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Vypořádání připomínek resortů a krajů k návrhu osmnácté novely vyhlášky 
o rozpočtové skladbě 

 
 

Podle legislativních pravidel vlády, rozdělovníku ministerstva financí a podle toho, 
jakým připomínkovatelům se návrhy novel vyhlášky o rozpočtové skladbě předkládají, byl 
návrh osmnácté novely vyhlášky o rozpočtové skladbě předložen v rámci vnějšího 
připomínkového řízení připomínkovatelům, který jsou tyto orgány a právnické osob: 1) 
Kancelář presidenta republiky, 2) Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu, 3) Kancelář 
Senátu Parlamentu, 4) Ústavní soud, 5) Nejvyšší kontrolní úřad, 6) Ministerstvo zahraničních 
věcí, 7) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 8) Ministerstvo kultury, 9) 
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), 10) Ministerstvo zdravotnictví, 11) 
Ministerstvo spravedlnosti, 12) Ministerstvo vnitra, 13) Ministerstvo průmyslu a obchodu, 14) 
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), 15) Ministerstvo zemědělství (MZe), 16) Ministerstvo 
obrany, 17) Ministerstvo dopravy, 18) Ministerstvo životního prostředí, 19) Český statistický 
úřad (ČSÚ), 20) Český úřad zeměměřický a katastrální, 21) Český báňský úřad, 22) Úřad 
průmyslového vlastnictví, 23) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 24) Správa státních 
hmotných rezerv, 25) Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 26) Národní bezpečnostní úřad, 
27) Energetický regulační úřad, 28) Úřad vlády, 29) Český telekomunikační úřad, 30) Úřad 
pro ochranu osobních údajů, 31) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, 32) Úřad pro 
dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, 33) Úřad pro přístup 
k dopravní infrastruktuře, 34) Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, 35) 
Bezpečnostní informační služba (BIS), 36) Kancelář veřejného ochránce práv, 37) Ústav pro 
studium totalitních režimů, 38) Akademie věd, 39) Generální inspekce bezpečnostních sborů, 
40) Grantová agentura, 41) Úřad Národní rozpočtové rady, 42) Technologická agentura, 43) 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 44) Úřad pro zahraniční styky a 
informace, 45) Kancelář finančního arbitra, 46) Nejvyšší soud, 47) Nejvyšší správní soud, 48) 
Nejvyšší státní zastupitelství, 49) Hlavní město Praha, 50) Středočeský kraj, 51) Jihočeský 
kraj, 52) Plzeňský kraj, 53) Karlovarský kraj, 54) Ústecký kraj, 55) Liberecký kraj, 56) 
Královéhradecký kraj, 57) Pardubický kraj, 58) Kraj Vysočina, 59) Jihomoravský kraj, 60) 
Olomoucký kraj, 601 Moravskoslezský kraj, 62) Zlínský kraj, 63) Asociace krajů, 64) 
Sdružení místních samospráv, 65) Svaz měst a obcí, 66) Česká národní banka, 67) Asociace 
samostatných odborů, 68) Českomoravská konfederace odborových svazů, 69) Konfederace 
umění a kultury, 70) Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, 71) Svaz 
průmyslu a dopravy, 72) Unie zaměstnavatelských svazů, 73) Družstevní asociace, 74) 
Hospodářská komora, 75) Agrární komora, 76) České advokátní komora, 77) Česká komora 
architektů, 78) Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 79) 
Česká lékárnická komora, 80) Česká lékařská komora, 81) Česká stomatologická komora, 82) 
Exekutorská komora, 83) Komora auditorů, 84) Komora daňových poradců, 85) Komora 
patentových zástupců, 86) Komora veterinárních lékařů, 87) Notářská komora, 88) Úřad 
vlády, odbor kompatibility s právem Evropských společenství, 89) Úřad vlády, Legislativní 
rada vlády, 90) Úřad vlády - věda, výzkum a inovace, 91) Poslanecká sněmovna – zahraniční 
výbor a 92) Senát – zahraniční výbor.  
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Návrh novely tedy byl k připomínkám předložen 92 připomínkovatelům, a to 
vložením do elektronické knihovny Úřadu vlády (tzv. Eklep) dne 19. října 2018 se lhůtou pro 
dodání stanovisek do 9. listopadu 2018. 

Z uvedených dvaadevadesáti připomínkovatelů jich 32 poslali připomínky (uvedeni 
pod č. 1, 5 až 12, 15 až 21, 24, 30, 39, 41, 49, 51, 52, 54, 55, 57 až 61, 64 a 65), 30 napsalo, 
že připomínky nemají (uvedeni pod č. 13, 14, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 34, 35, 38, 42, 43, 44, 46, 
47, 48, 50, 53, 56, 62, 66, 67, 68, 69, 74, 78, 81, 84 a 88), a zbylých 30 neodpovědělo 
(uvedeni pod č. 2, 3, 4, 27, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 45, 63, 70 až 73, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 
85, 86, 87 a 89 až 92).  

Připomínek bylo značné množství, ale mnohé se opakovaly. Šest nejdůležitějších 
připomínek, které uvádělo více připomínkovatelů a kterým bylo v plné míře vyhověno, jsou 
tyto: 

1) Nezavádět položku pro výdaje na pořízení věcí pro informační a komunikační 
technologie (ICT). Tu ministerstvo financí navrhlo s úmyslem dokončit oddělení výdajů na 
ICT od ostatních výdajů. Zřídit tuto položku navrhovaly některé územní samosprávné celky. 
Návrh se ale v meziresortním připomínkovém řízení setkal s kritikou, a to zvláště od 
ministerstev, ale i od krajů. Zavedení této položky by znamenalo podstatné snížení výdajů 
zaznamenávaných na položky pro výdaje na pořízení materiálu a drobného hmotného 
dlouhodobého majetku a výdaje na těchto položkách by od okamžiku zavedení nové položky 
přestaly být s jejich dřívějšími výdaji srovnatelné. Oddělování materiálu a drobného 
hmotného dlouhodobého majetku pro ICT od ostatního materiálu a drobného hmotného 
dlouhodobého majetku by také bylo pracné a mohlo by docházet k chybám. Sledfovat tyto 
výdaje odděleně je možné v interní analytice každé organizace. 

2) Nerozdělovat výdaje na pořízení hodnot na výdaje na pořízení hodnot pro sebe a 
výdaje na pořízení hodnot pro jiného. Toto rozdělení ministerstvo financí navrhlo s úmyslem 
přiblížit rozpočtovou skladbu účetnictví, v kterém se výdaje na pořízení hodnot pro jiného 
(zejména smlouvy o dodávkách ve prospěch třetí osoby podle § 1767 a 1768 občanského 
zákoníku) považují za transfery. Podle připomínkovatelů není vhodné do druhového třídění 
výdajů, tj. třídění na položky, kde se výdaje třídí podle toho, co se za ně pořizuje, vnášet 
třídění podle toho, pro koho pořízené hodnoty jsou. Systém rozpočtové skladby by tak byl 
narušen. 

3) Nezavádět u organizačních složek státu položku ani paragraf pro výdaje na krizová 
opatření a jejich rozpočtovou rezervu. Organizační složky státu tyto výdaje sledují v dílčím 
průřezovém ukazateli. Duplicitní sledování je nelogické a vedlo by k chybám. Položka a 
paragraf pro výdaje na krizová opatření a jejich rozpočtovou rezervu byly proto zavedeny jen 
pro kraje a obce, kvůli nimž ostatně ministerstvo financí jejich zřízení navrhlo. 

4) Nepoužívat jako kritérium pro rozdělování výdajů na pořízení informací hodnotu 
informací v poměru k hodnotě jejich hmotného nosiče (výdaje na věci, v nichž převažuje 
hodnota hmotného nosiče, se zařazovaly na položku pro knihy a tiskoviny a výdaje na věci, 
v nichž převažuje hodnota informací, jako jsou různá magnetická média s nahranými 
informacemi, na položku pro výdaje na služby). To, co ve věci převažuje, je těžko zjistitelné a 
odhad je velmi subjektivní. Jako kritérium se místo toho bude používat to, zda informace jsou 
z hmotného nosiče vnímatelné přímo nebo jen prostřednictvím nějakého zařízení. 
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5) Nestanovovat dolní hranici ocenění drobného hmotného dlouhodobého majetku. 
Ministerstvo financí navrhlo, aby na položku výdajů pro pořízení tohoto majetku patřily 
výdaje od tří do 40 tisíc Kč. V účetnictví platí horní hranice 40 tisíc Kč, ale dolní hranici si 
mohou organizace stanovit samy, je-li do tří tisíc korun. Připomínkovatelé se proti sjednocení 
dolní hranice na tři tisíce korun postavily s tím, že je třeba ponechat organizacím možnost  ji 
mít nižší než 3 000 Kč. 

6) Neumožňovat zařazovat výdaje na nevýznamné podlimitní technické zhodnocení na 
položku pro výdaje na údržbu a opravy. Výdaje na podlimitní technické zhodnocení by měly 
být na položce výdajů na podlimitní technické zhodnocení a výdaje na údržbu a opravy na 
položce pro výdaje na údržbu a opravy. Umožnění, aby si organizace mohly vybrat, že první 
z nich, jsou-li nevýznamné, zařadí na položku výdajů na údržbu a opravy, způsobí 
nesrovnatelnost údajů. Kromě toho „nevýznamné výdaje“ je pojem velmi vágní. 

Celkově lze konstatovat, že připomínkové řízení přineslo dobře využitelné náměty na 
změny v rozpočtové skladbě a že připomínky, kterým nebylo vyhověno, buď byly méně 
závažné nebo naopak příliš dalekosáhlé, jako například zcela změnit rozpočtovou skladbu tak, 
že by obsahovala jen obecná, stručná ustanovení a konkrétní pokyny pro třídění příjmů a 
výdajů by se uváděly jako příklady vydávané mimo právní předpis. Bylo vyhověno velké 
většině připomínek. 

Závažnější připomínky, kterým vyhověno nebylo, jsou i s důvody zamítnutí uvedeny 
v této tabulce: 

 
PŘIPOMÍNKY K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Návrh novely vyhlášky o rozpočtové skladbě 

 
Resort Nepřijaté významnější připomínky a odpovědi na ně 
MPSV 
 

Připomínka: K bodu 6 (změna v definici zálohy v úvodním ustanovení – zpřesnění): 
Odůvodnění k tomuto bodu je zakončeno těmito slovy „a to zvláště kvůli odlišení 
záloh od splátek, kterými jsou platby k částečnému plnění dluhu, jehož výše se již 
nemá měnit.“. Zálohy mohou být poskytovány v již známé, neměnné částce na 
základě právního aktu, ale před splněním jeho povinnosti (například dodáním díla). 
Podstatou zálohy tedy není pouze to, pokud předchází uzavření smlouvy nebo 
průběžných úhrad závislých na budoucím konečném vyúčtování spotřeby, ale i 
poskytnutí dodavateli prostředků předem na dohodnutý předmět zakázky. Zakončení 
textu v odůvodnění proto může být matoucí. Podstatou zálohy je to, že předchází 
plnění (například i zálohy zaměstnancům, jejichž výše může být rovněž známa, ale 
vyúčtovává se po ukončení služební/pracovní cesty), nikoliv to, zda se má či nemá 
měnit. Požadujeme minimálně odůvodnění v tomto smyslu upravit. Odlišení záloh na 
dva druhy lze považovat za zbytečně komplikované. 
Odpověď: Zálohou je podle občanského zákoníku platba před uzavřením smlouvy a 
tento pojem se používá též pro platby předtím, než je dluh plátce vyčíslen, např. když 
se platí za plyn či elektřinu. Podstatou zálohy není, že předchází plnění, ale to, že 
dluh ještě nevznikl nebo není definitivní. Rozlišovat, jestli se na dluh, který již 
definitivní je, platí před plněním, v jeho průběhu nebo po něm nebo tak i onak, nemá 
význam. 
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MV Připomínka: K čl. I bodu 3 – k příloze části A kapitole 362: Novelizační bod 
doporučujeme včetně souvisejícího odůvodnění v plném rozsahu zrušit, neboť nová 
rozpočtová kapitola „Národní sportovní agentura“ doposud nebyla legislativně 
institucionalizována, příslušný zákon nebyl dosud schválen a úprava se jeví 
v současnosti zbytečnou. 
Odpověď: To, že Národní sportovní agentura vznikne, je velmi pravděpodobné. Je 
třeba pro ni stanovit číslo kapitoly, protože bez toho jí vůbec nebude možné stanovit 
rozpočet. Kdyby nakonec přece jen nevznikla, nic se nestane, v rozpočtové skladbě 
mohou dočasně být prázdné jednotky třídění. 

 

 Připomínka: K čl. I bodu 26 – k příloze části B třídě 5 položce 5175: Doporučujeme 
nezavádět definici pohoštění, domníváme se, že pojem je dostatečně srozumitelný 
průměrnému adresátovi sám o sobě, a naopak navrhovaná definice umožňuje jeho 
širší výklad. Alternativně přinejmenším doporučujeme definici upravit tak, aby bylo 
zřejmé, že se jedná pouze o poskytnutí potravin nebo nápojů a s pohoštěním obvykle 
souvisejících služeb v přiměřeném množství s ohledem na povahu a délku pracovního 
setkání a vyhnout se neurčitým a nevhodně zvoleným pojmům jako je „dobré 
ovzduší“. 
Odpověď: Dostatečně definovat pohoštění bylo požadavkem velkého množství 
uživatelů rozpočtové skladby. Dřív pohoštění definovala zvláštní směrnice, její 
definice již dlouhou dobu schází. 

 

MD Připomínka: V textu položky 5193 – Výdaje na dopravní územní obslužnost 
požadujeme (nad rámec návrhu) doplnit větu „Položka se použije pouze v případě, 
nejsou-li uhrazené výdaje na dopravní obslužnost předmětem finančního zúčtování 
podle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.“. Na tuto 
položku by se měly zatřiďovat výdaje na dopravní obslužnost pouze v případě, že tyto 
výdaje nebudou předmětem finančního zúčtování podle § 75 rozpočtových pravidel. 
Pokud by se jednalo o výdaje, které budou předmětem takového zúčtování, měly by 
být zatřiďovány na nově navrhovanou položku 5217 nebo 5337. 
V podseskupení položek 521 – Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 
požadujeme (nad rámec návrhu) doplnit následující novou položku:  
„Položka 5217 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-
právnickým osobám na nefakturovanou dopravní obslužnost  
Finanční kompenzace dopravcům podle smluv o veřejných službách v přepravě 
cestujících uzavíraných podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách 
v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 194/2010 Sb.“) a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po 
železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, v platném 
znění. Na tuto položku patří i výdaje podle smluv uzavřených do dne 30. června 2010 
podle ustanovení upravujících závazek veřejné služby k zajištění dopravní 
obslužnosti a úhrada prokazatelné ztráty z tohoto závazku, kterou zákon č. 194/2010 
Sb. dnem 1. července 2010 zrušil (§ 19 až 19c zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění ke dni 1. července 2010, a § 39 až 39d zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, ve znění ke dni 1. července 2010). Převody obcí na účet sdružených 
prostředků za účelem těchto úhrad. Na položku 5216 nepatří finanční kompenzace 
dopadů cenových slev v dopravě nařízených státem, které patří na položku 5192 
(odstavec 11 náplně položky 5192). Položka se použije pouze v případě, pokud jsou 
uhrazené výdaje na dopravní obslužnost předmětem finančního zúčtování podle § 75 
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zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Nejsou-li 
výdaje na dopravní obslužnost předmětem finančního zúčtování, zatřídí se tyto výdaje 
na položku 5193.“. 
V případě, kdy objednatel (Ministerstvo dopravy) poskytuje poskytovateli (např. 
akciové společnosti České dráhy) v průběhu roku zálohy na dopravní územní 
obslužnost, které je potřeba zúčtovat v souladu s ustanovení § 75 rozpočtových 
pravidel, je nucen zatřídit tento výdaj na položku 5193 – Výdaje na dopravní územní 
obslužnost, přestože jsme toho názoru, že jde spíše o výdaj patřící do podseskupení 
položek 521 – Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům. Uvedené 
rozlišování způsobu rozpočtového zatřídění úhrady považujeme za důležité i 
s ohledem na dopad na zdanění (resp. daň z přidané hodnoty). 
V podseskupení položek 533 – Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným 
organizacím požadujeme (nad rámec návrhu) doplnit následující novou položku:  
„Položka 5337 - Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím (vlastním i cizím) 
na nefakturovanou dopravní obslužnost 
Finanční kompenzace dopravcům podle smluv o veřejných službách v přepravě 
cestujících uzavíraných podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách 
v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 194/2010 Sb.“) a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po 
železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, v platném 
znění. Na tuto položku patří i výdaje podle smluv uzavřených do dne 30. června 2010 
podle ustanovení upravujících závazek veřejné služby k zajištění dopravní 
obslužnosti a úhrada prokazatelné ztráty z tohoto závazku, kterou zákon č. 194/2010 
Sb. dnem 1. července 2010 zrušil (§ 19 až 19c zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění ke dni 1. července 2010, a § 39 až 39d zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, ve znění ke dni 1. července 2010). Převody obcí na účet sdružených 
prostředků za účelem těchto úhrad. Na položku 5217 nepatří finanční kompenzace 
dopadů cenových slev v dopravě nařízených státem, které patří na položku 5192 
(odstavec 11 náplně položky 5192). Položka se použije pouze v případě, pokud jsou 
uhrazené výdaje na dopravní obslužnost předmětem finančního zúčtování podle § 75 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a po změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Nejsou-li 
výdaje na dopravní obslužnost předmětem finančního zúčtování, zatřídí se tyto výdaje 
na položku 5193.“. 
Novou položku navrhujeme doplnit ze stejného důvodu, jako položku 5217 s tím 
rozdílem, že na tuto položku se budou zatřiďovat zálohy na dopravní územní 
obslužnost poskytnuté příspěvkovým organizacím (vlastním i cizím), zřízeným 
obcemi nebo kraji, které také mohou uzavírat smlouvy o závazku veřejné služby s 
dopravci. 
Odpověď: Výdaje na dopravní obslužnost podle uvedených právních předpisů nejsou 
transfery a již od vzniku tohoto právního institutu byly na položce 5193. Nejsou to 
výdaje bez přímé protihodnoty, a tedy transfery být nemohou. Přímou protihodnotou 
je zajištění dopravní obslužnosti dopravcem. Vykonávání dopravní obslužnosti se 
více podobá dodávce než dotované činnosti. Nicméně před přípravou nové vyhlášky 
o rozpočtové skladbě nebo během ní bude celý problém s dopravní obslužností znovu 
projednán a rozpočtová skladba případně upravena. 
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ČSÚ Připomínka: Český statistický úřad opětovně upozorňuje na zavádějící název členění 
příjmů a výdajů podle stanovených paragrafů. Jde o členění, které se blíží členění 
podle mezinárodního standardu funkcí vládních jednotek (COFOG). Odvětvové 
členění údajů by mělo být podle mezinárodního standardu NACE (CZ-NACE). 
Uvedené mezinárodní standardy používají nejen členské státy EU. 
Odůvodnění: Jde o členění, které se blíží členění podle mezinárodního standardu 
funkcí vládních jednotek (COFOG). Odvětvové členění údajů by mělo být podle 
mezinárodního standardu NACE (CZ-NACE). Uvedené mezinárodní standardy 
používají nejen členské státy EU. 
Odpověď: Jednání mezi ministerstvem financí a ČSÚ o nahrazení rozpočtových 
paragrafů klasifikací Cofog probíhala několik let. Ministerstvo financí vždy namítalo, 
že Cofog je nedokonalá a nesystémová klasifikace, která je pro rozpočtovou skladbu 
nevhodná. Nace je pro odvětvové třídění výdajů vhodnější, ale hodí se více pro 
odvětví národního hospodářství než pro klasifikaci činností orgánů veřejné správy. 
Paragrafy, jak jsou v rozpočtové skladbě, se používají desítky let, i když se za tu dobu 
změnily. Odpovídají činnostem organizací, které používají rozpočtovou skladbu, a 
měnit jejich systematiku by vedlo k podstatnému zhoršení informační schopnosti 
výkazů a příjmech a výdajích a velké zátěži rozpočtových a účetních pracovníků. 

 

Jiho-
český 
kraj 

Připomínka: Položka 5909, odstavec 9 
Na této položce máme zahrnutou vratku transferů v rámci výzvy k vrácení dotace, a 
ve stejné logice sem patří i vrácení dotace v rámci udržitelnosti projektu apod. 
V naprosté většině případů jde o vztah mezi subjekty používající rozpočtovou 
skladbu. Na této položce je v současnosti vykazováno nesrozumitelně (bez možnosti 
vyčlenit, co se týká vztahů mezi subjekty používajícími rozpočtovou skladbu a bez 
možnosti vyčlenit co je spojeno s transfery). Společně s vratkami transferů je zde 
např.: manka hotovosti, vyplacení bezdůvodného obohacení, vratky příjmů 
inkasovaných v minulých letech atd.) Z pohledu srozumitelnosti a koncepce 
rozpočtové skladby je zásadní vratky transferů vyčlenit a přesunout na samostatnou 
položku – výrazně tím zvýšíme validitu a využitelnost prezentovaných informací. 
Zároveň platí, že podseskupení 590 máme vyčleněno i pro vratky příjmu minulých 
let. V podseskupení máme položku 5902 – ostatní výdaje z finančního vypořádání 
minulých let.  
Navrhujeme rozšířit položku 5902 ostatní výdaje z finančního vypořádání a vratek 
transferů subjektům neřídících se rozpočtovou skladbou a doplnit novou položku – 
např. 5904 – vratky transferů u subjektů řídících se rozpočtovou skladbou (výzva 
k vrácení dotace, vratka transferu v rámci udržitelnosti projektu, dobrovolné vrácení 
transferu po vyúčtování či finančním vypořádání,…). Dále dáváme na zvážení návrh 
na přečíslování položek tak, aby tvořily logické celky – pol. 5901 + 5902 = rezervy, 
5903 + 5904 = vratky transferů. 
Odpověď: Zřizuje se položka 5904 – „Převody domněle neoprávněně použitých 
dotací zpět poskytovateli“ a na tu se budou „vratky transferů v rámci výzvy k vrácení 
dotace“ zařazovat. Myšlenka, že by se v rozpočtové skladbě měly oddělovat vztahy 
k subjektům používajícím rozpočtovou skladbu od vztahů k subjektům ostatním je 
však nejasná a nezdůvodněná.  
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Morav-
skoslez-
ský kraj 

Připomínka: Návrh na vložení nového novelizačního bodu 
V bodě 1) náplně položky 5194 je uveden následující text: „Výdaje na pořízení 
předmětů, které mají být poskytnuty jako dary nebo ze společenské úsluhy (§ 2055 a 
násl. občanského zákoníku), včetně věcných darů poskytovaných v rámci humanitární 
pomoci do zahraničí [zákon č. 151/2010 Sb., § 5 a 6 nařízení vlády č. 463/2000 Sb., 
ve znění nařízení vlády č. 527/2002 Sb., a § 7 odst. 1 písm. b) a § 8 odst. 3 zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 
znění zákonů č. 320/2002 Sb. a č. 375/2011 Sb.]. Za věcné dary se považují i 
vstupenky na kulturní představení a sportovní utkání. Spropitné doložené účtenkou se 
za věcný ani peněžitý dar nepovažuje a zahrnuje se do výdaje, k němuž bylo 
poskytnuto.“ 
S ohledem na skutečnost, že v § 2055 a násl. občanského zákoníku je uvedeno, že 
plnění z pouhé společenské úsluhy není darováním, je-li z chování stran zřejmé, že se 
nechtějí smluvně vázat, navrhujeme upravit text následujícím způsobem: 
„Výdaje na pořízení předmětů, které mají být poskytnuty jako dary, včetně věcných 
darů poskytovaných v rámci humanitární pomoci do zahraničí [zákon č. 151/2010 
Sb., § 5 a 6 nařízení vlády č. 463/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 527/2002 Sb., a 
§ 7 odst. 1 písm. b) a § 8 odst. 3 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 320/2002 Sb. a č. 375/2011 
Sb.]. Za věcné dary se považují i vstupenky na kulturní představení a sportovní 
utkání. Spropitné doložené účtenkou se za věcný ani peněžitý dar nepovažuje a 
zahrnuje se do výdaje, k němuž bylo poskytnuto.“ 
Odůvodnění: 
Domníváme se, že vyhláškou Ministerstva financí není možné zařadit na položku 
věcných darů plnění z pouhé společenské úsluhy, když občanský zákoník stanoví, že 
se nejedná o dar. 
Odpověď: Rozpočtová skladba nijak občanskému zákoníku neodporuje. Často 
zařazuje několik různých druhů výdajů na jednu položku a je tomu tak i v tomto 
případě, kdy na položku 5194 zařazuje jednak výdaje na dary a jednak výdaje ze 
společenské úsluhy. 

 

Připomínka: Návrh na vložení nového novelizačního bodu 
K části B. Druhové třídění rozpočtové skladby; Vymezení některých pojmů 
souvisejících s druhovým tříděním rozpočtové skladby 
K písmenu d)  
Navrhujeme vypustit text: 
 „… s výjimkou investičních transferů a investičních půjčených prostředků“. 
Odůvodnění: 
Investiční transfery, jak také uvádí definice v písmenu i) a investiční půjčené 
prostředky, jak uvádí definice v písmenu k), jsou prostředky na investiční výdaje. Je 
zde zcela jednoznačné, že neinvestiční výdaje nemohou zahrnovat investiční transfery 
a investiční půjčené prostředky. 
Odpověď: Investiční výdaje jsou výdaje, jimiž se pořizuje dlouhodobý majetek, a 
neinvestiční jsou výdaje, jimiž se dlouhodobý majetek nepořizuje. Transfery, ať 
neinvestičními nebo investičními, se žádný majetek nepořizuje. Jestliže písmeno d) 
stanoví, že „běžnými výdaji se rozumějí neinvestiční výdaje s výjimkou investičních 
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transferů a investičních půjčených prostředků“, pak kdyby se slova „s výjimkou 
investičních transferů a investičních půjčených prostředků“ vypustila, byly by běžné 
výdaje totéž, co neinvestiční. Běžnými výdaji ale právě jsou neinvestiční výdaje, 
kterými jsou všechny jiné výdaje než ty, jimiž se pořizuje dlouhodobý majetek, tedy 
kterými jsou i veškeré transfery, s odečtením investičních transferů (a investičních 
půjčených prostředků). 

Svaz 
měst a 
obcí 

Připomínka: OPAKOVANÁ PŘIPOMÍNKA – Problémy 
- Značení nástrojem u ÚSC – doplnit postupy, případně nejlépe povinnost u 
výdajů u ÚSC vypustit 
- Značení UZ u výdajů u ÚSC  - neúčelné, pro ÚSC povinnost vypustit  
V roce 2016 bylo přislíbeno při vypořádání připomínek zahájení diskuse k tomuto 
problému, v 15. novele není vůbec řešeno. 
Odůvodnění: 
Značení nástrojem u výdajů ÚSC dle prostorového původu 
Jedná se o systém značení výdajů a příjmů v poměrech budoucích finančních toků z 
EU a národních zdrojů. Toto členění bylo zahájeno v roce 2008 metodikou MF, která 
sice nebyla závazná, ale byl požadavek na zobrazování ve finančních výkazech v 
podílech financování. Od roku 2013 byl požadavek na členění výdajů a příjmů 
nástrojem a zdrojem zapracován do vyhlášky k rozpočtové skladbě č. 323/2002 Sb. 
Metodika sice nadále existuje, ale značně v zúžené podobě, která téměř nic neřeší.   
Prvním problémem je, že není znám okamžik, od kdy se mají značit výdaje. Např. 
výdaje vznikají od ledna, smlouva o dotaci, případně rozhodnutí k programu 
spolufinancovaném EU, jsou podepsány v září. Mají se značit nástrojem a 
prostorovým původem výdaje uznatelné, které vznikly již před podpisem smlouvy, 
nebo není toto zpětně možné a značí se uznatelné výdaje vzniklé až po podpisu 
smlouvy (přijetí rozhodnutí)? Metodika roku 2008 vyžadovala zpětné označení, od 
2013 není řešeno nikde. Zde je u ÚSC i DSO významná právní nejistota.  
Celkově systém značení nástrojem v členění na prostorové původy způsobilých, či 
uznatelných výdajů v dobré víře, že budou uznány, tj. předem, musí být plně 
neúčelné. Značení by mohlo být zajištěno jiným způsobem, než RS, a to až k 
okamžiku vypořádání transferu. Bylo by přesné a snadné.  
Nikdy nebylo vysvětleno, za jakým účelem se toto požaduje, jakou má mít 
vypovídací schopnost, o čem informuje.  
V praxi se setkáváme s vysokou chybovostí, dochází k situacím, že někdo používá 
nástroj a prostorový původ (zdroj), někdo ne, někdo před podpisem smlouvy o dotaci, 
někdo po podpisu, někdo formou oprav, někdo jej použije i 2x… Tím, že řada výdajů 
může naběhnout ještě před okamžikem, kdy bude jasné rozdělení daných nákladů 
(například v předchozím kalendářním roce), nastávají situace, kdy část výdajů není 
výše uvedenými znaky označena vůbec. Naopak následné zásahy do proporcí 
uznatelných výdajů vedou k potenciální potřebě opravit výdaje nějak označené v 
letech minulých v dobré víře, což ale není možné s ohledem na uzavření daných 
období. Výsledkem tak musí logicky být krajně nepřesná čísla, která jsou ale 
pravděpodobně vydávána za perfektní údaje zjištěné z prvotních dat. Na druhou 
stranu se tohoto chybného až lživého vykazování dosahuje za cenu významných 
nákladů. V případě, že se zavede takto pracný a zcela neúčelný postup, mělo by dojít 
k jeho zrušení. Požadujeme, aby ve vyhlášce k rozpočtové skladbě byla povinnost 
značení výdajů nástrojem v členění dle prostorových původů pro ÚSC a DSO 
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zrušena. 
Odpověď: Tento problém je zcela zásadní, jeho řešení však nespočívá v úpravách 
rozpočtové skladby a vyžádalo by si podstatnou změnu vyúčtovávání výdajů na 
programy a projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie. Základem tohoto 
problému je skutečnost, že výdaje, o kterých se předpokládá, že budou uznány jako 
výdaje kryté prostředky z rozpočtu Evropské unie, se jako takové označují hned při 
svém vzniku a když jako takové uznány nejsou, označení se zruší, tzn. z příslušných 
jednotek třídění rozpočtové skladby (prostorová jednotka, nástroj) se odúčtují. To je 
však v rozporu se zásadou, že účtování nelze měnit na základě skutečností, které 
nastaly až po provedení resp. zaúčtování hospodářské operace, v tomto případě po 
uskutečnění výdaje. Bylo by třeba, aby se to, které výdaje jsou výdaji jsou výdaji 
krytými prostředky z rozpočtu Evropské unie, rozhodlo až po skončení programu 
nebo projektu. To by však znamenalo značnou změnu v celém systému 
spolufinancování rozpočtem Evropské unie, kterou by asi nebylo možné provést. 
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