví jako poměrně 
pravděpodobné, protože vláda k jeho návrhu nepřijala nesouhlasné stanovisko, nýbrž stanovisko 
neutrální, ač s mnohými připomínkami. Jednou z nich je i připomínka, „aby účinnost předloženého 
zákona byla stanovena k 1. lednu kalendářního roku nebo alespoň k 1. dni kalendářního měsíce 
následujícího po dni jeho vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů“. Nabytí účinnosti jindy než 1. ledna, 
natož pak během měsíce, by delimitaci z ministerstva školství na Národní sportovní agenturu velmi 
zkomplikovalo. Pokud však jde o rozpočtovou skladbu, den vzniku agentury není rozhodující, 
ledaže by vznikla před účinností této novely. Vznikne-li však kdykoli po dni 1. ledna 2019, není 
třeba účinnost novely dělit. Vznikne-li např. k 1. června 2019, není tomu skutečnost, že novela 
nabude účinnosti 1. ledna 2019, na překážku, tzn. není nutné počátek účinnosti stanovit tak, že 
novela vyhlášky o rozpočtové skladbě nabude účinnosti 1. ledna 2019 s výjimkou čl. I bodu 2, který 
nabude účinnosti dnem 1. června 2019.  
 
K čl. I bodu 4 (doplnění definice transferu v úvodním ustanovení – zohlednění existující praxe): 

 Veškeré převody peněžních prostředků jsou buď mezi dvěma právními subjekty, nebo uvnitř 
právního subjektu. V prvním případě peněžní prostředky odcházejí z nějakého peněžního fondu 
jednoho subjektu a přicházejí do nějakého peněžního fondu druhého subjektu. Ve druhém případě 
jsou dvě možnosti: Peněžní prostředky se převádějí buď z jednoho peněžního fondu nějakého 
subjektu do jiného jeho peněžního fondu, nebo se převádějí uvnitř peněžního fondu, což je možné 
v případě, že ho tvoří víc bankovních účtů nebo víc pokladen nebo bankovní účet (účty) a pokladna 
(pokladny). Převody peněžních prostředků mezi peněžními fondy téhož právního subjektu jsou 
vždy transfery, a to i v případě, že jednotlivé útvary právního subjektu, které disponují oddělenými 
peněžními fondy, poskytují jeden druhému nějaké hodnoty a za ně si platí, protože uvnitř jednoho 
subjektu nemohou vznikat práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů a tedy ani 
např. kupní smlouva. Proto se tyto převody odjakživa zařazují mezi transfery. Naopak převody 
uvnitř peněžního fondu se mezi transfery nikdy nezařazovaly. Jsou to zejména převody uvnitř 
státního rozpočtu, mimo něj v podstatě jen převody z vyúčtovávané (neoddělené) pokladny na 
bankovní účet a z něj zpět do pokladny. Nejsystémovějším řešením by bylo, kdyby se z hlediska 
druhového příjmy a výdaje prvotně dělily na převody mezi subjekty, převody mezi peněžními fondy 
téhož subjektu a převody uvnitř peněžních fondů, ale tak zásadní změnu rozpočtové skladby, která 
přitom má jen teoretické opodstatnění, nemá smysl dělat. Proto je třeba skutečnost, že převody mezi 
peněžními fondy patří mezi transfery, kdežto převody uvnitř peněžních fondů se zařazují na 
položky pro nákupy, přijmout a v příslušných ustanoveních rozpočtové skladby ji respektovat. 
Z toho důvodu se do definice transferů doplňuje, že převody uvnitř peněžních fondů nejsou 
transfery. 
 V důsledku nového pojetí náhrad (k tomu zejména odůvodnění bodu 1) se mění definice 
přímé protihodnoty, a to tak, že úbytek hodnot nebo jiná újma je za přímou protihodnotu výdaje, 
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který ji kompenzuje, považována vždy a nejen tehdy, kdy újmu způsobil subjekt, který kompenzaci 
hradí. Zároveň ale, jak je uvedeno níže v odůvodnění bodu, jímž se zřizuje seskupení položek 58, se 
náhrady újmy způsobené někým jiným než plátcem nebo vyšší mocí vydělují do tohoto nového 
seskupení položek. 
 
K čl. I bodu 5 (změna v definici náhrady v úvodním ustanovení – nové pojetí náhrad): 

 Tento bod úzce souvisí s předcházejícím bodem (druhý odstavec jeho odůvodnění). Za 
přímou protihodnotu výdaje se dosud považovaly hodnoty, které se výdajem pořizovaly, a újma, 
která se jím kompenzovala, avšak jen taková, kterou způsobil plátce kompenzace. Nově se za 
přímou protihodnotu považuje veškerá újma, tedy i ta, kterou plátce kompenzace nezpůsobil.  
 
K čl. I bodu 6 (změna v definici zálohy v úvodním ustanovení – zpřesnění): 

 Dosavadní definice zálohy její podstatu úplně nevystihuje. Zálohou je zejména záloha podle 
§ 1807 občanského zákoníku, který stanoví: „Má se za to, že co dala jedna strana druhé před 
uzavřením smlouvy, je záloha.“ Znamená to, že je to platba na dosud neexistující dluh. Ve finanční 
praxi se však pojem „záloha“ používá i pro platby v průběhu odběru zboží nebo služeb, který ještě 
není ukončen, zvláště odběru vody, elektřiny a plynu. Smlouva již je uzavřena a odběr probíhá, ale 
ještě se neví, kolik zboží nebo služeb odběratel odebere, a proto platí dohodnuté částky s tím, že po 
skončení odběru nebo po skončení roku či jiného období se stanoví konečná částka a do té odběratel 
platby dorovná nebo dostane zpět přeplatek. V dosavadní definici byl první druh záloh nazván jako 
nepovinné zálohy a druhý jako povinné, ale v zájmu větší přesnosti a vypovídací schopnosti se 
první druh přejmenovává na předběžné zálohy a druhý na průběžné a definice se celkově zpřesňuje, 
a to zvláště kvůli odlišení záloh od splátek, kterými jsou platby k částečnému plnění dluhu, jehož 
výše se již nemá měnit.  
 
K čl. I bodu 7 (nově náplň položky 1381 – oddělení dílčí daně z technických her): 

 Daň z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění 
zákona č. 298/2016 Sb. sestává z osmi dílčích daní. Dílčí daň se vypočte jako součin dílčího 
základu daně zaokrouhleného na celé koruny nahoru a sazby pro tento dílčí základ daně. Sazby 
daně z hazardních her vyjmenovává § 4 zákona v písmenech a) až h). Sedm z nich se odvádí ve výši 
23 % z dílčího základu daně, tzn. sazba daně činí 23 %, a jenom dílčí daň z technických her má 
sazbu 35 %. Sedm dílčích daní je ze 70 % příjmem státního rozpočtu a z 30 % příjmem rozpočtů 
obcí (podle pravidel stanovených zákonem č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který 
upravuje rozdělení sdílených daní mezi jednotlivé obce); výjimkou je opět dílčí daň z technických 
her, z té jde do státního rozpočtu 35 % a do rozpočtů obcí, u nichž byla technická hra povolena, 65 
%. S ohledem na to, že je stanoveno odlišné rozpočtové určení pro část výnosu z dílčí daně 
z technických her a pro část výnosu z ostatních dílčích daní z hazardních her, potřebuje ministerstvo 
financí sledovat dílčí daň z technických her zvlášť. Zahrnutí obou částí výnosu daně do jedné 
položky znemožňuje sledovat údaje od obcí tak, jak je pro tuto agendu nutné. Dosavadní položka 
1381 se proto rozděluje na dvě. Na položce 1381 zůstane uvedených sedm dílčích daní a pro dílčí 
daň z technických her se zřizuje položka 1385 (k tomu další bod). Podobně byl rozdělen odvod 
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z loterií a jiných podobných her, který byl od roku 2017 daní z hazardních her nahrazen, a dosud 
jsou tak rozděleny jeho doplatky (položky 1382 a 1383). 
 
K čl. I bodu 8 (zavedení položky 1385 – oddělení dílčí daně z technických her): 

 Jak je uvedeno v předcházejícím bodu, z daně z hazardních her je nutné oddělit dílčí daň 
z technických her. Na položce 1381 zůstane dílčí daň z loterií, kursových sázek, totalizátorových 
her, bing, živých her, tombol a turnajů malého rozsahu a pro dílčí daň z technických her se zřizuje 
položka 1385. 
 
K čl. I bodu 9 (doplnění náplně položky 1523 – legislativní úprava): 

 Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. bylo novelizováno zákonem č. 254/2016 Sb., který 
se proto do citace tohoto zákonného opatření doplňuje jako pozdější předpis. 
 
K čl. I bodu 10 (nově náplň položky 2111 - zpřesnění): 

 Na položku 2111 patří příjmy za jakékoli dodávky, to však dosavadní náplň vyjadřuje 
nedostatečně. Správná definice dodávky zní, že je to poskytnutí věcí, služeb, prací, výkonů nebo 
práv.  
 
K čl. I bodu 11 (doplnění náplně položky 2123 - zpřesnění): 

 Dosud nebylo výslovně stanoveno, na jakou položku patří peněžní prostředky, které 
zřizovatelé získávají od svých zrušených příspěvkových organizací. Logicky patří na položku 2123, 
ale je třeba to výslovně stanovit, aby tyto příjmy byly zařazovány jednotně. 
 
K čl. I bodu 12 (změna v náplni položky 2324 – odstranění rozporů): 

 Pojem „dobropis“ je širší než pojem „vratka“. Podle definice vratky uvedené v úvodním 
ustanovení části B v písmeni r) jsou vratkami jen „vydané nebo přijaté peněžní prostředky, které 
poukazuje osoba, která je dostala neoprávněně, omylem nebo je v rozporu s původním účelem nebo 
úmyslem nemůže nebo nechce použít“. Dobropisem jsou ale peníze vrácené z peněžního převodu 
uskutečněného v souvislosti s nějakým občanskoprávním vztahem, který nemusí být důsledkem 
omylu, nesprávnosti nebo nemožného či odmítnutého plnění. Může být třeba důsledkem toho, že se 
změnily poměry a od např. smlouvy se oboustranně odstupuje a v důsledku toho se vrací, co se 
podle ní plnilo, včetně peněz. Vratky, tzn. dobropisy, které jsou vratkami, patří na položku 2329 
(k tomu následující bod). Doplňuje se též, že na položku 2324 patří i dobropisy plateb za 
dlouhodobý majetek. Nemohou patřit do třídy 3- „Kapitálové příjmy“, kam patří příjmy z prodeje 
dlouhodobého majetku, protože příjem dobropisu není příjmem z prodeje. 

Už vůbec vratkou nejsou peněžní prostředky, které někdo (dodavatel) někomu (odběrateli) 
vrací proto, že ten (odběratel) onomu (dodavateli) na zálohách zaplatil více, než odpovídalo 
celkovému odběru. Druhý subjekt (dodavatel) peněžní prostředky dostal v souladu se smlouvou a 
v souladu s ní je druhému subjektu (odběrateli) i vrací. Nejsou to tedy peněžní prostředky, které by 
dostal neoprávněně nebo omylem nebo by je v rozporu s původním účelem nebo úmyslem nemohl 
nebo nechtěl použít. Tyto dva druhy vrácených peněžních prostředků je třeba rozlišovat, protože 
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obdržení peněžní částky od někoho, kdo ji dostal neoprávněně nebo omylem nebo kdo ji vrací, že ji 
nechce nebo nepotřebuje, by mělo zakládat právo jejího příjemce (tj. toho, komu částka byla 
vrácena) ji odečíst z výdajů a nikoliv přičíst k příjmům. Neexistují tedy žádné „vratky přeplatků“, 
ale jen přeplatky.  
 
K čl. I bodu 13 (doplnění náplně položky 2329 – zpřesnění): 

 Ustanovení, že na položku 2329 patří i vratky kromě vratek transferů, se doplňuje proto, že 
toto jejich zařazení nejvíce odpovídá právě položce 2329 a že bylo s tazateli ústně již vícekrát 
dohodnuto. Vzhledem k zavedení definice vratky uvedené v úvodním ustanovení části B v písmeni 
r) a doplnění vratek do položky 2329 bylo nutné doplnit odstavec 3 náplně položky 2324 (k tomu 
předcházející bod). Na položku 2329 logicky patří přijaté jistoty (kauce), které dosud nebyly na 
žádnou příjmovou položku výslovně zařazeny. 
 
K čl. I bodu 14 (doplnění náplně podseskupení položek 413 – zpřesnění): 

 Doplňuje se definice peněžního fondu, a to tak, že jakožto nástroj pro shromažďování, 
ukládání a vydávání peněžních prostředků umožňující placení nebo výběry na požádání se vedle 
bankovního účtu a pokladny (a jejich částí a kombinací, jako je místo na bankovním účtu či 
bankovní účet spojený s vyúčtovávanou pokladnou) se uvádí i elektronická peněženka. Zákon č. 
370/2017 Sb., o platebním styku, říká v § 2 odst. 1 písm. c), že peněžními prostředky se rozumějí 
„bankovky, mince, bezhotovostní peněžní prostředky a elektronické peníze“. Existují tedy tři druhy 
peněžních prostředků: hotovost, tj. bankovky a mince, peníze na bankovních účtech, tj. 
bezhotovostní peněžní prostředky, a elektronické peníze. Bankovky a mince se soustřeďují 
v pokladnách, bezhotovostní peněžní prostředky na bankovních účtech a elektronické peníze 
v elektronických peněženkách. To, že elektronické peníze jsou zvláštním druhem peněz a tedy 
musejí existovat zvláštní místa, na nichž se shromažďují, ukládají a z nichž se jimi platí, plyne i 
z toho, že se vytvářejí stejně jako bankovky, mince a bezhotovostní peněžní prostředky, tj. vydávají 
nebo vytvářejí prostřednictvím úvěrování. Česká národní banka „vydává bankovky a mince“ podle 
§ 2 odst. 2 písm. b) a § 12 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákonů č. 
442/2000 Sb. a č. 89/2018 Sb. Elektronické peníze vydávají oprávněné osoby, zejména banky a 
instituce elektronických peněz [§ 1 písm. a) a d), § 6, § 676 a § 67 odst. 1 písm. b) zákona o 
platebním styku a § 1 odst. 3 písm. c) a § 5d písm. d) zákona o bankách]. Bezhotovostní peněžní 
prostředky vytvářejí banky prostřednictvím úvěrování na základě povinnosti ukládat povinné 
minimální rezervy (§ 23 až 26 zákona o České národní bance). Nástroje pro shromažďování, 
ukládání a vydávání těchto tří druhů peněžních prostředků umožňující placení nebo výběry na 
požádání mohou být ze své podstaty zvláštními peněžními fondy a těmi mohou být i jejich různé 
kombinace. 
 
K čl. I bodu 15 (nově odstavec 20 náplně třídy 5 – zpřesnění): 

 Zařadit na položku splátky a závdavky není problém. Podle § 1808 odst. 1 věty druhé 
občanského zákoníku „závdavkem se potvrzuje uzavření smlouvy“, takže v okamžiku, kdy se 
závdavek odevzdává, je její obsah znám. Také splátky se platí podle již uzavřené smlouvy. U 
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závdavků a splátek tedy není ve srovnání s ostatními platbami podle uzavřených smluv rozdílu.  
Jinak je tomu u záloh, ty se dávají před uzavřením smlouvy a tak nemusí být úplně jisté, jaké 
hodnoty podle ní odběratel, tj. plátce zálohy, obdrží. Zálohy se vyskytují u výdajů na nákupy a 
nikoliv i u transferů, tedy u výdajů patřících na položky ze seskupení položek 50 a 51 (a 61 a 62), 
přitom zálohy na odměny za vykonanou práci problém nečiní, nezařazené zálohy se u nich sotva 
mohou vyskytnout, a proto nejvhodnější položkou pro nezařazené zálohy je poslední položka 
seskupení položek 51, tj. položka 5199. K tomu též následující bod. 
 
K čl. I bodu 16 (doplnění náplně třídy 5 – zpřesnění obecných ustanovení o zařazování na položky): 

 V souladu s tím, co je uvedeno výše v odůvodnění bodu 1, se pro výdaje ve prospěch třetí 
osoby stanoví pravý opak toho, co platilo dosud. Dosud platilo, že při zařazování výdajů na položky 
nerozhoduje, zda protihodnota výdaje je pro plátce nebo pro někoho jiného. Nyní budou výdaje ve 
prospěch třetí osoby odděleny do zvláštního seskupení položek. To neplatí pro výdaje, které 
fakticky představují odměnu dodavateli, např. výdaje na letenku a ubytování pro tlumočnici, které 
by se jinak musely vyplatit tlumočnici jako odměna. 
 V návaznosti na předcházející bod se doplňuje ustanovení, které by ho mělo završit. 
Skutečnost, kdy se platí, má na zařazení výdaje vliv jen v jednom případě, a to když se ještě úplně 
neví, za co se platí. Tato skutečnost může nastat, když ještě není smlouva uzavřena. Uskuteční-li se 
platba v době, kdy se o uzavření smlouvy už uvažuje, ale závazkový vztah ještě není potvrzen 
(smlouva dosud není uzavřena), může se stát, že po jejím uskutečnění bude uzavřena smlouva 
poněkud odlišná, než se myslelo. Je-li tato eventualita pravděpodobná, zařadí se tato platba 
(nezařazená záloha) na položku 5199 a až se pak ukáže, jaké položce (položkám) peněžité plnění 
odpovídá, může se zaplacená částka v tomtéž roce z položky 5199 vyvést (odminusovat) a zařadit 
na správnou položku (ale nemusí, protože o zařazení výdaje rozhoduje stav z okamžiku jeho 
provedení). Je-li tato eventualita nepravděpodobná, zařadí se platba na položku, na niž by měla 
patřit, a jestli se pak ukáže, že peněžité plnění podle smlouvy patří na jinou položku, rovněž se 
může z původní položky vyvést a zařadit na správnou. Platba zálohy je jediným případem, kdy se 
může něco takové stát. V ostatních případech placení je obsah závazkového vztahu znám a doba 
placení nemůže mít na zařazení výdaje na položku vliv.  
 Zvláštní postavení mezi výdaji mají platby za poukázky na zboží nebo služby. Do jisté míry 
se podobají zálohám, s nimiž mají společné to, že se neuskutečňují až po dodávce, rozdílné je ale to, 
že se jimi hradí cena, která se už nebude měnit. Výdaje podle smlouvy, která stanoví cenu zboží 
nebo služby, která se již nebude měnit (leda změnami smlouvy resp. novými smlouvami) 
nepotřebují žádné zvláštní označení, a to ani když se cena podle ní platí předem a tedy dlužníkem je 
dodavatel a nikoliv odběratel. Je třeba rozlišovat jen dva případy. V prvním smlouva stanoví 
pevnou cenu (a ta se může platit po dodávce, během ní nebo před ní, pokaždé buď celá nebo ve 
splátkách nebo splátky mohou být rozloženy na dobu před dodávkou, během ní a po ní) a ve 
druhém stanoví jen pravidla, jak se cena spočítá a jak se bude platit (pak to, co se zaplatí před jejím 
definitivním stanovením, jsou splátky, dorovnání do definitivní ceny je doplatek a částka, o niž úhrn 
splátek definitivní cenu převyšuje, je doplatek). Nákupy poukázek spadají do prvního případu, 
konkrétně do případu, kdy se platí předem celá cena. 
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K čl. I bodu 17 (doplnění náplně položky 5042 – zpřesnění): 

 Někdy vznikají pochyby, na jaké položky zařazovat výdaje podle dodatků smluv, jimiž byly 
pořízeny licence (oprávnění k užití díla) k počítačovým programům a databázím. Je vcelku jasné, že 
když licence nemá povahu majetku (tzn. vztah organizace oprávněné z licence k předmětu licence 
není vztahem majitele k jeho majetku) a výdaj na její pořízení podle původní licenční smlouvy tedy 
byl zařazen na položku 5042, i výdaj na dodatek licence, nemění-li licenci na majetek (tedy 
počítačový program ani databáze se majetkem organizace nestávají), také patří na položku 5042, a 
to samozřejmě i v případě, že je vyšší než 60 tisíc korun. Jestliže dodatek z licence resp. 
počítačového programu či databáze majetek činí, nezáleží na tom, zda z něj činí majetek 
dlouhodobý nebo nikoliv dlouhodobý, ale jen na tom, je-li výdaj podle dodatku 60 tisíc korun nebo 
nižší nebo je šedesáti tisíc korun vyšší. V prvním případě se výdaj zařadí na položku 5172, a to i 
tehdy, kdy z něj učiní majetek dlouhodobý, a ve druhém případě na položku 6111 (v tom případě 
z něj učiní dlouhodobý majetek vždy). Jestliže počítačový program či databáze již před uzavřením 
dodatku k licenční smlouvě majetkem byly, je třeba postupovat podobně jako v případě technického 
zhodnocení. Výdaj do 60 tisíc Kč se zařadí na položku 5172 a výdaj tuto částku přesahující na 
položku 6111, a to opět bez ohledu na to, zda dodatek licenční smlouvy zvyšoval práva 
k dlouhodobému majetku či majetku nikoliv dlouhodobému.  
 
K čl. I bodu 18 (zřízení položky 5130 – oddělené sledování výdajů na ICT): 

 Před pěti lety byla dvanáctou novelou vyhlášky o rozpočtové skladbě (vyhláškou č. 
464/2013 Sb.) vydělena do zvláštních položek, pokud dosud neexistovaly, většina výdajů na 
informační a komunikační technologie (ICT). Byla zřízena položka 5042 a zcela nově stanovena 
položka 5168. Jedinými neoddělenými výdaji zůstaly výdaje na drobný hmotný dlouhodobý 
majetek a materiál. Když se kupují věci pro ICT, které jsou drobným hmotným dlouhodobým 
majetkem nebo materiálem, zařazují se výdaje na jejich pořízení na položky 5137 a 5139 spolu 
s výdaji na pořízení ostatních hmotných věcí, které na tyto položky patří. Návrh oddělit je nebyl 
zatím přijímán zcela jednoznačně, ale je zřejmé, že zejména obce zvlášť sledovat tyto výdaje 
potřebují, a proto se zřizuje nová položka, na kterou se budou zařazovat. 
 
K čl. I bodu 19 (změna v náplni položky 5136 – zpřesnění): 

 Jednou z hlavních hodnot, které se pořizují za peníze, jsou informace. Informace jsou 
nehmotné, ale jsou vždy uloženy na nějakém hmotném nosiči. Odstavec 8 náplně položky 5169 
k tomu stanoví: „Informací se pro účely rozpočtové skladby rozumí soubor slov, obrazů nebo jiných 
signálů schopných být vnímány a poskytnout nějaký užitek, a to bez rozdílu, na jakém nosiči dat 
jsou uloženy. Za výdaje na informace se však nepovažují výdaje na věci, které sice informace 
nesou, avšak v jejich ceně převažuje jejich hmotná podstata, jako jsou knihy, noviny nebo časopisy 
(výdaje na věci, které nesou informace a v jejichž ceně hmotná podstata nepřevažuje, například 
magnetické pásky, kompaktní disky apod., se za výdaje na informace považují).“ Informacemi tedy 
jsou soubory signálů, které lidé mohou vnímat a dávají jim nějaký smysl, jinak by je nepořizovali. 
Pořizovat za účelem jejich konzumace (něco jiného je pořizovat informace za účelem jejich šíření 
nebo jiného užití, zejména užití přinášejícího výdělek) se mohou dvojím způsobem, a to buď tak, že 
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se koupí nebo najme hmotný nosič, na němž jsou zaznamenány, nebo přístroj zachycující jejich 
vysílání nebo jejich přenos kabelem (televizor, rozhlasový přijímač, počítač), nebo tak, že se zaplatí 
někomu za to, že umožní jejich přímé vnímání, tzn. že tyto signály přímo vyloudí ať už sám (něco 
řekne, zahraje na hudební nástroj, zatancuje a podobně), spuštěním zařízení, do kterého se vloží 
hmotný nosič a zařízení bude tyto signály vyluzovat (kino, videopřístroj, gramofon apod.), nebo 
spuštěním přístroje zachycujícího vysílání nebo kabelový přenos (vysílání televizní, vysílání 
rozhlasové, internetový přenos, telefonní přenos). Výdaje na pořízení informací se třídí na položky 
rozpočtové skladby právě podle způsobu jejich pořízení. Základní rozdělení je na výdaje na koupi 
nebo nájem hmotného nosiče nebo přístroje pro příjem informací a na výdaje na umožnění jejich 
přímého vnímání. V prvním případě se kupuje nebo najímá hmotná věc a ve druhém se kupuje věc 
nehmotná (přesněji řečeno právo přístupu k informacím, které jsou předmětem koupě, ale podle § 
496 občanského zákoníku, který platí od roku 2014, je takové právo nehmotnou věcí). V prvním 
případě se výdaj zařadí na položku odpovídající kupované hmotné věci (5136, 5137, 5139, 6122, 
6125, 6127) nebo nájmu (položka 5164) a ve druhém na položku služeb (5166, 5167, 5168, 5169). 
Výjimkou však je koupě hmotného nosiče, v jehož hodnotě hodnota hmoty nedosahuje hodnoty 
informací. Proto se výdaje na pořízení nahraných kompaktních nebo digitálních víceúčelových 
disků nebo výdaje na pořízení různých posudků, studií či analýz zaznamenaných na papír nebo jiné 
levné hmotné nosiče nezařazují na položku 5139, ale položky 5166, 5168 nebo 5169. 
 Uvedenému rozdělení v současné rozpočtové skladbě chybí zařazení věcí, které nejsou 
knihami, učebními pomůckami, novinami ani časopisy, ale které nesou informace, jež v jejich 
hodnotě nepřevažují, jako například informační plakáty, různé neperiodické tisky, které nelze 
označit za knihy, informační tabule apod. Výdaje na pořízení těchto věcí logicky patří na položku 
5136 a i když jsou to věci hodnotou i informačním obsahem vcelku okrajové, je třeba náplň položky 
5136 doplnit tak, aby obecně stanovila, co všechno na ni patří, aby tak zařazení výdajů na 
informace v rozpočtové skladbě bylo úplné.  
 
K čl. I bodu 20 (doplnění náplně položky 5137 – zpřesnění): 

 Vyskytují se spory, které věci, zejména sériově vyráběné, jsou nezastupitelné a které ne. 
Například navigace určitého typu do aut stojící méně než tři tisíce korun by nemusely být drobným 
dlouhodobým hmotným majetkem, ale jen materiálem, protože by mohly být považovány za věci 
zastupitelné, jelikož mají zcela stejnou funkci a vypadají zcela stejně. Liší se jen výrobním číslem 
nebo jinou podobnou identifikací. To je asi pro určení, zda jsou nezastupitelné či zastupitelné, 
dostačující, a proto se tato charakteristika do náplně položky 5137 doplňuje. 
 V účetnictví na položku rozvahy A.II.6 – „Drobný dlouhodobý hmotný majetek“ patří 
„hmotné movité věci, popřípadě soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným 
technicko-ekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění 
jedné položky je v částce 3 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 000 Kč“, ale „účetní jednotka 
může rozhodnout vnitřním předpisem o snížení stanovené dolní hranice“ (§ 14 odst. 6 věta první a 
druhá vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 473/2013 Sb.). Takové snížení se ale u 
zařazování výdajů na položky jako vhodné nejeví. Úplná shoda v účetnictví a rozpočtové skladbě 
není nutná, ostatně v náplni položky 5137 je drobný hmotný dlouhodobý majetek definován 
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poněkud jinak než „drobný dlouhodobý hmotný majetek“ (tak se nazývá položka A.II.6 rozvahy) 
v účetnictví, vychází z občanského zákoníku a je přesnější. 
 
K čl. I bodu 21 (změna v náplni položky 5161 – oprava chyby a zohlednění nového zákona): 

 Opravuje se chyba vzniklá tak, že do náplně položky 5161 nebyla včas promítnuta změna 
v náplni položky 5168. Když se dvanáctou novelou rozpočtové skladby (vyhláškou č. 464/2013 
Sb.) zřizovala s účinností od 1. ledna 2014 náplň položky 5168 a rozšiřovala náplň položky 5161, 
byly výdaje na vystavení kvalifikovaných certifikátů potřebných pro elektronické podepisování 
dokumentů nebo jiných digitálních certifikátů zařazeny čtvrtou větou náplně položky 5161 na 
položku 5169, jak to odpovídalo tehdejším definicím položek 5168 a 5169. Pak však třináctou 
novelou (vyhláškou č. 362/2014 Sb.) byla náplň položky 5168 značně změněna a doplněna a nebylo 
vzato v úvahu, že v důsledku toho by tyto výdaje měly patřit právě na zpřesněnou položku 5168, 
protože jsou to výdaje za službu souvisící s informačními a komunikačními technologiemi, jak je 
definuje touto novelou zřízený odstavec 4 náplně položky 5168. 
 Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů byl s účinností od 19. 9. 2016 nahrazen 
zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, který 
certifikační služby přejmenoval na služby vytvářející důvěru (pro elektronické transakce). Takto se 
tyto služby přejmenovávají i v náplni položky 5161 (k tomu též bod, který do náplně položky 5169 
doplňuje odstavec 6). 
 
K čl. I bodu 22 (nově náplň položky 5167 - zpřesnění): 

 Původní náplň položky 5167 pochází ještě z roku 1996, kdy organizace často nakupovaly 
školení pro své zaměstnance u školicích agentur, ale dosud se nestávalo, že by jim platily školné 
v soukromých školách. Takové školné nemůže patřit na jinou položku než 5167, a proto se původní 
náplň nahrazuje novou, která stanoví, že na ni patří veškeré vzdělávací a školicí služby, ať je 
poskytuje kdokoliv. V nové náplni už není, že jsou to školicí služby „pro potřeby organizace“. Bylo 
by to v rozporu se zásadou, že na položky se výdaje na pořízení hodnot zatřiďují jen podle druhu 
pořizované hodnoty a výdaje podle smluv ve prospěch třetího se tedy posuzují stejně jako výdaje 
podle smluv ve prospěch smluvní strany (odstavec 12 náplně třídy 5).  
 
K čl. I bodu 23 (doplnění náplně položky 5168 - zpřesnění): 

 Do příkladmého výčtu věcí, které tvoří součást informačních a komunikačních technologií, 
se doplňují přístroje a sítě k zajišťování bezpečnosti, které se často používají v budovách 
organizačních složek státu. Jak je uvedeno výše v odůvodnění bodu, kterým se mění náplň položky 
5161, na položku 5168 patří také výdaje na služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce. 
 
K čl. I bodu 24 (doplnění náplně položky 5171 - zpřesnění): 

 Občas se stává, že se za účelem, aby fungovala, upravuje věc, která funkci neztratila, ale od 
začátku ji neměla. I tyto úpravy je nutné považovat za opravy. Údržbou je uvedení věci, která se 
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nějakým způsobem změnila, ale žádnou svoji funkci neztratila, do původní nebo obvyklé podoby. 
Některé věci však mají více podob a nelze říci, že právě jen jedna z nich je původní nebo obvyklá.  
 V návaznosti na bod, kterým se doplňuje náplň položky 5123 o ustanovení, že výdaje na 
drobná podlimitní technická zhodnocení se mohou zařazovat na položku 5171, se stejným 
způsobem doplňuje i náplň položky 5171.  
 
K čl. I bodu 25 (doplnění náplně položky 5173 - zpřesnění): 

 Informace v názvu položky 5173, že na ni patří cestovné tuzemské i zahraniční, je v této 
rozpočtové skladbě od začátku, tj. od roku 1996, od začátku je to však pleonasmus, protože pro 
druhové členění výdajů všeobecně platí a vždy platilo, že v položkách (ale ani jiných jednotkách 
třídění rozpočtové skladby) se nerozlišuje, zda výdaje, které organizace, která se řídí rozpočtovou 
skladbou, vynakládá, nějak souvisejí se zahraničím, a dokonce se ani nerozlišuje, zda organizace 
výdaj uskutečnila v tuzemsku nebo v zahraničí.  
 Překonané je již též ustanovení odstavce 3. Je pozůstatkem toho, že v rozpočtové skladbě, 
která se používala od roku 1981 do konce roku 1996, se cestovné zařazovalo na dvě položky, a to 
položku 5501 – „Cestovní, stěhovací a podobné výdaje“ a položku 5502 – „Náhrady cestovních a 
jiných výdajů pracovníků ze zahraničí při bezdevizových pracovních cestách v ČSSR“. Od 
loňského roku (od 1. ledna 2017) platí podle odstavce 5 náplně položky 5173, že na ni „patří i jiné 
výdaje povahy cestovních náhrad (odstavec 1) a přímé výdaje na zajištění cest (odstavec 2) osob, 
které pro organizaci vykonávají nějakou činnost nebo které se činnosti organizace účastní nebo ji 
v souvislosti s její činností navštívily“. Takto definované výdaje zahrnují i výdaje podle 
dosavadního odstavce 3. Naopak je třeba doplnit, že na položku 5173 nepatří náhrady podle zákona 
o platu a dalších náležitostech tzv. představitelů („představitelů státní moci a některých státních 
orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu“). Patří na položku 5196. Rozdělení výdajů 
organizačních složek státu na náhrady zaměstnancům a představitelům, kteří v nich působí, a 
přímých výdajů k zajištění jejich činnosti mezi položky 5169, 5171 a 5196 bývá někdy předmětem 
nedorozumění. Nové ustanovení se zařazuje do uvolněného odstavce 3. 
 
K čl. I bodu 26 (doplnění náplně položky 5175 - zpřesnění): 

 Položka pro pohoštění (do roku 1996 to byly dvě položky, a to položka 5312 – „Pohoštění, 
občerstvení a dary“ přejmenovaná od roku 1993 na jen „Pohoštění a dary“ a položka 5405 – 
„Pohoštění, občerstvení a dary obstarávané za zahraniční platidla“) byla v rozpočtové skladbě vždy, 
ale v nové rozpočtové skladbě, tj. skladbě účinné od roku 1997, je bez jednoznačné definice, co to 
pohoštění je. V letech 1976 až 1991 platila směrnice (tehdy směrnice byly obecně závaznými 
právními předpisy) federálního ministerstva financí, vydaná v dohodě s českým a slovenským 
ministerstvem financí, o hospodaření s prostředky na pohoštění, občerstvení a dary ve státních 
socialistických organizacích s novelou z roku 1980. Po jejím zrušení byly výdaje na pohoštění a 
dary definovány ve výnosu z roku 1992, kterým byla stará rozpočtová skladba novelizována 
s účinností od roku 1993. V nové rozpočtové skladbě, která platí od roku 1997, až dosud 
jednoznačná definice chybí, což bývá předmětem kritiky. Hlavně bývá požadováno vysvětlení 
rozdílu mezi pohoštěním a stravováním. Proto se stručná definice obsahující i toto vysvětlení do 
náplně položky 5175 doplňuje. 
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K čl. I bodu 27 (nově název a náplň podseskupení položek 518 - zpřesnění): 

 Název a náplň podseskupení položek 518 se mění kvůli zálohám, které jsou definovány 
v písmeni p) úvodního ustanovení k druhovému třídění rozpočtové skladby nazvanému „Vymezení 
některých pojmů souvisejících s druhovým tříděním rozpočtové skladby“ a jejichž definice je výše 
ještě zpřesněna. Zálohy jsou platby na dosud neexistující dluh nebo dluh, který se ještě může měnit. 
Převody vnitřním organizačním jednotkám, vlastním pokladnám a do vlastních elektronických 
peněženek nejsou platby na žádný dluh, protože právní subjekty ani organizační složky státu 
nemohou mít dluh samy k sobě. Se zálohami mají společné to, že u záloh často není jisté definitivní 
zařazení na položku a u nich to není jasné nikdy, protože takto převáděné peněžní prostředky se 
k úhradám závazků (dluhů) vydají až právě z pokladny nebo účtu vnitřní organizační jednotky, 
z vlastní pokladny nebo z vlastní elektronické peněženky. Jinak se od záloh zásadně liší, a proto se 
v názvech a náplních podseskupení položek 518 a jeho položkách 5181, 5182 a 5189 označují jako 
převody. 
 
K čl. I bodu 28 (změna v názvu položky 5181 a zavedení její náplně – zpřesnění a legislativní  
                       změna): 

 Jak je uvedeno v předcházejícím bodu, označení „zálohy“ je nutné změnit na „převody“. 
Zřizuje se náplň položky 5181 s odkazem na rozpočtová pravidla, v nichž jsou vnitřní organizační 
jednotky uvedeny. 
 
K čl. I bodu 29 (změna v názvu položky 5182 - zpřesnění): 

 Jak je uvedeno v předcházejících dvou bodech, označení „zálohy“ je nutné změnit na 
„převody“. 
 
K čl. I bodu 30 (nově náplň položky 5184 – legislativní změna): 

 Citace rozpočtových pravidel v dosavadní náplni položky 5184 neodpovídá legislativním 
zvyklostem, a proto se jí dává obvyklá forma. 
 
K čl. I bodu 31 (nově název položky 5189 a změna v její náplni - zpřesnění): 

 Jak je uvedeno výše v odůvodnění změn v podseskupení položek 518, zálohy do 
podseskupení položek 518 nepatří, a proto nepatří ani na položku 5189. Patří, jak je uvedeno výše 
v bodu, který nově stanoví znění písmene p) úvodního ustanovení druhového třídění rozpočtové 
skladby, v bodu, který nově stanoví odstavec 20 náplně třídy 5, a v jejich odůvodněních, na položky 
hodnot, které se mají smlouvou, na niž se platí záloha, pořídit, nebo na položku 5199. 
 
K čl. I bodu 32 (doplnění náplně položky 5191 - zpřesnění): 

 Sankce nejsou jen za zpoždění plateb, ale i za jiná nedodržení povinností, což bylo v 
odstavci 1 náplně položky 5191 opomenuto. 
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K čl. I bodu 33 (změny v náplni položky 5192 – zpřesnění a změna výkladu zákona): 

 Odstavec 19 byl do náplně položky 5192 vložen poslední, sedmnáctou novelou vyhlášky o 
rozpočtové skladbě (vyhláškou č. 12/2018 Sb.), avšak ministerstvo zemědělství, které ho při 
meziresortním připomínkovém řízení nezaznamenalo, sdělilo, že praxe je taková, že kraje náhrady 
neposkytují vlastníkům lesa, ale obcím s rozšířenou působností, které lesní hospodáře najímají. Při 
zpracování sedmnácté novely se vycházelo z toho, že je najímají vlastníci lesa, avšak ukázalo se, že    
náhrady nákladů na činnost odborného lesního hospodáře vykonávanou právnickou nebo fyzickou 
osobou podle § 37 odst. 6 lesního zákona nejsou odborným lesním hospodářům poskytovány 
prostřednictvím vlastníků lesů, ale prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, které „rozhodují ... 
o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 
6 lesního zákona)“. Činnost odborných lesních hospodářů a úhrada nákladů za ni tedy v těchto 
případech probíhá bez účasti vlastníků lesů. Z lesního zákona nevyplývá, že úhrada se poskytuje 
prostřednictvím vlastníků lesů, ale nevyplývá z něj ani, že se poskytuje prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností, které o pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře rozhodují. 
Z  této skutečnosti (z toho, že o pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře rozhodují 
obce s rozšířenou působností) ani z toho, že úhradu nákladů zajišťuje „krajský úřad na základě 
podnětu obecního úřadu obce s rozšířenou působností“, nelze jednoznačně vyvodit, že úhrady se 
poskytují prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Tento výklad, který je podkladem pro praxi, 
kterou zavedlo ministerstvo zemědělství, i výklad, že se poskytují prostřednictvím vlastníků lesů, 
z čehož vycházelo ministerstvo financí při zpracování sedmnácté novely, jsou rovnocenné, a proto 
vzhledem k tomu, že praxe probíhá podle výkladu ministerstva zemědělství, je třeba ho přijmout a 
rozpočtovou skladbu novelizovat podle něj. 
 V důsledku oddělení výdajů na nákupy pro jiného do seskupení položek 58, které znamená 
též oddělení náhrad újmy, kterou organizace nezpůsobila, se do tohoto seskupení položek přesouvá 
sedm odstavců, které pojednávají o náhradách tohoto druhu. 
 
K čl. I bodu 34 (doplnění náplně položky 5199 – zpřesnění): 

 Kontrolní pracovníci musejí vydávat peněžní prostředky státního rozpočtu nejen na 
kontrolní nákupy, tzn. na nákupy zboží a služeb, u kterých kontrolují, zda jsou v souladu s právními 
předpisy, ale i na nákupy, kterými se zajistí, aby vypadali jako ostatní spotřebitelé a nikoliv 
kontrolní pracovníci. Proto se odstavec 3 náplně položky 5199 rozšiřuje o výdaje na tyto nákupy. 
 Položka 5199 kromě toho, že na ni patří výdaje podle odstavců 2 až 4 její náplně, slouží k 
tomu, aby se na ni zařazovaly jednak výdaje na nákupy, které se nedají zařadit na jinou položku 
seskupení položek 50 a 51 (a popř. 61 a 62), a jednak výdaje na nákupy, které se na konkrétní 
položku nedají zařadit v okamžiku svého provedení (v okamžiku odepsání příslušné částky 
z bankovního účtu nebo vydání z pokladny) resp. v okamžiku účtování o něm, protože se ještě 
přesně neví, co se vlastně platí. To se může nevědět ve dvou případech. Prvním je placení ještě před 
uzavřením smlouvy. Taková platba se podle občanského zákoníku nazývá „záloha“. V odstavci 20 
náplně třídy 5 se pro zálohu, u které není v okamžiku její platby jisté, jak bude smlouva přesně 
vypadat a tedy jak přesně bude vypadat plnění podle ní, zavádí pojem „nezařazená záloha“. Její 
platba se zaúčtuje na položku 5199 a jestli se to, na co byla vlastně určena, rozhodne ještě v běžném 
roce, může se zaplacená částka z položky 5199 odúčtovat (odminusovat) a zařadit na správnou 
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položku (položky). Není to však nutné, protože o zaúčtování příjmu nebo výdaje rozhoduje vždy 
stav, který byl v okamžiku jejich provedení (inkasování příjmu a vynaložení výdaje). Druhým 
případem, kdy se v okamžiku platby nemusí vědět, co přesně se platí, je koupě práva na dodávku 
více druhů zboží nebo služeb, jestliže se kupující může, když toto právo uplatňuje, rozhodnout, 
v jaké části zaplacené částky odebere to nebo ono zboží či služby. To je zejména případ karet CCS, 
jimiž se většinou platí benzín, ale může se jimi platit i jiné zboží a služby, které nabízejí obchodníci, 
kteří tyto karty přijímají. Podobně fungují elektronické peněženky, které jsou však něco zcela 
jiného. Převod peněz do nich není koupí práva na určité zboží nebo služby víceméně omezeného 
sortimentu. Peníze do nich převedené jsou pořád penězi. Je to vedle peněz na bankovních účtech 
(bezhotovostních peněz) a hotovosti (bankovek a mincí) nový, třetí druh peněz. Proto převody 
peněz do nich nelze zařazovat na položky odpovídající zamýšlenému zboží a službám, jako je tomu 
u předplacených karet, ale zařazují se jedině na položku 5185 – „Převody do elektronických 
peněženek“, podobně jako převody do pokladen se zařazují jedině na položku 5182 – „Převody 
vlastní pokladně“. Problém je však v tom, že zatímco z pokladny se peníze zpět na bankovní účet 
dají převádět, z elektronických peněženek nikoliv. Přitom pokladnu je možné zřídit jako oddělenou 
pokladnu a výdaje z ní sledovat a třídit podle rozpočtové skladby odděleně (její příjmy a výdaje se 
do výkazu dostanou ze syntetického účtu 261 – „Pokladna“), ale u elektronické peněženky to 
možné není. V účetnictví a rozpočtové skladbě to bude třeba v budoucnu umožnit. 
  
K čl. I bodu 35 (změna v náplni seskupení položek 52 - zohlednění existující praxe): 

 V první větě se chybný pád („pro transfery ... poskytovaných“) nahrazuje správným („pro 
transfery ... poskytované“). Ukázalo se, že ministerstvo financí informovalo obce a kraje o výjimce, 
kterou odstavec 3 náplně seskupení položek 52 přináší a která platí od roku 2014 (byla 
kodifikována článkem I bodem 52 dvanácté novely vyhlášky o rozpočtové skladbě, tj. vyhlášky č. 
464/2013 Sb.), jinak, než jak byla do rozpočtové skladby zapracována, a to zejména v materiálu 
„Finanční toky prostředků uvolněných ze státního rozpočtu územním samosprávným celkům“. 
Odstavec 3 náplně seskupení položek 52 se proto mění tak, aby takto zavedené praxi odpovídal, a 
též tak, aby byl srozumitelnější. Proto se v každé ze tří nových vět uvádí jeden příklad transferů 
příspěvkovým organizacím plynoucích přes prostředníka nebo prostředníky (transfer ze státního 
rozpočtu příspěvkové organizaci zřízené krajem, transfer ze státního rozpočtu příspěvkové 
organizaci zřízené obcí a transfer z rozpočtu kraje příspěvkové organizaci zřízené obcí).  
 
K čl. I bodu 36 (změna v náplni položky 5213 – změna vyvolaná zřízením položky 5216): 

 Zavádí se nová položka 5216 (k tomu následující bod), a proto se náplň položky 5213 musí 
doplnit tak, že vedle výdajů patřících na položku 5215 se na ni nezahrnují ani výdaje patřící na tuto 
novou položku. 
 
K čl. I bodu 37 (zavedení položky 5216 – vydělení transferů krajským nemocnicím): 

Z položky 5213 se vyděluje položka pro neinvestiční transfery nemocnicím, které jsou 
akciovými společnostmi nebo společnostmi s ručením omezeným ve vlastnictví obcí a krajů. 
Zřízení této položky, stejně jako zřízení položky 6316, je potřebné zejména pro Český statistický 
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úřad. Činnost těchto nemocnic a saldo jejich hospodaření je předmětem zvýšené pozornosti orgánů 
Evropské unie. Zavedení těchto dvou nových položek zvýší kvalitu vládních účtů, které Český 
statistický úřad sestavuje pro účely plnění maastrichtských kritérií a umožní správnou konsolidaci 
výdajových a příjmových toků a tím i přesnější výpočet schodku nebo přebytku sektoru vládních 
institucí. 
 
K čl. I bodu 38 (doplnění názvu a náplně položky 5221 – přesun z položky 5229): 

 Zařazení transferů obecně prospěšným společnostem na jinou položku než transfery 
fundacím (tj. nadacím a nadačním fondům) a ústavům není logické, protože obecně prospěšné 
společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který byl účinný do konce 
roku 2013, byly zakládány za stejným účelem (za účelem poskytování obecně prospěšných služeb 
veřejnosti) jako nyní nadace (zakládají se „k trvalé službě společensky nebo hospodářsky 
užitečnému účelu“), nadační fondy (zakládají se „k účelu užitečnému společensky nebo 
hospodářsky“) a ústavy (zakládají se „za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo 
hospodářsky“) a obecně prospěšné společnosti byly těmito právnickými osobami nahrazeny (od 1. 
ledna 2014, odkdy je účinný nový občanský zákoník, již obecně prospěšné společnosti zakládat 
nelze a podle § 3050 nového občanského zákoníku „práva a povinnosti obecně prospěšných 
společností se i nadále řídí dosavadními právními předpisy“ a „obecně prospěšná společnost má 
právo změnit svoji právní formu na ústav, nadaci nebo nadační fond podle tohoto zákona“). Je tedy 
jedině logické, aby transfery obecně prospěšným společnostem, které se na nadace, nadační fondy 
ani ústavy nepřeměnily, těm, které se na ně přeměnily, i novým nadacím, nadačním fondům a 
ústavům byly na jedné položce. Vydělují se proto z položky 5229, kam patřily dosud a kam by měly 
patřit jen transfery, pro něž není zvláštní položka zřízena a které nemají velkou důležitost (k tomu 
následující bod), na položku, na níž dosud byly jen transfery nepřeměněným obecně prospěšným 
společnostem. Stejný přesun se provádí z položky 6329 na položku 6321. 
 
K čl. I bodu 39 (změna v náplni položky 5229 – přesun na položku 5221): 

 Jak je uvedeno v odůvodnění předchozího bodu, je třeba z položky 5229 přesunout transfery 
nadacím, nadačním fondům a ústavům na položku 5221. Je proto nutné nejen doplnit název a náplň 
položky 5221, ale změnit i náplň položky 5229 tak, aby na ni transfery fundacím (nadacím a 
nadačním fondům) a ústavům už nepatřily. 
 
K čl. I bodu 40 (doplnění náplně položky 5362 – zpřesnění): 

 Podle § 8a odst. 1 věty první zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 
správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 130/2008 Sb. „podání správním 
orgánům lze činit v rozsahu a za podmínek stanovených jinými právními předpisy prostřednictvím 
kontaktního místa veřejné správy (Českého podacího ověřovacího informačního národního 
terminálu - Czech POINT)“. Ze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 
130/2008 Sb., vyplývá, že prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy, tzv. czechpointů, může 
být činěno pět druhů podání správním úřadům, za které se platí pět druhů správních poplatků. Je to 
poplatek za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů podle položky 10 přílohy 
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k zákonu č. 634/2004 Sb. a poplatky za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání, 
za další ohlášení živnosti, za přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání a za 
přijetí další žádosti o koncesi podle položky 24 písmen a) až d) téže přílohy. Podle poznámky 
k položce 10 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb. ve znění zákona č. 130/2008 Sb. „byl-li výpis 
z evidence Rejstříku trestů vydán kontaktním místem veřejné správy, vybírá správní poplatek 
stanovený v písmenu a) této položky“, tj. poplatek za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence 
Rejstříku trestů, „kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek je jeho příjmem.“ Podle bodu 4 
poznámky k položce 24 přílohy k témuž zákonu „bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení 
správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné 
správy, vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy“ (tzn. výše uvedené čtyři správní 
poplatky za ohlášení a přijetí žádosti). Platí-li se správní poplatky prostřednictvím czechpointů 
(kontaktních míst veřejné správy), které jsou součástí organizačních složek státu, jdou samozřejmě 
do státního rozpočtu. Skoro žádné czechpointy však jejich součástí nejsou. Podle § 8a odst. 2 
zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění zákona č. 263/2011 Sb. kontaktními místy veřejné správy jsou notáři, krajské 
úřady, matriční úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně 
členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví 
prováděcí právní předpis, zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem, držitel 
poštovní licence, Hospodářská komora České republiky a banka, které byla ministerstvem udělena 
autorizace k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy. Z těchto právnických a fyzických 
osob a orgánů jsou součástí státu a tedy organizačními složkami státu nebo jejich součástí jen 
matriční úřady, jsou-li součástí újezdních úřadů, a zastupitelské úřady. Kdyby jejich 
prostřednictvím platily nějaké organizace řídící se rozpočtovou skladbou správní poplatky, zařadily 
by je na položku 5362. Placení žádného z výše uvedených pěti správních poplatků však u nich asi 
nepřichází v úvahu. Sotva asi přichází v úvahu, že by nějaká organizace činila podání 
živnostenskému úřadu, nýbrž jen podání Rejstříku trestů. a to jistě nikoliv prostřednictvím 
czechpointů v zastupitelských úřadech ani v matričních úřadech při vojenských újezdech. Jako 
žádosti podávané prostřednictví czechpointů se vyskytují jen žádosti o vydání výpisu z evidence 
Rejstříku trestů. Podle zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů se 
výpis z Rejstříku trestů vydává jen trestané osobě na její žádost (§ 11 odst. 1 věta první zákona č. 
269/1994 Sb. ve znění zákona č. 357/2011 Sb.) a dále orgánům činným v trestním řízení, tj. 
soudům, státním zastupitelstvím a policejním orgánům, Ministerstvu spravedlnosti, Kanceláři 
prezidenta republiky a stanoví-li tak zvláštní právní předpis (§ 10 zákona o Rejstříku trestů). Žádné 
jiné organizace řídící se rozpočtovou skladbou nemohou o výpis z Rejstříku trestů žádat. Z nich o 
něj nejčastěji žádají státní zastupitelství a nejčastěji prostřednictvím czechpointů na poštách. Právě 
státní zastupitelství se ptají, na jakou položku mají správní poplatek za přijetí žádosti o vydání 
výpisu z evidence Rejstříku trestů zařazovat. Dosavadní náplň položky 5362 říká, že na tuto 
položku se správní poplatky placené czechpointům nezařazují, ale nestanoví, na jakou. Aby bylo 
jasné, na jaké položky se tyto správní poplatky zařazují, doplňuje se náplň položky 5362 tak, že 
platby správních poplatků czechpointům, kterými nejsou organizační složky státu ani územní 
samosprávné celky, patří na položku 5169 a těm, kterými jsou územní samosprávné celky, na 
položku 5365. Uvádějí se obecně správní poplatky a nikoliv jen správní poplatek za přijetí žádosti o 
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vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů pro případ, že by existovaly i jiné možnosti. V ustanovení, 
že správní poplatky placené prostřednictvím czechpointů na položku 5362 nepatří, se doplňuje 
teoretická možnost, že platí-li se prostřednictvím czechpointů, kterými jsou zastupitelské úřady 
nebo matriční úřady, jsou-li součástí újezdních úřadů, pak na ni patří. 
 
K čl. I bodu 41 (zavedení seskupení položek 58 – rozdělení náhrad mezi výdaje pro sebe a pro  
                       jiného): 

 Jak je uvedeno v odůvodnění bodu 1, zřizuje se zvláštní seskupení položek pro výdaje pro 
jiného. Vychází se z nového rozdělení výdajů, jak je v tomto bodu uvedeno.  
 
K čl. I bodu 42 (přesun sedmi odstavců náplně položky 5192 do náplně položky 5821 – rozdělení  
                       náhrad mezi výdaje pro sebe a pro jiného): 

 Větší část náplně nové položky 5821 vzniká přesunutím z náplně položky 5192. Na této 
položce dosud byla většina náhrad jiných než mzdových a cestovních. Položka se rozděluje na 
náhrady za újmu způsobenou organizací a za újmu, kterou organizace nezpůsobila a druhý typ 
náhrad se odděluje mezi výdaje pro jiného. 
 
K čl. I bodu 43 (zavedení položky 5903 – zařazení rezervy podle krizového zákona): 

 Podle § 25 krizového zákona „ministerstva a jiné ústřední správní úřady v rozpočtu své 
kapitoly a kraje a obce ve svých rozpočtech na příslušný rok vyčleňují objem finančních prostředků 
potřebný k zajištění přípravy na krizové situace; kraje a obce dále ve svém rozpočtu na příslušný 
rok vyčleňují účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování 
jejich následků“ a „Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem vnitra navrhuje v rozpočtové 
kapitole Všeobecná pokladní správa účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových 
situací a odstraňování jejich následků“. Přitom „se finanční prostředky potřebné k zajištění přípravy 
na krizové situace vyčleňované ministerstvy a jinými ústředními správními úřady v rozpočtech 
kapitol považují za závazný ukazatel státního rozpočtu na příslušný rok“. Je proto třeba, aby 
v rozpočtové skladbě byla pro tuto rezervu zvláštní položka a též zvláštní paragraf (k tomu níže v 
odůvodnění bodu, jímž se zřizuje paragraf 5213).  
 
K čl. I bodu 44 (doplnění náplně položky 5909 – rozšíření úpravy platné pro zpravodajské služby na 

policii a GIBS): 

 Jak je uvedeno v odůvodnění bodu, kterým se doplňuje § 3 odst. 13 vyhlášky, rozšiřuje se 
úprava, podle níž se utajované výdaje vykazují v neutajovaných výkazech souhrnně na jedné 
položce, ze zpravodajských služeb na Policii ČR a GIBS. Touto položkou je položka 5909, jejíž 
náplň se proto doplňuje. 
 
K čl. I bodu 45 (nově náplň položky 6125 – zpřesnění vyvolané položkou 5130): 

 Jak je výše uvedeno, zřizuje se položka 5130 pro výdaje na pořízení věcí, které jsou součástí 
informačních a komunikačních technologií (ICT) a které mají povahu drobného hmotného 
dlouhodobého majetku a materiálu. Položka 6125 je ve výdajích na pořízení dlouhodobého majetku 
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protipólem položky 5130, a proto musí mít stejnou náplň jen s tím rozdílem, že na ni patří výdaje na 
pořízení dlouhodobého hmotného majetku, zatímco na položku 5130 výdaje na pořízení ostatního 
hmotného majetku téhož druhu. 
 
K čl. I bodu 46 (změna v náplni položky 6313 – změna vyvolaná zřízením položky 6316): 

 Zavádí se nová položka 6316 (k tomu následující bod), a proto se náplň položky 6313 musí 
doplnit tak, že vedle výdajů patřících na položku 6315 se na ni nezahrnují ani výdaje patřící na tuto 
novou položku. 
 
K čl. I bodu 47 (zavedení položky 6316 – vydělení transferů krajským nemocnicím): 

 Z položky 6313 se vyděluje položka pro investiční transfery nemocnicím, které jsou 
akciovými společnostmi nebo společnostmi s ručením omezeným ve vlastnictví obcí a krajů. 
Zřízení této položky, stejně jako zřízení položky 5216, je potřebné zejména pro Český statistický 
úřad. Činnost těchto nemocnic a saldo jejich hospodaření je předmětem zvýšené pozornosti orgánů 
Evropské unie. Zavedení těchto dvou nových položek zvýší kvalitu vládních účtů, které Český 
statistický úřad sestavuje pro účely plnění maastrichtských kritérií a umožní správnou konsolidaci 
výdajových a příjmových toků a tím i přesnější výpočet schodku nebo přebytku sektoru vládních 
institucí. 
 
K čl. I bodu 48 (doplnění názvu a náplně položky 6321 – přesun z položky 6329): 

 Z položky 6329 na položku 6321 se provádí stejný přesun jako z položky 5229 na položku 
5221 (k tomu odůvodnění bodu, jímž se doplňuje název a náplň položky 5221). 
 
K čl. I bodu 49 (změna v náplni položky 6329 – přesun na položku 6321): 

 Stejně jako v neinvestičních transferech se i v transferech investičních přesouvají transfery 
nadacím, nadačním fondům a ústavům z položky pro ostatní transfery na položku pro transfery 
obecně prospěšným společnostem, a proto se nejen doplňuje název a náplň položky 6321, ale též se 
mění náplň položky 6329 (k tomu odůvodnění bodu, jímž se mění náplň položky 5229). 
 
K čl. I bodu 50 (nově náplň seskupení položek 81 - zpřesnění): 

 Dosavadní náplň seskupení položek 81 říká jen: „Zahrnuje financování rezidentními 
bankami, domácnostmi, podniky a jinými organizacemi a jinými domácími rozpočty.“ Doplňuje se 
zejména tak, aby bylo zřejmé, co financování je, protože v náplni třídy 8 je to jen načrtnuto, a aby 
bylo vysvětleno, co je tuzemsko.  
 
K čl. I bodu 51 (nově náplň podseskupení položek 811 - zpřesnění): 

 Dosavadní náplň podseskupení položek 811 říká jen: „Financování s dobou splatnosti do 
jednoho roku.“ Tato věta však to, co na položky z podseskupení položek 811 patří, vystihuje 
nedostatečně. Patří na ně nejen přijetí vypůjčených peněžních prostředků splatných do roka, ale i 
jejich splátky a rozdíly stavů některých bankovních účtů, které je třeba definovat. 
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K čl. I bodu 52 (doplnění náplně položky 8113 - zpřesnění): 

 Náplň položky 8113 se doplňuje, aby byla lépe vyjádřena krátkodobost a aby bylo zřejmé, 
že na tuto položku patří přijetí jen těch krátkodobých půjčených prostředků, pro které není zřízena 
zvláštní položka. Ta je zřízena pro přijetí prostředků utržených za prodej vlastních krátkodobých 
dluhopisů. 
 
K čl. I bodu 53 (nově náplň podseskupení položek 812 - zpřesnění): 

 Náplň podseskupení položek 812 se formuluje podobně jako nová náplň podseskupení 
položek 811, s tím rozdílem, že jelikož se týká dlouhodobého financování, definuje se v ní 
dlouhodobost. 
 
K čl. I bodu 54 (změna v náplni položky 8123 - zpřesnění): 

 Náplň položky 8123 se mění obdobně jako náplň položky 8113, a to tak, aby byla lépe 
vyjádřena dlouhodobost a aby bylo zřejmé, že na tuto položku patří přijetí jen těch dlouhodobých 
půjčených prostředků, pro které není zřízena zvláštní položka. Ta je zřízena pro přijetí prostředků 
utržených za prodej vlastních dlouhodobých dluhopisů. 
 
K čl. I bodu 55 (nově náplň seskupení položek 82 - zpřesnění): 

 Náplň seskupení položek 82 se formuluje obdobně jako nová náplň seskupení položek 81, 
od které se liší jen tím, že peněžní prostředky se přijímají ze zahraničí a tam i splácejí. Dosavadní 
náplň seskupení položek 82 říká jen: „Financování s dobou splatnosti do jednoho roku.“ Náplň se 
doplňuje zejména tak, aby bylo zřejmé, co financování je, protože v náplni třídy 8 je to jen 
načrtnuto, a aby bylo vysvětleno, co je zahraničí. 
 
K čl. I bodu 56 (nově náplň podseskupení položek 821 - zpřesnění): 

 Náplň podseskupení položek 821 se formuluje obdobně jako nová náplň podseskupení 
položek 811. Dosavadní náplň podseskupení položek 821 říká jen: „Financování s dobou splatnosti 
do jednoho roku.“  Tato věta však to, co na položky z podseskupení položek 821 patří, vystihuje 
nedostatečně. Patří na ně nejen přijetí vypůjčených peněžních prostředků splatných do roka, ale i 
jejich splátky a rozdíly stavů některých bankovních účtů, které je třeba definovat. 
 
K čl. I bodu 57 (doplnění náplně položky 8213 - zpřesnění): 

 Náplň položky 8113 se doplňuje podobně jako náplň položky 8113.  Doplňuje se tak, aby 
byla lépe vyjádřena krátkodobost a aby bylo zřejmé, že na tuto položku patří přijetí jen těch 
krátkodobých půjčených prostředků, pro které není zřízena zvláštní položka. Ta je zřízena pro 
přijetí prostředků utržených za prodej vlastních krátkodobých dluhopisů. 
 
K čl. I bodu 58 (nově náplň podseskupení položek 822 - zpřesnění): 
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 Náplň podseskupení položek 822 se formuluje podobně jako nová náplň podseskupení 
položek 812. Dosavadní náplň tohoto podseskupení říká jen: „Financování s dobou splatnosti nad 
jeden rok.“ Uvádí se, co všechno na položky podseskupení položek 822 patří a definují se 
bankovními účty dlouhodobých prostředků.  
 
K čl. I bodu 59 (změna v náplni položky 8223 - zpřesnění): 

 Náplň položky 8223 se mění podobně jako náplň položky 8123, a to tak, aby byla lépe 
vyjádřena dlouhodobost a aby bylo zřejmé, že na tuto položku patří přijetí jen těch dlouhodobých 
půjčených prostředků, pro které není zřízena zvláštní položka. Ta je zřízena pro přijetí prostředků 
utržených za prodej vlastních dlouhodobých dluhopisů. 
 
K čl. I bodu 60 (změna v názvu oddílu 34 – narovnání na zákon o podpoře sportu): 

 Činnost, výdaje na niž patří do oddílu 34, se podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře 
sportu, ve znění pozdějších předpisů, nazývá „sport“ a nikoliv „tělovýchova“. Proto se v celém 
oddíle včetně jeho názvu místo tělovýchovy uvádí sport. 
 
K čl. I bodu 61 (nově pododdíl 341 – zpřesnění podle zákona o podpoře sportu): 

 Jak je to uvedeno v předchozím bodu, i v pododdíle 341 se tělovýchova nahrazuje sportem. 
Zařazuje se paragraf pro významné sportovní akce, jejichž podporu upravuje § 6c zákona o podpoře 
sportu. 
 
K čl. I bodu 62 (zavedení pododdílu 346 – důsledek návrhu novely zákona o podpoře sportu): 

 Jak je uvedeno výše v bodu, kterým se přiděluje číslo kapitoly Národní sportovní agentuře, 
tato agentura se zřídí, bude-li schválen poslanecký návrh zákona o podpoře sportu, a stane se 
ústředním orgánem státní správy pro sport. Dosud tímto ústředním orgánem je ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy, jehož činnost patří na paragraf 3261 jakožto „činnost ústředního 
orgánu státní správy ve vzdělávání“. Dokud existuje jeden ústřední orgán pro správu v oblasti 
sportu i správu v oblasti vzdělávání, nelze výdaje na ně oddělit. Po vzniku Národní sportovní 
agentury to bude nejen možné, ale i nutné, protože tato agentura nemůže výdaje na svoji činnost 
zařazovat mezi výdaje na správu ve vzdělávání. V oddíle 34 se proto zřizuje, jako je tomu v jiných 
oddílech pro činnosti vykonávané samostatným správním orgánem, pododdíl pro správní činnost, 
jehož číslo sestává z čísla oddílu a na konci číslice 6 jako ve všech takovýchto oddílech. 
 
K čl. I bodu 63 (změna v názvu pododdílu 348 a paragrafu 3480 – narovnání na zákon o podpoře  
                       sportu): 

 Jak je uvedeno již v odůvodnění bodu, kterým se mění název oddílu 34, je třeba všechny 
činnosti podle zákona o podpoře sportu přejmenovat z tělovýchovy na sport.  
 
K čl. I bodu 64 (zavedení paragrafu 5213 – oddělení výdajů na krizová opatření): 
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 Jak je uvedeno výše v odůvodnění bodu, jímž se zřizuje položka 5903, je třeba, aby 
rozpočtová skladba umožňovala zatřídit rezervu (tzn. rozpočet výdajů) na krizová opatření, a to 
v třídění druhovém i odvětvovém. V druhovém se pro ni zřizuje položka 5903 a v odvětvovém 
paragraf 5213, na který bude patřit nejen sama rezerva (rozpočet), ale i příslušné skutečné výdaje, 
které v druhovém členění budou zařazeny na položky podle své povahy a nikoliv tedy na položce 
5903. 
 
K čl. II: 

 Nové jednotky třídění se budou používat v rozpočtu na rok 2019 a při sledování skutečných 
výdajů počínaje dnem 1. ledna 2019. V evidenci a sledování rozpočtu a skutečných výdajů roku 
2018 se však bude používat rozpočtová skladba před novelizací nejen v roce 2018, ale i v roce 
2019. 
 
K čl. III: 

 Počátek účinnosti se stanoví na den první ledna 2019. To nic nemění na tom, že údaje o 
rozpočtu na rok 2019 se budou podle novelizované rozpočtové skladby třídit už v roce 2018 a že ani 
v roce 2019 se novelizovaná rozpočtová skladba nepoužije na skutečné příjmy a výdaje roku 2018, 
jak to plyne z článku II. 
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