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Vypořádání připomínek resortů a krajů k návrhu devatenácté 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 devatenácté novely vyhlášky o rozpočtové skladbě předložen v rámci vnějšího 
připomínkového řízení připomínkovatelům, kterými jsou tyto orgány, právnické osoby a 
útvary: 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, 10) Ministerstvo zdravotnictví, 11) Ministerstvo 
spravedlnosti, 12) Ministerstvo vnitra, 13) Ministerstvo průmyslu a obchodu, 14) Ministerstvo 
pro místní rozvoj (MMR), 15) Ministerstvo zemědělství, 16) Ministerstvo obrany, 17) 
Ministerstvo dopravy, 18) Ministerstvo životního prostředí, 19) Český statistický úřad, 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 
malých a středních podniků a živnostníků, 68) Asociace samostatných odborů, 69) 
Českomoravská konfederace odborových svazů, 70) Konfederace umění a kultury, 71) 
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, 72) Svaz průmyslu a dopravy, 73) 
Unie zaměstnavatelských svazů, 74) Družstevní asociace, 75) Hospodářská komora, 76) 
Agrární komora, 77) České advokátní komora, 78) Česká komora architektů, 79) Česká 
komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 80) Česká lékárnická 
komora, 81) Česká lékařská komora, 82) Česká stomatologická komora, 83) Exekutorská 
komora, 84) Komora auditorů, 85) Komora daňových poradců, 86) Komora patentových 
zástupců, 87) Komora veterinárních lékařů, 88) Notářská komora, 89) Úřad vlády, odbor 
kompatibility s právem Evropských společenství, 90) Úřad vlády, Legislativní rada vlády, 91) 
Úřad vlády - věda, výzkum a inovace, 92) Poslanecká sněmovna – zahraniční výbor, 93) 
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Senát – zahraniční výbor, 94) Úřad vlády – zmocněnec pro lidská práva a 95) Úřad pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Návrh měl být poslán též Národní 
sportovní agentuře, která je od 1. srpna 2019 ústředním orgánem státní správy, ale ta dosud 
neměla sídlo ani zaměstnance. 

Návrh novely tedy byl k připomínkám předložen všem výše uvedeným 95 
připomínkovatelům, a to vložením do elektronické knihovny Úřadu vlády (tzv. Eklep) dne 23. 
října 2019 se lhůtou pro dodání stanovisek do 12. listopadu 2018. 

Z uvedených pětadevadesáti připomínkovatelů jich 21 poslalo  připomínky (uvedeni 
pod č. 1, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 24, 30, 36, 47, 50, 55, 56, 60, 62, 66 a 90), 34 napsali, 
že připomínky nemají (uvedeni pod č. 8, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 34, 
39, 42, 43, 44, 45, 48, 51, 54, 57, 58, 59, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 76 a 80), a zbylých 50 
neodpovědělo.  

Připomínek bylo celkem 130, některé se opakovaly. Velké většině z nich bylo 
vyhověno úplně nebo aspoň částečně. Sedm nejdůležitějších připomínek, kterým bylo v plné 
míře vyhověno, jsou tyto: 

1) Zohlednit ustanovení školského zákona, že „rozpočet zřizovatele zprostředkovává 
vztah školské právnické osoby zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí ke státnímu 
rozpočtu“. Je to stejné ustanovení jako ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, podle nějž „rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové 
organizace ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu regionální rady regionu soudržnosti a 
k Národnímu fondu; jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje“. 
Proto do ustanovení, která upravují zařazování transferů příspěvkovým organizacím územních 
samosprávných celků na položky a která se nacházejí v náplni seskupení položek 52, byla 
doplněna ustanovení, která podobným způsobem upravují zařazování transferů školským 
právnickým osobám zřízeným kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí. 

2) Nepřesunovat položku 2342 – „Platby za odebrané množství podzemní vody a za 
správu vodních toků“ do daňových příjmů. Na této položce jsou příjmy, mají povahu příjmů 
za dodání věcí a služeb, a proto patří do třídy 2 – „Nedaňové příjmy“ a nikoliv do třídy 1 – 
„Daňové příjmy.  

3) Čtyři připomínky se týkaly seskupení položek 515 a požadovaly přesnější vymezení 
výdajů patřících na položky 5153 – „Plyn“, 5154 – „Elektrická energie“ a 5156 – „Pohonné 
hmoty a mazadla“. S jejich využitím byly formulovány náplně těchto tří položek, které dosud 
náplně neměly, a stanoveno přesně, jaké výdaje na ně patří. 

4) Stanovit, na kterou položku patří příspěvky konsorciím evropské výzkumné 
infrastruktury zakládaným podle nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ve znění nařízení Rady (EU) 
č. 1261/2013. Bylo zjištěno, že tato konsorcia se zakládají v jednotlivých členských státech 
Evropské unie podle práva těchto států a jsou považována za mezinárodní nevládní 
organizace (jsou to soukromé právnické osoby). Podle zákona o mezinárodním právu 
soukromém právnické osoby se sídlem mimo Českou republiku jsou právnickými osobami 
zahraničními a se sídlem v České republice právnickými osobami tuzemskými.  Konsorcia se 
sídlem v zahraničí proto nevládními zahraničními osobami, kdežto se sídlem v Česku vůbec 
zahraničními právnickými osobami nejsou. To bylo doplněno do náplně seskupení položek 55 
– „Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí“. Plyne z toho, že příspěvky cizím 
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konsorciím patří, jsou-li to skutečně příspěvky, jejichž protihodnotou jsou členská práva, na 
položku 5542, kdežto příspěvky téhož druhu českým konsorciím na položku 5179. 

5) Stanovit, na jaké položky patří příspěvky Evropské kosmické agentuře a platby za 
služby Evropského informačního systému vozidel a řidičských oprávnění (Eucaris). Bylo 
zjištěno, že platby Eucarisu mají povahu náhrad a že příspěvky Evropské kosmické agentuře 
jsou dvojí, na povinné činnosti, ty platí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a na 
nepovinné činnosti, ty platí Ministerstvo dopravy. Proti prvnímu druhu příspěvků jako 
protihodnota stojí členská práva, kdežto druhý druh příspěvků přímou protihodnotu nemá 
resp. má ji jen v případě, že daný stát se účastní příslušného projektu. Platby Eucarisu patří na 
položku 5192, příspěvky Evropské kosmické agentuře na povinné činnosti na položku 5541 a 
příspěvky na povinné činnosti na položku 5511. 

6) Neoddělovat z paragrafu 2292 výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou a 
nechat na něm jen výdaje na dopravní obslužnost linkovou dopravou, protože některé 
podniky, které ji zajišťují, provozují oba tyto druhy dopravy a výdaje nelze oddělit, nebo 
naopak kromě paragrafu pro drážní dopravu zřídit ještě paragraf pro dopravu smíšenou. 
Ministerstvo financí rozdělené údaje potřebuje, a proto bylo vyhověno návrhu oddělit 
z paragrafu 2292 paragraf pro drážní dopravu i pro dopravu smíšenou. 

7) V souvislosti s náplní položky 5364 doplnit, které všechny vratky transferů kromě 
vratek transferů v rámci finančního vypořádání existují. Byla doplněna definice vratek o 
definici vratek transferů, která pokrývá všechny jejich podoby.  

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 takové, že příslušné změny rozpočtové skladby by měly příliš velký 
dopad a není možné je provést bez vyjádření ostatních resortů. Proto se dají na pořad při 
přípravě nové vyhlášky, která má být účinná od roku 2021. 

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 
MPO 
 

Připomínka: Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu se zákonem č. 165/2012 
Sb., o podporovaných zdrojích energie, poskytuje operátorovi trhu – společnosti 
OTE, a.s., dotaci na úhradu složky ceny služby distribuční a přenosové soustavy na 
podporu elektřiny, na úhradu provozní podpory tepla a na kompenzaci na elektřinu 
spotřebovanou zákazníkem v České republice vyrobenou z obnovitelných zdrojů 
energie v jiném členském státě EU. Z důvodu, že se jedná o specifickou dotaci s 
významným dopadem do výdajů státního rozpočtu ČR, navrhuje MPO využít 
možnosti doplňkového třídění rozpočtové skladby a stanovit pro dotaci samostatný 
dílčí paragraf. 
Zásadní připomínka k příloze, části G. Doplňková třídění – doplnit: 
Dílčí průřezový ukazatel 38 – Výdaje na podporované zdroje energie (POZE)  
Odpověď: Zřídit nový dílčí průřezový ukazatel v současné době není možné, protože 
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by se musel stát součástí zákona o státním rozpočtu. Zda by to bylo možné od roku 
2021, se projedná při přípravě nové vyhlášky o rozpočtové skladbě. Zdá se však, že 
by bylo možné pro sledování těchto výdajů využít strukturní třídění. Tato možnost 
bude prověřena a projednána. 

MD 
 

Připomínka: V ustanovení § 3 odst. 3 návrhu vyhlášky (nad rámec návrhu) 
požadujeme doplnit větu „V rozpočtovém systému se uvádí paragraf šestimístný, kdy 
páté a šesté místo slouží, stanoví-li tak ministerstvo, pro identifikaci vybraných 
průřezových ukazatelů.“. Doplnění textu uvedeného ustanovení požadujeme s 
ohledem na skutečnost, že se v rozpočtovém systému (IISSP – státní pokladna) podle 
ustanovení § 3 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, 
uvádějí paragrafy na šest míst. 
Odpověď: Dvě místa, která se v rozpočtovém systému připojují k číslu paragrafu, 
součástí paragrafu nejsou. Je to dílčí průřezový ukazatel, který představuje zvláštní 
třídění, na paragrafech je nezávislý. V rozpočtové skldbě není v této souvislosti žádná 
změna možná. 

 

Připomínka: 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 5217 nepatří finanční kompenzace 
dopadů cenových slev v dopravě nařízených státem, které patří na položku 5811 
(odstavec 10 položky 5811). 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 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 ustanovením § 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). 
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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. 

Připomínka: 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. 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 5811 (odstavec 10 položky 5811). 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: Jak je uvedeno k předcházející připomínce, výdaje na dopravní obslužnost 
podle smluv uzavíraných podle zákona č. 194/2010 Sb. nejsou transfery. Navrženou 
položku nelze zřídit. 

 
  

Připomínka: V novém podseskupení položek 425 – Investiční převody z vlastních 
fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity požadujeme (nad rámec 
návrhu) vytvořit novou položku s názvem: „Položka 4252 – Investiční převody 
z rezervních fondů organizačních složek státu“ (ohledně odůvodnění tohoto 
požadavku viz připomínka č. 2). 
Odpověď: Zavést v převodech mezi vlastními fondy rozlišování na neinvestiční a 
investiční převody by se muselo řešit komplexně. Oddělit investiční převody by asi 
bylo pak potřeba i u jiných fondů než rezervních, a to nejen v příjmech, ale i ve 
výdajích. Tato otázka se projedná při přípravě nové vyhlášky o rozpočtové skladbě. 
Připomínka: V paragrafu 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy požadujeme 
ponechat text: „dotace k zabezpečení územní dopravní obslužnosti a“. Po jeho 
navrhovaném odstranění totiž z obsahu paragrafu 2221 nebude zřejmé jeho využití 

 

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



 6 

pro vyhodnocování čerpání státního rozpočtu. 
V paragrafu 2242 – Provoz veřejné železniční dopravy požadujeme ponechat text: „a 
zajištění dopravní obslužnosti“. Po jeho navrhovaném odstranění totiž z obsahu 
paragrafu 2242 nebude zřejmé jeho využití pro vyhodnocování čerpání státního 
rozpočtu. 
Odpověď: Tytéž výdaje nemohou být ve dvou paragrafech. Jsou-li výdaje na 
dopravní obslužnost v pododdíle 229, nemohou být zároveň v pododdílech 222 a 224. 

ČSÚ Připomínka: Připomínka k absenci rozpočtové položky pro investiční převody z 
vlastních fondů  
Český statistický úřad (dále jen „ČSÚ“) doporučuje zřídit v rámci nového 
podseskupení 425 další rozpočtovou položku pro ostatní investiční převody z 
vlastních fondů uvnitř organizačních složek státu.   
Odůvodnění: Návrh neobsahuje žádnou rozpočtovou položku pro investiční převody 
z vlastních fondů v rámci organizačních složek státu, která by představovala náhradu 
za rušenou rozpočtovou položku 4139. Rozpočtová položka 4251 se týká pouze 
územních samosprávných celků 
Tato připomínka je doporučující. 
Odpověď: Stejná odpověď jako na připomínku ministerstva dopravy požadující 
vytvořit položku pro investiční převody z rezervních fondů organizačních složek 
státu. Rozdělení na investiční a neinvestiční převody je třeba řešit pro všechny fondy 
a v příjmech i ve výdajích. Tato otázka se projedná při přípravě nové vyhlášky o 
rozpočtové skladbě.  

 

Jiho-
český 
kraj 

Připomínka: Navrhujeme zřízení speciálního oddílu a paragrafu pro oblast lesního 
hospodářství pro oddělené sledování výdajů souvisejících s kůrovcem a kůrovcovou 
kalamitou. 
Odpověď: Výdaje spojené s kůrovcem nejsou výdaji vymezenými odvětvově. Tyto 
výdaje by se asi mohly v budoucnu sledovat v dílčím průřezovém ukazateli. Bude 
projednáno při přípravě nové vyhlášky o rozpočtové skladbě. 

 

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 
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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. 
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