
III 
Vypořádání připomínek resortů a krajů k návrhu dvacáté 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 meziresortního 
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, 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) Národní úřad pro kybernetickou a 
informační bezpečnost, 34) Národní sportovní agentura, 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) Nejvyšší soud, 46) Nejvyšší správní 
soud, 47) Nejvyšší státní zastupitelství, 48) Hlavní město Praha, 49) Středočeský kraj, 50) 
Jihočeský kraj, 51) Plzeňský kraj, 52) Karlovarský kraj, 53) Ústecký kraj, 54) Liberecký kraj, 55) 
Královéhradecký kraj, 56) Pardubický kraj, 57) Kraj Vysočina, 58) Jihomoravský kraj, 59) 
Olomoucký kraj, 60) Moravskoslezský kraj, 61) Zlínský kraj, 62) Asociace krajů, 63) Sdružení 
místních samospráv, 64) Svaz měst a obcí, 65) Česká národní banka, 66) Úřad vlády, odbor 
kompatibility s právem Evropských společenství, 67) Úřad vlády, Legislativní rada vlády, a 68) 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.  

Návrh novely tedy byl k připomínkám předložen všem výše uvedeným 68 
připomínkovatelům, a to vložením do elektronické knihovny Úřadu vlády (tzv. Eklep) dne 5. října 
2020 se lhůtou pro dodání stanovisek do 26. října 2020. 

Z uvedených 68 připomínkovatelů jich 22 poslali připomínky, a to 12 ústředních orgánů 
státní správy (uvedeny pod č. 5, 7, 9, 10, 12, 14 až 17, 19, 20 a 27), 9 krajů včetně hl. m. Prahy (č. 
48, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 60 a 61) a odbor kompatibility Úřadu vlády (č. 66). 29 připomínkovatelů 
napsalo, že připomínky nemají (č. 1, 6, 8, 11, 13, 18, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 33, 35, 38, 39, 41, 
42, 43, 45, 49, 51, 55, 57, 59, 63, 64 a 65). Že nemá připomínky, napsala také Českomoravská 
konfederace odborových svazů, ač nebyla obeslána. Obeslaných, kteří neodpověděli, bylo 17 (č. 2, 
3, 4, 24, 25, 31, 32, 34, 36, 37, 40, 44, 46, 47, 62, 67 a 68). 

Připomínek bylo celkem 168, některé se opakovaly. Většině z nich bylo vyhověno úplně 
nebo aspoň částečně. Připomínky kromě formálních a nepodstatných jsou i se způsobem 
zapracování nebo s důvody zamítnutí uvedeny v této tabulce: 
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PŘIPOMÍNKY K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 

Návrh novely vyhlášky o rozpočtové skladbě 
 

 
Resort Připomínky Vypořádání 
MŠMT 
 

K čl. I bodu 33: Požadujeme upřesnit náplň položky 2221. 
Definici vratky obsahuje Příloha B písm. r) vyhlášky a podle 
této definice nelze pod vratku zařadit postup dle § 15 zákona 
č. 218/2000 Sb., tj. odnětí dotace. Není tak zcela zřejmé, zda 
odňatá dotace patří na položku 2329 nebo některou jinou 
položku. Požadujeme tedy institut odnětí dotace do druhového 
třídění zapracovat, a to ať už do náplně některé z položek či 
do definic pojmů. 

Příjmy z odňaté dotace se 
doplňují do náplně položek 
2221 a 2229.  
 

K čl. I bodu 35: Zatímco se předmětný novelizační bod 
omezuje pouze na ty převody podle § 14 odst. 7 zákona č. 
218/2000 Sb., které jsou odvodem za porušení rozpočtové 
kázně (resp. penále dle platného znění zákona), odůvodnění 
zahrnuje i prostředky, které se vrací jako nepoužité. 
Požadujeme uvést novelizační bod a jeho odůvodnění do 
souladu, aby nevznikaly výkladové nejasnosti. 

Příjmy nepoužitých prostředků 
se doplňují do náplně položky 
2221. 
 
 

Požadujeme do náplně položky 2324 doplnit mimo jiné i text 
„odvod a penále za porušení rozpočtové kázně“. Jak vyplývá z 
odůvodnění novely zákona č. 218/2000 Sb. (sněmovní tisk 
567): „Porušení rozpočtové kázně není správním deliktem a 
uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně není trestní 
sankcí. Cílem odvodu za porušení rozpočtové kázně je vrátit 
prostředky, které byly poskytnuty a nebyly využity v souladu se 
stanoveným účelem nebo podmínkami do toho rozpočtu, ze 
kterého byly poskytnuty. V odůvodnění rozsudku 5 As 95/2014 
– 46 Nejvyšší správní soud uvádí: „Porušení rozpočtové 
kázně však správním deliktem není a stejně tak uložení odvodu 
za porušení rozpočtové kázně není trestní sankcí. Byť se v 
souvislosti s odvodem za porušení rozpočtové kázně běžně 
hovoří o jeho sankčním charakteru, neznamená tento 
přívlastek bez dalšího, že jde o sankci trestní povahy, na 
kterou by bylo možné aplikovat zákonné instituty určené pro 
oblast správního trestání …“. Dále Nejvyšší správní soud 
uvádí, že cílem odvodu za porušení rozpočtové kázně je na 
rozdíl od trestní sankce navrátit zpět do státního rozpočtu 
prostředky, které nebyly využity za účelem a v souladu s 
podmínkami, které stát pro čerpání těchto prostředků stanovil. 
Navrhuje se tedy, aby bylo slovo „sankce“ bylo nahrazeno 
slovem „odvod“.“ 
Domníváme se proto, že není možné do náplně položky 
uvádět jak pojem „odvod“, tak pojem „penále“, když zákon č. 
218/2000 Sb. má od 1. 1. 2021 obsahovat pouze pojem 
„odvod“. S ohledem na uvedené požadujeme slova „a penále“ 
odstranit. 

Odvod za porušení rozpočtové 
kázně byl až dosud považován 
za sankci a tak je v rozpočtové 
skladbě zařazován od začátku. 
O případné změně se bude 
jednat při přípravě nové 
vyhlášky o rozpočtové 
skladbě. V zákoně č. 218/2000 
Sb. po novele projednávané 
nyní (12. 11. 2020) Senátem 
penále zůstává. 
 
 

Požadujeme uvést, na jakou položku je třeba zařadit příjem, 
který kraj nebo regionální rada převádí do státního rozpočtu 
podle § 14 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. jako prostředky 

Jak je uvedeno výše, příjmy 
nepoužitých prostředků se 
doplňují do náplně položky 
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nepoužité, v případě, že tyto prostředky byly vráceny do 
rozpočtu kraje nebo regionální rady na základě výzvy učiněné 
podle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., a které tak příloha 
B. písm. r) vyhlášky nepovažuje za „vratku“, stejně jako 
dotaci vrácenou na základě výzvy podle § 14f odst. 3 zákona 
č. 218/2000 Sb. Dle našeho názoru se paradoxně tato vrácená 
dotace zařazuje podle současné vyhlášky na položku 2229, tj. 
na položku, na kterou se zařazují Ostatní přijaté vratky 
transferů, přestože dle definice vyhlášky se o vratku nejedná.  
Situace je tak zcela nepřehledná a ze strany organizačních 
složek státu není možné jednoznačně stanovit, na kterou 
položku takové příjmy patří. Obecně tedy požadujeme 
přehodnotit současné pojetí toho, co je vratka (v případě § 14 
odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. ve vztahu ke státnímu rozpočtu 
jde patrně o vratku) a co náhrada. V návaznosti na výše 
uvedený rozsudek a sněmovní tisk považujeme za nutné 
přehodnotit charakter odvodů za porušení rozpočtové kázně, 
které vyhláška vnímá jako sankci, přestože jsou podle výše 
uvedeného rozsudku soudu vratkou. 

2221. 

Nad rámec k materiálu: Nejvyšší kontrolní úřad v rámci 
Kontrolního protokolu o kontrole č. 19/31  učinil závěr, že 
výdaje na projekty zajišťující činnost řídicího orgánu 
operačního programu dle přímo použitelného předpisu EU 
nelze v případě MŠMT vykazovat na § 3299 – Ostatní 
záležitosti vzdělávání, na kterém jsou s vědomím Ministerstva 
financí od samého počátku rozpočtovány a vykazovány. Podle 
názoru NKÚ mají být tyto výdaje v případě MŠMT 
zařazovány na § 3261 - Činnost ústředního orgánu státní 
správy ve vzdělávání. Vzhledem k tomu, že dle údajů jiných 
kapitol dostupných na monitor.statnipokladna.cz není postup 
MŠMT ojedinělý, domníváme se, že MŠMT nepostupuje v 
rozporu s vyhláškou. Nicméně pro odstranění pochybností 
doporučujeme v rámci vyhlášky jednoznačně vymezit, jak 
odvětvově projekty technické pomoci zatřídit, případně zavést 
samostatný paragraf pro výdaje na tyto projekty bez ohledu na 
operační program. 

Nejvyšší kontrolní úřad má 
pravdu, administrování 
operačního programu není 
činnost školská, ale správní. 
Výdaje na ni proto patří na 
paragraf 3261. 

Nejvyšší kontrolní úřad v rámci Kontrolního protokolu o 
kontrole č. 19/31 dále také učinil i přes námitky MŠMT závěr 
o nesprávném třídění výdajů v rámci VaVaI. 
NKÚ vykládá ustanovení § 2 odst. 3 vyhlášky č. 323/2002 Sb. 
týkající se druhu činnosti, na kterou se výdaje vynakládají 
v tom smyslu, že poskytovatel dotace má výdaje třídit nikoliv 
podle toho, jakou svou činnost tímto výdajem naplňuje, ale 
podle účelu poskytnutých prostředků. MŠMT druh činnosti v 
tomto ustanovení chápe jako druh své činnosti, na kterou 
vynakládá prostředky státního rozpočtu (věcné zaměření 
poskytovatele, zde odpovídá z pohledu MŠMT právě 
paragrafu 3809). Jak MŠMT opakovaně uvedlo, zjevně takto 
§ 2 odst. 3 vyhlášky chápou i jiné kapitoly státního rozpočtu 
(např. GA ČR a TA ČR) – tj. MŠMT svým postupem 
zajišťuje jednotnost vykazování stanovenou § 2 odst. 4 zákona 
č. 218/2000 Sb. 

Nejvyšší kontrolní úřad má 
pravdu, transfery právnickým 
osobám, jejichž činností je 
výzkum v různých odvětvích, 
patří na paragrafy pro výzkum 
v těchto odvětvích a ne na 
paragraf 3809. 
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NKÚ dále dovozuje, že v případě účelové podpory výzkumu a 
vývoje je nutno použít jako identifikátor pro určení 
odvětvového třídění výhradně druh činnosti a že kritérium dle 
zaměření příjemce má být využito až v okamžiku, kdy nelze 
dle kritéria prvního postupovat. Ani s tímto výkladem MŠMT 
nesouhlasí. Ve vyhlášce č. 323/2002 Sb. není uvedeno, že 
členění dle zaměření subjektu musí být použito až v 
okamžiku, kdy není možno použít hledisko dle druhu činnosti. 
Vyhláška rovněž neurčuje ani to, že v případě, kdy je podle 
jednoho z hledisek určeno zatřídění výdaje do skupiny 
paragrafů 380 (Ostatní výzkum a vývoj), je nutno nejprve 
zhodnotit, zda podle druhého z možných třídících kritérií 
nemůže být určen paragraf výzkumu jiný. 
Z údajů uvedených na monitor.statnipokladna.cz lze dovodit, 
že i další poskytovatelé účelové podpory VaVaI dovodili 
z ustanovení vyhlášky shodný výklad, neboť účelová podpora 
výzkumu a vývoje je v souladu s § 4 zákona č. 130/2002 Sb. 
poskytována i ze strany GAČR, TAČR či MPO a všichni 
poskytovatelé používají pro podporu výzkumu a vývoje jediný 
paragraf korespondující s jejich činností. I s ohledem na tyto 
skutečnosti a zejména na skutečnost, že gestor vyhlášky 
o rozpočtové skladbě prostřednictvím schvalování 
jednotlivých běhů návrhů rozpočtu každé z uvedených kapitol 
odsouhlasuje každoročně navrhované použití rozpočtových 
paragrafů, považuje MŠMT svůj výklad vyhlášky a zvolený 
postup za správný a souladný s právními předpisy. 
V případě, že by se předkladatel ztotožnil s učiněným 
závěrem NKÚ, doporučujeme upravit příslušná ustanovení 
vyhlášky tak, aby o způsobu zatřídění výdajů nebylo pochyb. 
K čl. I bodu 57: Vítáme upřesnění náplně položky 5909 
směrem k rezervním fondům organizačních složek státu (dále 
jen „OSS“). Dáváme však na zvážení, zda náplň vázat pouze k 
výdajům rezervních fondů, neboť pokud OSS postupuje tak, 
že prostředky rezervního fondu původem ze zahraničí převede 
do příjmů státního rozpočtu a překročí tak o tyto prostředky 
rozpočet výdajů, není už možné tyto prostředky převést zpět 
do rezervního fondu. V případě, že tyto prostředky nebudou 
spotřebovány, je třeba finanční prostředky poskytovateli vrátit 
přímo ze státního rozpočtu, avšak je otázkou zda také pod 
stejnou položkou 5909. 

V odstavci 7 náplně položky 
5909 bude i věta „Patří sem i 
takovéto peněžní prostředky 
vracené zpět poskytovatelům z 
výdajových účtů státního 
rozpočtu.“. 

MPSV Doporučující připomínka k čl. I bodu 2 návrhu novely 
vyhlášky o rozpočtové skladbě (vymezení pojmu refundace): 
V souvislosti s vymezením pojmu refundace upozorňujeme, 
že se tento postup používá v celé řadě případů, nejenom při 
refundaci platů. Jedná se o vracené prostředky poskytnuté 
v totožném roce nebo u účetních jednotek při převodech 
mezi jejich bankovními účty, pokud nemají jeden výdajový 
účet státního rozpočtu, ale používají jich několik. Refundace 
z titulu náhrad 
y platů zřejmě tedy v praxi nebude ani nejčastějším případem, 
kdy se používá. Pro případ, že se pojem refundace nemá 
odlišovat od pojmu kompenzace, která se standardně provádí 

Ne všechny výdajové 
kompenzace jsou refundacemi. 
Podle definice se „refundací 
rozumí platba považovaná u 
jejího příjemce za záporný 
výdaj (u organizační složky 
státu přijatá na výdajový účet), 
kterou se nahrazuje předchozí 
výdaj tohoto příjemce 
(výdajová kompenzace) 
uskutečněný k úhradě hodnot 
vynaložených ve prospěch 
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ve výdajích i příjmech daného roku, což mj. odpovídá i 
výkladu kompenzačních operací, který obsahují publikace 
k rozpočtové skladbě, kterých je Ing. Jiří Paroubek 
(spolu)autorem, požadujeme zpřesnit pojem refundace 
s ohledem na tyto skutečnosti. 
 

plátce“. Výdajovou 
kompenzací je jakékoli přijetí 
peněžních prostředků minusem 
do výdajů, refundací je přijetí 
do výdajů jen takových 
peněžních prostředků, kterými 
plátce uhrazuje příjemci 
hodnoty, které příjemce 
vynaložil místo něho. 
Nejčastější výdajovou 
kompenzací, která není 
refundací, je přijetí vratky 
transferu minusem do výdajů 
na položku, z níž poskytovatel 
transferu ho jeho příjemci 
poukázal. Nejčastější refundací 
je refundace mzdy, tzn. 
zaměstnanec příjemce 
refundace pracuje pro plátce 
refundace, ale platí ho 
zaměstnavatel, tj. příjemce 
refundace. K úhradě jeho 
mzdy, kterou zaměstnavatel 
platí zaměstnanci, ač ten pro 
něj nic nedělá, slouží právě 
refundace. Zaměstnavatel 
vynaložil hodnoty (práci svého 
pracovníka) ve prospěch 
někoho jiného a ten mu proto 
mzdu pracovníka uhrazuje. 

Zásadní připomínka k čl. I bodu 25 návrhu novely vyhlášky o 
rozpočtové skladbě (úprava v příjmech z povinného 
pojistného): V seskupení položek 16 – Povinné pojistné 
žádáme o zachování rozpočtových položek (RP) se současnou 
věcnou náplní. Zavedením navrhovaných přesunů 
jednotlivých RP v oblasti příjmů z pojistného (z RP 1627 na 
RP 1616, z RP 1628 na RP 1618, z RP 1629 na RP 1619, z RP 
1621 na RP 1615) a zrušením vybraných RP (RP 1621, RP 
1627, RP 1628 a RP 1629) dojde k narušení sledování 
časových řad jednotlivých RP. Zpracování časových řad 
těchto příjmů bude dále časově náročnější při existenci rizika 
vyšší chybovosti. 

V zásadě zachován současný 
stav a jen přesunuta položka 
1621 na položku 1618, což 
umožní oddělit pojistné a 
příspěvky, které budou na 
položkách podseskupení 161, a 
související příjmy, které budou 
na položkách podseskupení 
162. 

Zásadní připomínka k čl. I bodu 34 návrhu novely vyhlášky o 
rozpočtové skladbě (úprava k finančnímu vypořádání 
dotací/transferů): V souvislosti s úpravou k finančnímu 
vypořádání transferů a jejímu zdůvodnění předkladatelem 
upozorňujeme na skutečnost, že změna může přinést 
nejasnosti. Předkladatel se v rámci vysvětlení omezuje v 
zásadě na oblast dotací s ohledem na zmínění vyhlášky č. 
367/2015 Sb. V tomto případě se vratky od příjemců dotací v 
roce jejich poskytnutí i refundují jako záporné výdaje 
(přijímají se na výdajový účet státního rozpočtu), příp. jsou na 

 Vratky v tomtéž roce nejsou 
výjimkou a mohou se provádět 
i v rámci finančního 
vypořádání. Proto byla slova 
„předchozích let“ a „minulých 
let“ vypuštěna. Zřizuje se však 
náplň podseskupení položek 
stanovící, jak se postupuje a 
jaké položky se používají při 
vracení nespotřebovaných částí 
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úrovni poskytovatelů soustřeďovány na účtu cizích prostředků 
(není sledovaný rozpočtovou skladbou), ze kterého jsou 
hromadně převáděny na Ministerstvo financí v termínech 
stanovených vypořádací vyhláškou, tj. jsou z pohledu státu 
příjmem (na příjmové položce) až na úrovni Ministerstva 
financí. Předpokládáme, že všichni poskytovatelé dotací toto 
provádějí až počátkem následujícího roku, za který se finanční 
vypořádání provádí, a proto se jedná o příjmy minulého roku. 
Požadujeme buď tuto změnu neprovádět, nebo alespoň 
zpřesnit vysvětlení v tomto smyslu. Rozhodně by nemělo být 
uvedené se slovy „oprava nesprávnosti“. Možná souvislost i s 
bodem 56 návrhu vyhlášky, i když to se týká jiného 
charakteru finančního vypořádání (spíše by bylo vhodné 
oddělit pojem finanční vypořádání se státním rozpočtem, resp. 
veřejnými rozpočty, od pojmu pro vypořádání s jinými 
subjekty). Možná souvislost i s body 81 a 82 vysvětlená opět 
jako „oprava nesprávnosti“. 

transferů během roku a jak 
v dalších letech. Toto 
ustanovení by mělo veškeré 
pochyby odstranit. 

Zásadní připomínka k čl. I bodu 40 návrhu novely vyhlášky o 
rozpočtové skladbě (debetní platební karty ČNB): V rámci 
zpřesnění obsahové náplně třídy 5 má být doplněn i odstavec 
č. 26 k výdajům prostřednictvím debetních karet. Požadujeme 
jej v navržené podobě do rozpočtové skladby nezahrnovat, 
protože by způsobil nejasnosti při vykazování výdajů 
prováděných debetními kartami, resp. co je jím přesně 
myšleno, protože to není zřejmé ani z odůvodnění k tomuto 
bodu. V případě, kdy účetní jednotka využívá účet u jiné 
banky, tak z pohledu rozpočtové skladby účtuje o výdajích (a 
příjmech) na účtech státního rozpočtu při převodu (zálohy) 
prostředků na tento účet, ze kterého jsou pak úhrady kartou 
prováděny, příp. o zpětném převodu nevyčerpaných 
prostředků (forma platebních poukazů). Tento postup by měl 
být omezován s ohledem na skutečnost, že debetní karty již 
poskytuje i Česká národní banka. V případě karet vydaných 
ČNB ovšem dle našich zkušeností bývá pro výdaje používána 
položka 5182 před přiřazením odpovídající rozpočtové 
položce. Je to z toho důvodu, že do doby přiřazení výdaje lze 
využít skutečnosti, že položka 5182 nemusí být rozpočtována. 
Je tedy uplatňován podobný postup, jako u výdajů 
prováděných prostřednictvím pokladny, kdy smyslem 
debetních karet je omezit pohyb hotovosti a zjednodušit 
úhrady. Požadujeme odstavec 26 do rozpočtové skladby v 
navrženém smyslu nezahrnovat. Souvisí s bodem 47. 

Zůstane současný stav, 
v náplni třídy 5 odstavec 26 
nebude, v náplni položky 5182 
nebude odstavec 2 a jen se do 
ní doplní postup při převodech 
do pokladny a z ní. Položka 
5182 by se pro dočasné 
zařazení výdajů používat 
neměla, k tomu je položka 
5991. 

Doporučující připomínka k čl. I bodu 45 návrhu novely 
vyhlášky o rozpočtové skladbě (náhrada za očkování 
zaměstnance): Požadujeme zpřesnit navržený postup ve 
smyslu, že položka 5169 je používána pro náhradu za 
očkování vždy, pokud není proplacena jako cestovní náhrada. 
Je potřebné odstranit podmínku o úhradě přímo organizací. 
Pro očkování do cizích zemí může být i potřeba očkování, 
které je potřebné provést se značným předstihem (několika 
měsíců), případně je potřebné jej dokonce i opakovat, aby 
bylo účinné. Zaměstnanec si jej může u lékaře uhradit ze 

Doplňuje se věta, že nezahrne-
li zaměstnanec výdaje na 
očkování do vyúčtování 
služební cesty, zaměstnavatel 
mu je proplatí z položky 5192. 
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svých prostředků, které následně předkládá k proplacení 
svému zaměstnavateli. To vše i výrazně dříve, než je formálně 
schválen cestovní příkaz. Zaměstnavatel by měl tyto 
prostředky zaměstnanci bez prodlení proplatit. 
Zásadní připomínka k čl. I bodu 47 návrhu novely vyhlášky o 
rozpočtové skladbě (debetní platební karty ČNB): 
Požadujeme zpřesnění upravit ve smyslu vyplývající i z 
připomínky k bodu 45. Položku 5182 by mělo být možné 
používat pro dočasné vykázání výdajů prováděných debetními 
kartami ČNB. Ty musejí být ke konci roku přiřazeny nějaké 
jiné odpovídající položce. Účty u jiných bank nemusejí být ke 
konci roku nulovány a měly by být kryty rozpočtem. 

Zůstane současný stav a jen se 
do náplně položky 5182 doplní 
postup při převodech do 
pokladny a z ní. Položka 5182 
by se pro dočasné zařazení 
výdajů používat neměla, 
k tomu je položka 5991.  

Doporučující připomínka k čl. I bodu 80 návrhu novely 
vyhlášky o rozpočtové skladbě (příjmy u dětských skupin): 
Požadujeme přímo do návrhu vyhlášky zpřesnit, že příjmy 
související s dětskými skupinami, které jsou do obsahového 
vymezení paragrafu 4339 doplňovány, se týkají pouze příjmů 
územních samosprávných celků, jak je uvedeno i k 
odůvodnění tohoto bodu. Tím by byla odstraněna pochybnost, 
jak tuto úpravu posuzovat. Vyhláška i v některých jiných 
případech omezuje rozsah subjektů, pokud je příslušné 
ustanovení určeno pouze pro některé z nich. 

To, že příjmy organizačních 
složek státu se podle odvětví 
netřídí, je uvedeno v § 2 odst. 
3 větě druhé vlastní vyhlášky o 
rozpočtové skladbě. Není 
možné v náplních paragrafů, u 
kterých se vyskytují příjmy a 
které jsou zřízeny pro činnosti 
organizačních složek i 
územních samosprávných 
celků, opakovat, že 
organizační složky státu 
paragraf použijí jen pro výdaje 
a ne i pro příjmy.  

Zásadní připomínka na doplnění návrhu novely vyhlášky o 
rozpočtové skladbě (náhradní výživné): Do návrhu novely 
vyhlášky o rozpočtové skladbě je nutné zahrnout aktuálně 
projednávaný vládní návrh zákona o náhradním výživném pro 
nezaopatřené dítě (ST 898), a to jak do oblasti odvětvového 
třídění rozpočtové skladby, tak i do věcné náplně příjmových 
položek rozpočtové skladby (vymožené výživné). Účinnost 
právního předpisu je od 2. pololetí roku 2021. 

Doplněn paragraf 4196 – 
„Náhradní výživné pro 
nezaopatřené dítě“. 

MV Zásadní připomínka: K čl. I bodu 25 – k příloze, části B, 
seskupení položek 16 - Povinné pojistné: Z důvodů zachování 
časové posloupnosti a historické návaznosti v používaných 
informačních systémech požadujeme v rámci seskupení 
položek „16 – Povinné pojistné“ a podseskupení položek „161 
a 162 – Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti“ provést pouze zrušení stávajících 
položek „1615 – Pojistné na nemocenské pojištění od 
zaměstnanců“ a „1618 – Příspěvky na státní politiku 
zaměstnanosti od zaměstnanců“. Z výše uvedených důvodů je 
dále vhodné ponechat stávající číselné označení položek 
podseskupení 161 a 162 s případnými navrhovanými 
úpravami názvů položek a doplněním popisů těchto položek. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

V zásadě zachován současný 
stav a jen přesunuta položka 
1621 na položku 1618, což 
umožní oddělit pojistné a 
příspěvky, které budou na 
položkách podseskupení 161, a 
související příjmy, které budou 
na položkách podseskupení 
162. 

K čl. I bodu 1 – k § 2 odst. 2: Za účelem zpřesnění 
doplňovaného textu doporučujeme slova „právo na transfer“ 
nahradit slovem „transfer“ nebo slovy „přiznání transferu“. 
Významnou podmnožinou transferů jsou dotace a § 14 odst. 1 

Na dotaci není právní nárok 
před jejím přiznáním. Jakmile 
však je vydáno rozhodnutí o 
poskytnutí dotace, nárok 
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zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla), ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že na dotaci 
není právní nárok, pokud zvláštní právní předpis nestanoví 
jinak. 

(právo) na ni je. Od toho 
okamžiku platí, že je zde 
právní důvod pro dotaci a že 
jakmile dotace dorazí na 
bankovní účet organizace 
řídící se rozpočtovou skladbou, 
je to dotace patřící na 
příslušnou položku seskupení 
položek 41 nebo 42. 

Dále doporučujeme vyjasnit, zda „splátky půjčených 
prostředků“, které jsou v poslední větě zařazeny do množiny 
označené jako „něco jiného“, nejsou totožné s prostředky 
v množině „…přenechání peněžních prostředků s tím, že mají 
být vráceny“. V případě překrytí daných množin je nutné 
ustanovení upravit pro zvýšení právní jistoty dotčených 
účetních jednotek. 

Právo na přenechání peněžních 
prostředků a právo na splátky 
půjčených prostředků jsou dvě 
různá práva dvou různých 
osob. První je právo 
vydlužitele na obdržení věcí 
(peněz) podle smlouvy o 
zápůjčce ‚§ 2390 an. 
občanského zákoníku) nebo 
právo úvěrovaného na 
obdržení peněz podle smlouvy 
o úvěru (§ 2395 občanského 
zákoníku) a druhé právo 
zapůjčitele nebo úvěrujícího na 
vrácení toho, co zápůjčkou 
nebo úvěrem poskytl. Tyto 
peněžní prostředky tedy nejsou 
„totožné“, ale v prvním 
příopadě jde o jejich 
poskytnutí a ve druhém 
vrácení. 

MZe Zásadní připomínka: Do odůvodnění k čl. I bodu 33 (změna v 
názvu a náplni položky 2221 – zpřesnění) požadujeme doplnit 
informaci, zda na položku 2221 patří i vratka dotace 
(kompletní vrácení dotace v průběhu roku realizace projektu) 
u níž dojde současně i k finančnímu vypořádání ex ante 
poskytnuté dotace (příjemce dotace zašle souběžně tabulku 
finančního vypořádání podle vyhlášky č. 367/2015 Sb. o 
zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním 
rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem 
(vyhláška o finančním vypořádání, ve znění pozdějších 
předpisů). Současně požadujeme určit, zda na položku 2221 
patří i vratky dotace na základě § 14f po finančním 
vypořádání dotace, případně vratky na základě § 15 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
Odůvodnění: Je nutné přesně vymezit, co je vratkou 
poukazovanou v rámci finančního vypořádání a konkrétní 
případy vratek, které patří na tuto položku, a o které lze snížit 
výdaje poskytovatele v roce poskytnutí dotace. 
 

V první větě připomínky jde 
zřejmě o případy, kdy se 
nespotřebované části dotací 
nebo jiných transferů (vratky) 
vracejí ještě v běžném roce 
(roce jejich poskytnutí). 
V takových případech se 
zpravidla využívá možnost 
kompenzace. Vratky se pak 
nezařazují na položky 
z podseskupení 222, ale 
ústřední orgány je přijímají na 
výdajový účet a zařazují 
minusem na výdajovou 
položku, z níž transfer 
poskytly. Na základě této 
připomínky i připomínek 
jiných připomínkovatelů se 
doplňuje náplň podseskupení 
položky 222, ve které je to 
uvedeno. Příjmy poskytovatelů 
dotací z částek vracených 
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podle § 14f patří od roku 2016 
na položku 2229 (odstavec 2 
její náplně). 
Na položku 2221 patří vratky 
z finančního vypořádání i 
vratky mimo ně.  
Co je „vratkou poukazovanou 
v rámci finančního 
vypořádání“, stanoví vyhláška 
č. 367/2015 Sb., o zásadách a 
lhůtách finančního vypořádání 
vztahů se státním rozpočtem, 
státními finančními aktivy a 
Národním fondem (vyhláška o 
finančním vypořádání), ve 
znění vyhlášky č. 435/2017 Sb.  
položku 2221 patří ... případně 
vratky na základě Příjmy 
z odňatých dotací podle § 15 
zákona č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech a o 
změně některých souvisejících 
zákonů, se doplňují do náplní 
položek 2221 a 2229, do oné 
ty z nich, které se vracejí 
z důvodů, které jsou mimo 
příjemce dotací, a do této ty, 
které se vracejí z důvodů, které 
příjemci zavinili. 

V bodu 47 upozorňujeme na to, že v praxi nelze vyloučit 
použití platební karty na výdaje spojené s pracovními cestami 
v závěru kalendářního roku a je proto problematické dosažení 
nulového zůstatku na příslušném bankovním účtu vedeném 
jinou bankou než ČNB na konci kalendářního roku. 
Doporučujeme proto doplnit do vyhlášky o rozpočtové 
skladbě, na jakou položku má být v takovém případě 
nenulový zůstatek na konci kalendářního roku z položky 5182 
přeúčtován. 

Ustanovení nemělo řešit účty 
vedené jinou bankou než ČNB, 
které mají na konci roku 
zůstatek, ale ty z nich, u 
kterých se daří tohoto zůstatku 
vystřídat. Ustanovení ale 
vypuštěno a položka 5182 
zatím zůstane téměř tak, jak 
byla. 

V bodu 77 navrhujeme v doplňované větě vypustit slova „, a 
to i v lesích“. Opatření k zadržování vody v lesích například 
formou lesnicko-technických meliorací a hrazením drobných 
vodních toků – bystřin (včetně budování nádrží v lesích) je 
náplní paragrafu 1037 – Celospolečenské funkce lesů. 

Slova „a to i v lesích“ 
vypuštěna a místo nich vložena 
slova „nepatří-li na paragraf 
1037“. 

MO K bodu 25 návrhu vyhlášky: Doporučujeme zvážit změnu 
obsahové náplně existujících rozpočtových položek, jelikož se 
domníváme, že není vhodná z důvodu zachování kontinuity 
časových dat ve výkaznictví. Za vhodnější řešení považujeme 
zavedení nových čísel rozpočtových položek. 

V zásadě zachován současný 
stav a jen přesunuta položka 
1621 na položku 1618, což 
umožní oddělit pojistné a 
příspěvky, které budou na 
položkách podseskupení 161, a 
související příjmy, které budou 
na položkách podseskupení 
162. 
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MD 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 Integrovaném 
informačním systému státní pokladny (dále jen „IISSP“) 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. Tomu by měl odpovídat 
i návrh vyhlášky. 

V obecně závazném právním 
předpise nemůže být, že jakási 
pracovní pomůcka vidí 
odvětvové třídění jinak než on. 
Paragraf (třídění podle § 2 a 3 
odstavců 3 vyhlášky o 
rozpočtové skladbě ) je 
tříděním odvětvovým, paragraf 
má čtyři místa, kdežto dílčí 
průřezový ukazatel (třídění 
podle § 2 a 3 odstavců 8 
vyhlášky o rozpočtové skladbě 
) je tříděním doplňkovým, dílčí 
průřezový ukazatel má dvě 
místa a jsou to třídění na sobě 
zcela nezávislá. To, že materiál 
„Identifikace koruny – 
materiál s metodickým 
popisem“ tato dvě třídění 
spojuje, je jeho chybou, která 
by měla být opravena v něm. 

Požadujeme uvést odst. 12 rozpočtové položky 5169 – Nákup 
ostatních služeb v následujícím znění: 
„Na položku 5169 patří také výdaje na očkování (§ 49 zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 298/2011 
Sb., § 103 odst. 1 písm. c), d) a e) zákoníku práce, § 113 písm. 
a) zákona o státní službě a § 38 odst. 1 písm. e) nařízení vlády 
č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci) a testování na infekční nemoci, které hradí 
organizace přímo, a to i v souvislosti se zahraniční pracovní 
nebo služební cestou. Platba zaměstnanci k náhradě výdajů, 
které vynaložil na očkování a testování na infekční nemoci, 
patří na položku 5192. Hradí-li je zaměstnanec a zahrne je do 
vyúčtování svých výdajů na pracovní, nebo služební cestu 
určených k náhradě organizací, organizace je spolu s ostatními 
těmito náhradami zařadí na položku 5173.“. 
S ohledem na současné dění vznikla nejasnost, kam správně 
zatřídit výdaje vynaložené na testování zaměstnanců na 
infekční nemoci, aktuálně na SARS-CoV-2. Jelikož tuto 
problematiku uvedená položka neřeší, považujeme za 
nezbytné ji v návrhu vyhlášky řešit proponovaným způsobem. 

Bod, po novu bod 63, bude 
znít: »V příloze v části B v 
náplni položky 5169 v odstavci 
12 větě první se za slovo 
„očkování“ vkládají slova „a 
lékařská vyšetření z důvodů 
ochrany veřejného zdraví a 
ochrany zdraví při práci“ a na 
konci odstavce se doplňují 
věty „Patří sem i výdaje na 
očkování a lékařská vyšetření 
pro účely zahraniční pracovní 
nebo služební cesty, hradí-li je 
organizace přímo. Hradí-li je 
zaměstnanec a zahrne je do 
vyúčtování svých výdajů na 
pracovní nebo služební cestu 
určených k náhradě organizací, 
organizace je spolu s ostatními 
těmito náhradami zařadí na 
položku 5173. Nezahrne-li je 
do něj, organizace zařadí 
náhradu, kterou mu za ně 
poskytne, na položku 5192.“.« 

Požadujeme název rozpočtové položky 5182 – Převody 
vlastní pokladně a na vyúčtované účty ponechat beze změn 
tak, jak je uveden ve stávající právní úpravě, a vypustit nově 
navrhovaný odstavec 2 této položky. Tato rozpočtová položka 
je dosud využívaná pouze pro hotovostní výběry 
z bankovního rozpočtového účtu do pokladny. Rozsah náplně 
této položky pak odpovídá výjimce z povinnosti mít před 

Zůstane současný stav, 
v náplni třídy 5 odstavec 26 
nebude, v náplni položky 5182 
nebude odstavec 2 a jen se do 
ní doplní postup při převodech 
do pokladny a z ní. 
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uskutečněním výdaje na příslušné rozpočtové položce a 
paragrafu rozpočtovanou dostatečnou částku (viz § 25 odst. 5 
rozpočtových pravidel). Toto je ošetřeno i v IISSP, kdy u 
rozpočtové položky 5182 není uplatňována kontrola 
disponibility. Rozšířením náplně rozpočtové položky 5182 i 
na bezhotovostní výplaty záloh na jiné účty, na které se 
uvedená výjimka nevztahuje, by došlo k tomu, že bude velmi 
komplikované identifikovat, který výdaj z této rozpočtové 
položky musí být krytý rozpočtem a který ne (v IISSP to 
nebude možné kontrolovat). Navrhovanou úpravou tak vzniká 
riziko neoprávněného použití rozpočtových prostředků. 
Současně požadujeme zvláštní část odůvodnění návrhu 
vyhlášky k této položce uvést v následujícím znění:  
„K čl. I bodu 46 (doplnění náplně položky 5182)  
Do odstavce o vyúčtovávaných pokladnách se doplňuje věta 
popisující, jak se vyúčtování provádí. Tento postup se používá 
dlouhodobě. Od roku 1981 byla v rozpočtové skladbě pro 
tento účel zavedena rozpočtová položka 5408 – Zálohy na 
rozpočtové výdaje (pouze pro účtování v průběhu roku) bez 
náplně. V roce 1996 byla do nové rozpočtové skladby 
převzata tato rozpočtová položka jako položka 5182 – 
Poskytované zálohy vlastní pokladně s náplní, která zněla: 
„Výběr hotovosti z bankovního účtu do pokladny.“ Když se s 
účinností od 1. ledna 2015 zaváděly u územních 
samosprávných celků oddělené pokladny, byly do náplně 
rozpočtové položky 5182 doplněny dnešní poslední dvě věty 
odstavce 1 (viz platné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě). 
Teprve touto novelou se však doplňuje věta stanovující postup 
vyúčtování, který se používá již mnoho desítek let.“. 
V souvislosti se shora uvedenou připomínkou požadujeme 
dále revidovat textaci odstavce 26 třídy 5 – Běžné výdaje tak, 
aby nekolidoval s nastavením IISSP. 
Nebude-li shora uvedenému návrhu vyhověno, požadujeme 
doplnit rozpočtovou položku 5173 – Cestovné doplnit o nový 
odstavec 8 v tomto znění: „Na položku 5173 zařazují 
organizační složky státu také převody z výdajových účtů 
státního rozpočtu na své bankovní účty vedené jinou bankou 
než Českou národní bankou, určené na výdaje související 
s pracovní cestou, jejichž úhradu není možné provést jiným 
způsobem (§ 45 odst. 7 rozpočtových pravidel). Organizační 
složka státu při převodu zůstatku těchto prostředků na 
cestovné (při rušení bankovního účtu nebo na konci 
rozpočtového roku) z bankovních účtů vedených jinou bankou 
než Českou národní bankou na svůj výdajový účet vedený u 
České národní banky postupuje dle § 49 odst. 7 písm. a) 
rozpočtových pravidel.“ V souvislosti s tímto návrhem však 
bude nezbytné vhodným způsobem dořešit otázku bankovních 
poplatků, které jsou hrazeny v rámci vedení účtu mimo 
Českou národní banku, jejichž výši nelze přesně odhadnout, 
obzvláště ke konci roku. Obdobně bude nezbytné dořešit 
postup u zatřiďování dalších výdajů, jejichž úhradu není 
možné provést jiným způsobem ve smyslu § 45 odst. 7 věty 
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druhé rozpočtových pravidel, neboť výše uvedený alternativní 
požadavek se týká pouze cestovného. 
Požadujeme vypustit novelizační body 60 až 75 návrhu 
vyhlášky bez náhrady. Předmětnými novelizačními body 
dochází k rozsáhlé úpravě názvů některých tříd, seskupení, 
podseskupení a rozpočtových položek návrhu vyhlášky, 
kterou nepovažujeme za vhodnou. Názvy jednotlivých 
jednotek třídění jsou zavedené a dlouhodobě užívané 
pracovníky v rozpočtové sféře (včetně územních 
samosprávných celků), kteří vědí, co je jejich náplní. Pokud 
by došlo k tak rozsáhlé změně názvů jednotlivých jednotek 
třídění, způsobilo by to značné ztížení a znepřehlednění jejich 
práce. Rovněž by v souvislosti s navrhovanou změnou musela 
být provedena úprava souvisejících prováděcích právních 
předpisů a v návaznosti na to i vzorů výkazů zasílaných do 
IISSP a reportů v IISSP. Nepochybně by bylo nezbytné 
provést i úpravy v ekonomických informačních systémech 
dotčených subjektů. Navrhovaná úprava by tak zjevně měla i 
nemalé časové a finanční dopady na dotčené subjekty. 

Body vypuštěny, třída 8 
zůstane, jak byla. 

Doporučujeme revidovat odstavec 3 rozpočtové položky 5191 
– Zaplacené sankce a odstupné, neboť se domníváme, že není 
vhodné stornopoplatky, které jsou většinou v podobě 
procentuálního ponížení vrácené ceny objednané a předem 
zaplacené služby, třídit na tuto položku. Jsme toho názoru, že 
navrhovaná úprava předmětné rozpočtové položky zvýší 
administrativní zátěž dotčených subjektů, neboť kupříkladu 
při řešení storna za letenky a ubytování bude nově nutné část 
výdaje, který je stornopoplatkem, přeúčtovat z rozpočtové 
položky 5173 na položku 5191 

Do odstavce 3 náplně položky 
5191 doplněna věta „Započte-
li dodavatel stornopoplatek 
proti ceně dodávky, kterou 
organizaci vrací, platí zákaz 
zvýšení příjmů a výdajů o jeho 
výši (odstavce 6 a 7 náplně 
třídy 5) a zákaz účtování o 
neexistujících příjmech a 
výdajích.“. Ministerstvo 
dopravy poukazuje na to, že 
stornopoplatek bývá započten 
podle § 1982 an. občanského 
zákoníku, to znamená že když 
ministerstvo nebo jiná 
organizace (odběratel) zaplatí 
za službu, například za 
letenku, dodavateli, například 
cestovní kanceláři, předem, ale 
pak chce smlouvu, v tomto 
případě smlouvu o přepravě, 
zrušit zaplacením odstupného 
(§ 1992 občanského zákoníku), 
a musí tedy odstupné 
(stornopoplatek) zaplatit, 
dodavatel většinou nechce, aby 
mu ho odběratel poukázal, ale 
započte ho, tzn. strhne ho 
z ceny, kterou má odběrateli 
vrátit. V daném případě když 
ministerstvo po uzavření 
smlouvy o přepravě 
s ujednáním, že v určité lhůtě 
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lze smlouvu zrušit zaplacením 
odstupného, zaplatí za letenku, 
výdaj za ni zařadí na položku 
5173, zjistí, že cesta se 
neuskuteční, obrátí se na 
cestovní kancelář s tím, ať mu 
vrátí zaplacenou cenu a že 
zaplatí odstupné 
(stornopoplatek), cestovní 
kancelář mu cen u vrátí 
s odečtením odstupného. 
Kdyby ministerstvo 
postupovalo podle čl. 6 a 7 
náplně třídy 5, po obdržení 
vrácené ceny snížené o 
odstupné, by ji, bylo-li by to 
v tomtéž roce, přijalo na 
výdajový účet a odminusovalo 
na položce 5173 (v dalším roce 
by ji přijalo na příjmový účet a 
zařadilo na položku 2329), 
čímž by celá záležitost 
skončila. Ministerstvo dopravy 
ale asi předpokládá, že aby na 
položce 5173 nezůstal zbytek 
zaplacené ceny ve výši 
stornopoplatku, má po 
obdržení vrácené ceny snížené 
o odstupné na výdajový účet 
kromě zaúčtování této částky 
minusem na položku 5173 
ještě zaúčtovat částku 
stornopoplatku také minusem 
na položku 5173, v důsledku 
čehož na ní bude minusem celá 
původní a celou původní cenu 
zaúčtovanou dříve plusem 
vyruší, a tutéž částku zaúčtovat 
plusem na položku 5191, takže 
to bude vypadat, jakoby 
stornopoplatek nebyl započten, 
ale ministerstvo ho zaplatilo (v 
novém roce by ministerstvo po 
přijetí ceny snížené o 
stornopoplatek na příjmový 
účet a jejím zaúčtování na 
položku 2329 částku ve výši 
stornopoplatku převedlo 
z výdajového účtu na 
příjmový, na příjmovém by ji 
zaúčtovalo na položku 2329, 
na níž by tak byla celá původní 
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cena, a na výdajovém na 
položku 5191, takže by 
účetnictví opět vypadalo, 
jakoby stornopoplatek nebyl 
započten, ale ministerstvo ho 
zaplatilo). Něco takového je 
však v rozporu se zásadou 
pravdivosti účetnictví a 
zásadou zákazu převádění 
peněžních prostředků 
z výdajového účtu na 
příjmový. Proto se do odstavce 
3 náplně položky 5191 
doplňuje věta uvedená na 
začátku. 
Ještě je třeba poznamenat, že 
stornopoplatky patřily na 
položku 5191 vždy, jen to 
nebylo v její náplni výslovně 
uvedeno. I organizace, které ho 
účtovaly na jinou položku, 
však musely při započtení 
dodržovat výše uvedené 
zásady a neodchylovat se od 
pravdivosti účetnictví. 
Problém započtení nevzniká 
tím, že stornopoplatek se nyní 
do rozpočtové skladby 
výslovně uvádí. Jeho doplnění 
do rozpočtové skladby 
v žádném případě nemůže 
znamenat, že by se uvedené 
zásady neměly dodržovat a že 
by se v případě stornopoplatku 
mělo začít falšovat účetnictví. 

Doporučujeme v rozpočtové položce 5193 – Výdaje na 
dopravní územní obslužnost (nad rámec návrhu) uvést 
v souladu s čl. 68 odst. 2 legislativních pravidel vlády úplný 
název citovaného právního předpisu Evropské unie tímto 
způsobem: „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“. 

Název doplněn. 

V návaznosti na odůvodnění připomínek č. 4 a 5 
doporučujeme v rozpočtové položce 5193 – Výdaje na 
dopravní územní obslužnost (nad rámec návrhu) doplnit text: 
„Položka se použije v případě, že nejsou uhrazené výdaje na 
dopravní obslužnost předmětem finančního zúčtování podle § 
75 rozpočtových pravidel“. 

Zařazení na žádnou položku 
nemůže záviset na tom, zda 
nějaké výdaje jsou či nejsou 
předmětem finančního 
vypořádání. 

V podseskupení položek 521 – Neinvestiční transfery 
podnikatelským subjektům doporučujeme (nad rámec návrhu) 
doplnit následující novou rozpočtovou položku:  

Veškeré výdaje podle smluv 
uzavřených podle zákona 
č. 194/2010 Sb. ve znění 
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„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, 
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 do dne 
30. června 2010, a § 39 až 39d zákona č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ve znění do dne 30. června 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 rozpočtových 
pravidel. 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. Jsme přesvědčeni, že výdaj na 
dopravní obslužnost nepřináší přímý užitek Ministerstvu 
dopravy (přímou protihodnotu), ale všem poživatelům 
dopravní územní obsluhy, tj. zejména cestujícím. Nadto 
uvádíme, že Ministerstvo dopravy na základě smlouvy o 
závazku veřejné služby v přepravě cestujících poskytuje 
dopravcům zálohové dotace do hospodářského výsledku, které 
jsou předmětem finančního zúčtování podle ustanovení § 75 
rozpočtových pravidel (viz ČUS 703 – Transfery). 

pozdějších předpisů (před 
rokem 2010 podle zákona o 
silniční dopravě) patří již od 
roku 1997 na položku 5193. 
Mezi transfery patřit nemohou, 
protože transfery jsou výdaje 
bez přímé protihodnoty. 

V podseskupení položek 533 – Neinvestiční transfery 
příspěvkovým a podobným organizacím doporučujeme (nad 
rámec návrhu) doplnit následující novou rozpočtovou 
položku:  
„Položka 5337 – Neinvestiční transfery příspěvkovým 
organizacím (vlastním i cizím) na nefakturovanou dopravní 
obslužnost 

Veškeré výdaje podle smluv 
uzavřených podle zákona 
č. 194/2010 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů (před 
rokem 2010 podle zákona o 
silniční dopravě) patří již od 
roku 1997 na položku 5193. 
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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, 
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 do dne 
30. června 2010, a § 39 až 39d zákona č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ve znění do dne 30. června 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 rozpočtových 
pravidel. 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. 

Mezi transfery patřit nemohou, 
protože transfery jsou výdaje 
bez přímé protihodnoty. 

Upozorňujeme, že v pododdílu 229 – Ostatní činnost 
a nespecifikované výdaje v dopravě zcela chybí úprava 
zatřiďování dopravní obslužnosti realizované vodní dopravou 
podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v 
přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (paragraf 2293 řeší toliko pouze dopravní 
obslužnost realizovanou vodní dopravou mimo uvedený 
zákon). Doporučujeme proto paragraf 2295 – Dopravní 
obslužnost veřejnými službami - smíšená rozšířit i o vodní 
dopravu, která je realizovaná v rámci dopravních 
integrovaných systému (např. přívozy v Praze). 

Výdaje na dopravní obslužnost 
vodní dopravou patří na 
paragraf 2293 – „Dopravní 
obslužnost mimo veřejnou 
službu“, jak je též uvedeno 
v jeho náplni. Podle zákona 
č. 194/2010 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů se 
uzavírají smlouvy o dopravní 
obslužnosti jen dopravou 
drážní a linkovou 
(autobusovou). Smlouvy o 
dopravní obslužnosti vodní a 
leteckou dopravou se uzavírají 
mimo režim tohoto zákona. 
Paragraf 2295 proto o vodní 
dopravu rozšířit nelze. 

ČÚZK K bodu 2: Doporučuji doplnit do písmene t), že refundací se u 
organizačních složek státu rozumí kompenzace výdajů 
v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 218/2000 Sb., zákona 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

Ne všechny výdajové 
kompenzace jsou refundacemi. 
Podle definice se „refundací 
rozumí platba považovaná u 
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zákonů (rozpočtová pravidla). jejího příjemce za záporný 
výdaj (u organizační složky 
státu přijatá na výdajový účet), 
kterou se nahrazuje předchozí 
výdaj tohoto příjemce 
(výdajová kompenzace) 
uskutečněný k úhradě hodnot 
vynaložených ve prospěch 
plátce“. Výdajovou 
kompenzací je jakékoli přijetí 
peněžních prostředků minusem 
do výdajů, refundací je přijetí 
do výdajů jen takových 
peněžních prostředků, kterými 
plátce uhrazuje příjemci 
hodnoty, které příjemce 
vynaložil místo něho. 

Nad rámec návrhu 
K položce 4136 - Převody z jiných fondů organizačních 
složek státu: 
Doporučuji v příloze v části B v náplni položky 4136 zrušit 
slova „, a to včetně příjmů správce kapitoly na zvláštním 
příjmovém účtu státního rozpočtu“. 
Odůvodnění: Na základě zákona č. 501/2012 Sb., kterým se 
mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 
změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, došlo k 
vložení nového odstavce 5 do ustanovení § 45, na základě 
kterého již správci kapitol nemají od roku 2013 zřízený 
zvláštní příjmový účet, jehož prostřednictvím používaly 
organizační složky státu prostředky fondu kulturních a 
sociálních potřeb na investiční výdaje. Organizační složky 
státu používají prostředky fondu kulturních a sociální potřeb 
na investiční výdaje prostřednictvím svých příjmových účtů. 

 
Provedeno. 

Nad rámec návrhu 
K názvu položky 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý 
majetek: Doporučuji v příloze v části B upravit název položky 
5137 na „Drobný dlouhodobý hmotný majetek“.  
Odůvodnění: Název položky by bylo vhodné uvést do souladu 
s ustanoveními § 14 odst. 6 věta první a § 49 písm. b) 
vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, na 
které je v náplni položky odkazováno. Takto formulovaný 
pojem je také běžně užíván v účetní evidenci. 
 
 
 
 
 

 
Provedeno. 

Jiho- 
český 

Připomínky:  
1. zásadní připomínka 

Je to problém již dříve vícekrát 
projednávaný, vždy se 
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kraj Doporučujeme úpravu v části Podseskupení položek 413 – 
Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům 
bez plné právní subjektivity v odst. 3 takto: 
„(3) Peněžním fondem se rozumí nástroj pro shromažďování, 
ukládání a vydávání peněžních prostředků umožňující placení 
nebo výběry na požádání, jemuž právní předpis nebo jeho 
vlastník stanovil režim spočívající zejména v tom, z jakých 
zdrojů se naplňuje a na financování čeho se používá. Je jím 
bankovní účet s výjimkou účtu s vkladní knížkou (§ 2662 až 
2675 občanského zákoníku), jestliže splňuje tuto podmínku, 
popřípadě spojený s jiným takovým účtem, pokladnou nebo 
elektronickou peněženkou (vyúčtovávanými na něj), nebo 
jejich skupina či soustava. Může jím být i pokladna používaná 
v režimu oddělených pokladen (k tomu v náplních položek 
4138 a 5348). Rovněž jím může být i místo na takovém 
bankovním účtu nebo v takové pokladně, případně spojené 
s jinými takovými účty nebo místy na nich nebo pokladnami 
nebo místy v nich, jakož i jejich skupiny či soustavy. Není jím 
účet s vkladní knížkou (§ 2676 až 2679 občanského zákoníku) 
ani vklad, a to jednorázový vklad včetně vkladu potvrzeného 
vkladním listem (§ 2680 a 2681) ani žádný jiný vklad, a to ani 
v případě, že smlouva o něm je nazvána smlouvou o 
termínovaném vkladu nebo smlouvou o účtu termínovaného 
vkladu, ani jiný nástroj neumožňující placení nebo výběry na 
požádání. Převody peněžních prostředků do těchto nástrojů 
patří na položky 8118, 8128, 8218 a 8228 a převody z nich na 
položky 8117, 8127, 8217 a 8227.“ 
Odůvodnění: Cílem připomínky je snaha o zachování 
kompaktnosti informací. Termínované prostředky jsou 
finančními prostředky účetní jednotky, tak jako ostatní 
bankovní účty, které jsou aktuálně uváděny v příloze č. 6 
bodu 5 vyhlášky č. 5/2014 Sb,, o způsobu, termínech a 
rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního 
rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních 
samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a 
rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění 
pozdějších předpisů. Záměrem je stav termínovaných účtů 
vykázat s ostatními bankovními účty v části VI. Stavy a 
obraty na bankovních účtech ve finančním výkazu FIN 2-12 
M tak, jak tomu bylo dříve. Bez těchto údajů považujeme 
finanční výkaz FIN 2-12 M za neúplný. Pokud by bylo této 
připomínce vyhověno, je nutné upravit Přílohu č. 6 bod 5 
vyhlášky č. 5/2014Sb v tomto znění:  
„Údaje o skutečnosti uváděné v tomto finančním výkazu se 
získávají z analytického členění rozpočtových příjmů a výdajů 
v souladu s platnou rozpočtovou skladbou k syntetickým 
účtům: 
068 - Termínované vklady dlouhodobé 
231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků 
236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků 
244 - Termínované vklady krátkodobé 
261 - Pokladna 

závěrem, že tzv. účty 
termínovaných vkladů resp. 
termínované účty nelze 
považovat za peněžní fondy, 
protože neslouží k placení, ale 
jsou to vklady podle 
ustanovení občanského 
zákoníku o vkladech. Proto 
připsání na tyto účty nejsou 
příjmy peněžních fondů a 
odepsání z nich nejsou jejich 
výdaje, takže je nelze sledovat 
rozpočtovou skladbou. Tou se 
sledují jen připsání na ně 
jakožto odepsání z peněžních 
fondů řídících se rozpočtovou 
skladbou a odepsání z nich 
jakožto příjmy z těchto fondů. 
Na tzv. účty termínovaných 
vkladů se převádějí peněžní 
prostředky za účelem jejich 
zhodnocení, a proto převody 
na ně z peněžních fondů 
řídících se rozpočtovou 
skladbou a převody zpět se 
v těchto peněžních fondech 
zařazují na položky třídy 8. 
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281 - Krátkodobé úvěry 
451 - Dlouhodobé úvěry.“ 
2. zásadní připomínka 
Doporučujeme zřízení speciálního oddílu a paragrafu pro 
oblast lesního hospodářství pro oddělené sledování výdajů 
souvisejících s kůrovcem a kůrovcovou kalamitou. 
Odůvodnění: Aktuálně se tato oblast promítá zejména na § 
1031 a § 1032. Informaci získanou zřízením speciálního 
oddílu a paragrafu pro tuto oblast považujeme za velmi 
významnou. 
 

Tento požadavek byl 
projednán s ministerstvem 
zemědělství, které se vyjádřilo 
elektronickým dopisem ze dne 
11. 11. 2020: »S připomínkou 
Jihočeského kraje 
nesouhlasíme a požadujeme 
zachování stávajícího stavu 
z následujících důvodů. Za 
„výdaje souvisejících 
s kůrovcem a kůrovcovou 
kalamitou“ lze považovat 
zejména výdaje v rámci 
nového finančního příspěvku 
na zmírnění dopadů kůrovcové 
kalamity (vykazován pod § 
1037). Tento příspěvek byl ale 
již při jeho tvorbě považován 
za dočasný a má být v příštím 
roce poskytován naposledy, 
zavádět pro něj speciální 
oddíl/paragraf není proto 
logické (od roku 2019 je 
vykazován v rámci stávající 
rozpočtové skladby a příští rok 
bude pravděpodobně 
ukončen). Jihočeský kraj ve 
své připomínce uvádí naopak 
výdaje pod § 1031 a 1032, pod 
kterými jsou dlouhodobě 
vykazovány výdaje na finanční 
příspěvky na obnovu, zajištění, 
výchovu lesních porostů 
(1031) a na využití šetrných 
technologií v lesích (1032). 
Tyto příspěvky nesouvisí 
přímo s kůrovcovou kalamitou, 
existovaly dávno před 
kalamitou a jsou součástí 
dlouhodobě poskytovaných 
podpor lesního hospodářství v 
resortu MZe. Protože podpory 
související s řešením 
kůrovcové kalamity sestávají 
jak z dlouhodobě 
poskytovaných podpor 
(zejména §1031 - obnova 
lesních porostů, a patří sem i 
obnova po kalamitě), tak z 
nově zavedeného příspěvku na 
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zmírnění dopadů kalamity 
(§1037), považovali bychom 
zřízení nového paragrafu za 
zmatečné.« 

3. zásadní připomínka 
Doporučujeme doplnění textu v odst. 11 u položky 5811 - 
Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu takto: 
„(11) Na položku 5811 patří také částky poukazované ze 
státního rozpočtu [§ 26 odst. 2 věta za středníkem zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon)] krajům [§ 47 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., ve 
znění zákona č. 1/2005 Sb.] na to, aby mohly obcím, které jsou 
orgány státní správy lesů [§ 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 
289/1995 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.], hradit 
náklady, které tyto obce vynaložily na zpracování lesních 
hospodářských osnov (§ 25 zákona č. 289/1995 Sb.) 
příslušnými osobami (§ 26 odst. 1 téhož zákona). Kraje je 
přijmou minusem na položce 5811 a poukážou obcím na této 
položce plusem. Obce je přijmou na položce 2324 a částky 
poukazované příslušným osobám za zpracování osnov zařadí 
na položku 5169 (pokud se bude jednat o náhradu určenou 
na náklady neinvestičního charakteru) nebo je přijmou na 
položce 3122 a částky poukazované příslušným osobám za 
zpracování osnov zařadí na položku 6119 (pokud se bude 
jednat o náhradu určenou na náklady neinvestičního 
charakteru).“ 
Odůvodnění: 
Z pohledu poskytovatele jde vždy o poskytnutí náhrady, kde 
v žádosti o poskytnutí náhrady poskytovatel rozlišuje, zda jde 
o náhradu určenou na náklady neinvestičního nebo 
investičního charakteru - náhrada určená na pokrytí nákladů 
na pořízení lesních hospodářských osnov. Účetní předpisy v 
ustanovení § 11 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 
účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, umožňují 
účetní jednotce rozhodnout, zda bude lesní hospodářské plány 
a osnovy charakterizovat jako dlouhodobý majetek či nikoliv. 
Z toho v praxi plyne nesoulad, kdy investiční výdaj na 
pořízení lesních hospodářských osnov a náhrada s tím spojená 
je zařazena v souladu s aktuálním zněním rozpočtové skladby 
na položky 2324 a 5169, přičemž dochází v účetnictví 
k zařazení majetku na majetkovou kartu, odpisování tohoto 
majetku, přijetí investičního transferu a časovému rozpouštění 
investičního transferu. Cílem je reálné zobrazení skutečnosti 
nejen účetně, ale zejména z hlediska rozpočtu. 

Náhrady se nedělí na investiční 
a neinvestiční. Položka 3122 – 
„Přijaté příspěvky na pořízení 
dlouhodobého majetku“ není 
položkou pro náhrady, ale pro 
„opětované příspěvky od 
fyzických a právnických osob 
na investiční účely“, tedy 
nejen pro náhrady, ale ani pro 
transfery. Lesní hospodářské 
osnovy na rozdíl od lesních 
hospodářských plánů nemohou 
být majetkem. Není pravda, že 
„účetní předpisy v ustanovení 
§ 11 odst. 8 vyhlášky č. 
410/2009 Sb. ... umožňují 
účetní jednotce rozhodnout, 
zda bude lesní hospodářské 
plány a osnovy charakterizovat 
jako dlouhodobý majetek či 
nikoliv“. Zmíněný § 11 odst. 8 
zní: „Dlouhodobým 
nehmotným majetkem nejsou 
zejména znalecké posudky, 
průzkumy trhu, plány rozvoje, 
návrhy propagačních a 
reklamních akcí, certifikace 
systému jakosti a software pro 
řízení technologií nebo 
zařízení, která bez tohoto 
software nemohou fungovat. 
Dále může účetní jednotka 
rozhodnout, že o technických 
auditech a energetických 
auditech, lesních 
hospodářských plánech, 
plánech povodí a povodňových 
plánech neúčtuje jako o 
dlouhodobém nehmotném 
majetku.“ O lesních 
hospodářských osnovách 
v tom to ustanovení nic není. 

4. zásadní připomínka 
Doporučujeme alespoň v Odůvodnění ve Zvláštní části řešit 
problematiku určení správného rozpočtového § ve vztahu k 
aktuálně řešené situaci nákupů OOP související s covid-19. 
Zároveň doporučujeme doplnit text náplně u položky: 
a) 5132 - Ochranné pomůcky - na tuto položku se 

Problematika popsána 
v důvodové zprávě 
v odůvodnění bodu, kterým se 
mění náplň položky 5133. Na 
položky se výdaje zařazují bez 
ohledu na to, pro koho se věci, 
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zařazují i nákupy OOP pro vlastní příspěvkové organizace,  
b) 5133 - Léky a zdravotnický materiál - na tuto položku 
se zařazují i nákupy OOP v rámci ochrany veřejného zdraví, 
kdy tyto OOP jsou rozdány občanům formou společenské 
úsluhy, 
a) 5139 - Nákup materiálu - jedná se o nákup dezinfekce 
v pozici čistícího přípravku, materiálu na vlastní výrobu 
roušek, materiálu na výrobu dezinfekce apod. 
Odůvodnění: 
Problematika covid-19 je řešena v důvodové zprávě k čl. I 
bodu 41 pouze ve vztahu k položce 5333. Metodicky 
nevyjasněné jsou u ÚC i další typy výdajů a také skutečnost, 
jaký rozpočtový § je nejvhodnější pro situaci, kdy jsou výdaje 
na nákup OOP řešeny mimo krizovou rezervu. Jako vhodný se 
nám jeví § 5219, popř. § 3599. 

služby, výkony, práce nebo 
práva, na jejichž pořízení se 
vynakládají, pořizují (odstavce 
12 a 15 náplně třídy 5), zda pro 
potřeby pořizující organizace, 
pro potřeby nějaké podřízené 
organizace, pro potřeby 
občanů obce apod. U osobních 
ochranných prostředků ani u 
ničeho jiného nezáleží na tom, 
pro koho se kupují. Výdaje na 
věci, které skutečně jsou 
osobními ochrannými 
prostředky (tzn. slouží 
k ochraně před nepříznivými 
vlivy spojenými s prací), se 
zařazují na položku 5132, ať je 
organizace kupuje pro sebe 
nebo někoho jiného. Do náplně 
položky tuto zásadu napsat 
nelze, protože platí všeobecně 
a je uvedena v odstavci 12 
náplně třídy 5. 

5. zásadní připomínka 
„K čl. I bod 34 – požadujeme vysvětlení. V případě, že dojde 
k poskytnutí transferu a vratka dotace proběhne v průběhu 
roku poskytnutí, nebude o ní účtováno mínusem podle 
stávajících metodik MF, ale v rámci výdaje finančního 
vypořádání? Domníváme se, že tato změna není nutná, jelikož 
stávající způsob je funkční a v praxi nezpůsobuje problémy. 
Doporučujeme ponechat stávající znění.“ 

Možnost kompenzace, tzn. 
možnost přijmout v běžném 
roce nespotřebovanou část 
transferu do výdajů a 
odminusovat ji na položce, z 
níž byl původní transfer vydán, 
zůstává v platnosti. Doplňuje 
se náplň podseskupení položek 
222 stanovící, jak se v případě 
kompenzačních i 
nekompenzačních vratek 
postupuje.  

6. zásadní připomínka 
Navrhujeme, aby u položek transferů v seskupení položek 52, 
53 a 54 s výjimkou položek 5331 a 5336, byl doplněn 
komentář, že v případě jejich poskytování z úrovně územních 
samosprávných celků (krajů a obcí) jsou jejich položky 
užívány bez ohledu na investiční či neinvestiční charakter 
výdajů či nákladů, které bude příjemce vynakládat. Návazně 
navrhujeme, aby u položek transferů seskupení položek 63 a 
64 s výjimkou položek 6351 a 6356 byl doplněn komentář, že 
se jejich položky nevztahují na jejich poskytování z úrovně 
územních samosprávných celků (krajů a obcí). 
Odůvodnění:  
Cítíme potřebu i v rozpočtové skladbě reagovat na změnu 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů z roku 2015 a nastavené praxe poskytování transferů 
z úrovně ÚSC výhradně formou dotací na základě 
veřejnoprávní smlouvy. U této formy transferů – dotací 

Je-li nějaký transfer určen na 
investiční i neinvestiční výdaje 
nebo to, zda je určen na jedny 
z nich, není stanoveno nebo se 
to nedá poznat, použijí se 
položky pro neinvestiční 
transfery [písmena g) a h) 
úvodního ustanovení části B 
přílohy k vyhlášce o 
rozpočtové skladbě], které jsou 
tedy vlastně položkami 
určenými na nerozlišené 
výdaje. 
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považujeme za bezpředmětné a nadbytečné, aby rozpočtová 
skladba, která člení poskytované transfery podle typu 
příjemce, odlišovala v rozpočtech i předpokládaný charakter 
formy užití na straně příjemce. V praxi je podstatné pro 
poskytovatele, aby příjemce dodržel účel vyjádřený v dotační 
veřejnoprávní smlouvě. Navíc je velmi těžké v rozpočtech 
předem odhadnout, jaký charakter budou mít výdaje na straně 
příjemce, zejména pokud jde o rozpočtové alokace pro 
vyhlašované dotační tituly a neznáme předem předkládaný 
projekt žadatele, natož způsob, jakým bude příjemce dotací 
podpořený projekt realizovat. Často pak dochází k tomu, že 
rozpočtové alokace členěné na investiční a neinvestiční část je 
nutné neustále formou rozpočtových opatření upravovat 
návazně na rozhodnutí samosprávy o poskytnutí jednotlivé 
dotace a charakter výdajů na straně příjemce podle účetního 
zařazení, nehledě na to, že nedodržení neinvestičního či 
investičního charakteru je pak považováno za porušení 
rozpočtové kázně. 
Dalším argumentem je, že objem poskytovaných investičních 
transferů ve finančních výkazech územních samospráv 
významně ovlivňuje celkové kapitálové výdaje, jako jeden ze 
základních parametrů rozpočtů, aniž jde o vlastní investice (do 
vlastního majetku). Jde vždy o poskytnutý dotační titul, u 
kterého by dle našeho názoru měl být charakter užití v 
pravomoci příjemce podle účetního zákona. Výjimkou jsou 
proto položky vztahu k vlastním zřizovaným PO, u kterých 
územní samosprávný celek charakter dotace z hlediska 
zřizovatele ovlivnit může, neboť jde o investice do jeho, byť 
svěřeného majetku. 
Obdobně je navrhováno postupovat při transferech USC vůči 
vlastním fondům a poskytnutých půjčkách či návratných 
finančních výpomocech, které v případě navrácení stejně 
ztrácejí investiční charakter. 
Proto hledisko členění charakteru transferů ponecháváme 
pouze pro úroveň státního rozpočtu a návazně i pro položky 
zprostředkovávaných transferů státního rozpočtu vůči 
vlastním PO, byť obdobný problém dvojího charakteru 
proplácených dotací vidíme i u speciálních dotačních titulů 
resortů i státních fondů a financování tzv. evropských projektů 
řídícími orgány, kde však na straně příjmů ÚSC naštěstí 
spadají do společné třídy přijatých transferů.  
Jinou variantou řešení našeho záměru by bylo vytvořit pro 
poskytované transfery z ÚSC samostatnou třídu tak, aby ve 
vrcholové bilanci územních rozpočtů se celkové výdaje 
členily na třídu poskytovaných dotací (bez rozlišení 
investičního či neinvestičního charakteru), kde charakter užití 
si určuje v souladu s účelem příjemce podle účetního zákona 
sám a dvě třídy vlastních běžných a vlastních kapitálových 
výdajů. Pak by transfery formou dotací neovlivňovaly ani 
objemy vykazovaných vlastních běžných výdajů. Takovýto 
zásah by byl v zásadě náročnější a složitější a vyžadoval by 
více času pro nové pojetí rozpočtové skladby. 
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Karlo- 
varský 
kraj 

Připomínka k čl. I bodu 34  
V souvislosti se změnami v náplních položek finančního 
vypořádání žádáme, aby v náplni položky 2222 bylo jasně 
upraveno, že na tuto položku mají kraje účtovat vratky 
státních průtokových dotací od obcí, které obce zasílají 
prostřednictvím kraje jako prostředníka, a to v případě že se 
nespotřebovaná část transferu nevrací obcí v průběhu 
rozpočtového roku jako minusový příjem.  
Odůvodnění: 
Státní průtokové dotace jsou obcím zasílány prostřednictvím 
krajů jako prostředníka, a jsou na kraji vykazovány v souladu 
s vymezením v seskupení položek 52 vyhlášky o rozpočtové 
skladbě, příjem na příslušnou položku 4xxx a vyposlání této 
dotace obci minusem této položky. V případě, že obec tuto 
dotaci nebo její část v běžném roce vrátí na účet kraje, zasílá ji 
kompenzačně minus 4xxx a kraj ji přijme na 4xxx. Toto se 
děje často hlavně v závěru roku, kdy obce nechtějí vykazovat 
nespotřebovanou část dotace v účetních výkazech k 31.12. 
2020 a před koncem roku tedy finanční prostředky vrátí na 
účet kraje. Kraj tyto finanční prostředky většinou vrací 
poskytovateli až v roce následujícím v rámci finančního 
vypořádání obcí se státním rozpočtem dle vyhl. 367/2015 Sb., 
které zajišťuje v přenesené působnosti.  
Z důvodu konsolidace je rovněž nutná provázanost na 
vykazování vratek u obcí, protože na náplň položky 5364 
obsahuje možnost vrácení nespotřebované části transferu jako 
minusový příjem „Na tuto položku patří vratky transferů 
poskytnutých v běžném roce (nevrací-li se nespotřebovaná 
část transferu jako minusový příjem) i v letech dřívějších.“ 
Pokud by obce vracely minusem příjmovou položku 4xxx a 
kraj vratku přijímal na položku 2222, tak by konsolidace 
neseděla.  
Proto se z důvodu, aby nedocházelo ke zmatkům a nejasným 
výkladům v používání položky 2222 kraji od roku 2022, 
domníváme, že v náplni položky 2222 by měla být možnost 
vykazování nespotřebovaných částí transferů v běžném roce, 
vrácených obcemi kraji uvedena, obdobně jako u náplně 
položky 5364.  
Upozorňujeme, že kompenzace operací v případě, kdy kraj 
zprostředkovává vztahy mezi rozpočtem vyššího stupně a 
rozpočty nižšího stupně je možná dle ustanovení § 21 odst. 2 
písm.b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 
Zároveň se domníváme, že jasné vymezení, na jakou položku 
mají kraje vykazovat vratky státních průtokových dotací 
v náplni položek seskupení 22 chybí a bylo by vhodné tuto 
skutečnost jasně upravit. Pro příjem vratek průtokových 
dotací od obcí z minulých let používáme položku 2222 (obce 
vrací jako položku 5364) a odvod finančních prostředků 
příslušné organizační složce státu při finančním vypořádání 
vyposíláme minusem 2222. Dle našeho názoru nejde použít 
položka 2223, která je určena pro příjmy z finančního 
vypořádání mezi krajem a obcemi, což není případ státních 

Možnost kompenzace, tzn. 
možnost přijmout v běžném 
roce nespotřebovanou část 
transferu do výdajů a 
odminusovat ji na položce, z 
níž byl původní transfer vydán, 
zůstává v platnosti. Doplňuje 
se náplň podseskupení položek 
222 stanovící, jak se v případě 
kompenzačních i 
nekompenzačních vratek 
postupuje. 
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průtokových dotací, zde se jedná o finanční vypořádání obcí 
se státním rozpočtem, kde je kraj pouze prostředníkem. Na 
položku 2223 proto zúčtováváme pouze vratky našich 
krajských dotací. 

Libe-
recký 
kraj 

Zásadní připomínka: 
K Čl. I bodu 34. – vypustit z navrhované novely 
Odůvodnění: dle ustanovení § 21 zákona č. 250/2000 Sb., 
zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, se při zprostředkování vztahu mezi 
rozpočtem vyššího stupně a rozpočty nižších stupňů zařazují 
do údajů o plnění rozpočtu tyto finanční transakce 
kompenzačně. Tedy vrací-li se nespotřebovaná část transferu 
v roce poskytnutí, zařazuje se obdobně jako vrácené přijaté 
zálohy a to ve stejné výši, ale v záporné hodnotě příjmů téhož 
rozpočtového roku. Pokud je záměrem předkladatele novely 
tento způsob změnit, pak by tomu měla odpovídat i úprava 
platné legislativy, tzn. změna zákona č. 250/2000 Sb., a to i 
s ohledem na právní jistotu (resp. na zvolený postup 
vypořádání vztahů se státním rozpočtem) příjemců transferů. 
Pak by musela být jednoznačně popsána aplikace rozpočtové 
skladby při použitém způsobu vypořádání např. přímo 
v rozhodnutí o poskytnutí transferu (kdy se běžně používá 
formulací, že finanční prostředky se poskytují na daný rok, 
příp. že účelu má být dosaženo k datu 31.12. daného roku a 
dále pouze odkaz na vyhlášku č. 367/2015 Sb. k finančnímu 
vypořádání s termíny pro vypořádání v ní stanovenými). 

 
K Čl. I bodu 56. – vypustit z navrhované novely 

Odůvodnění: viz výše 
 

K Čl. I bodu 81. a bodu 82. (změna v náplni paragrafů 6402 a 
6409) – vypustit z navrhované novely 

Odůvodnění: viz výše 
 

Možnost kompenzace, tzn. 
možnost přijmout v běžném 
roce nespotřebovanou část 
transferu do výdajů a 
odminusovat ji na položce, z 
níž byl původní transfer vydán, 
zůstává v platnosti. Doplňuje 
se náplň podseskupení položek 
222 stanovící, jak se v případě 
kompenzačních i 
nekompenzačních vratek 
postupuje. 

  
 K Čl. I bodu 40. doplňovaného odstavce  

„(25) Výdaj částky zaokrouhlení se nepovažuje za zvláštní 
druh výdaje. Částka, o kterou se placená cena nebo jiné 
plnění zaokrouhluje [§ 3odst. 1 písm. c) zákona č. 634/1992 
Sb.,o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 277/2003 Sb., § 
146 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád], se zařazuje na 
stejnou položku jako částka zaokrouhlovaná.“, navrhujeme 
obdobně doplnit do náplně příjmových tříd 1 – 3 obdobné 
zpřesnění týkající se příjmu částky zaokrouhlení. 

Na konec první věty 
vkládaného ustanovení se 
doplňuje „ani příjmu“.  

Pardu- 
bický 
kraj 

K čl. I bod 34 – požadujeme vysvětlení. V případě, že dojde 
k poskytnutí transferu například v lednu a ÚJ vrací dotaci do 
konce března, nebude o ní účtováno mínusem, ale v rámci 
finančního vypořádání? Domníváme se, že tato změna není 
nutná, jelikož stávající způsob je funkční a v praxi 
nezpůsobuje problémy. Doporučujeme ponechat stávající 
znění. 

Možnost kompenzace, tzn. 
možnost přijmout v běžném 
roce nespotřebovanou část 
transferu do výdajů a 
odminusovat ji na položce, z 
níž byl původní transfer vydán, 
zůstává v platnosti. Doplňuje 
se náplň podseskupení položek 

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



 25 

222 stanovící, jak se v případě 
kompenzačních i 
nekompenzačních vratek 
postupuje. 

K čl. I bodům 61 až 76 – považujeme nové pojmenování za 
nepřehledné, zdůvodnění změny za nedostatečné a 
požadujeme ponechání stávajícího znění. 

Ponechán současný stav. 

Jihomo
-ravský 
kraj 

Připomínka nad rámec novely: 
Ve třídě 8 Financování je 13 párů položek rozpočtové skladby 
označeno stejným názvem. Seskupení i podseskupení jsou 
sice názvem odlišena, ale ne samotné položky, což vyvolává 
riziko záměny při použití názvu položky, ze kterého není 
zřejmé, zda se jedná o tuzemsko nebo zahraničí. Požadujeme 
úpravu názvu položek v rozpočtové skladbě tak, aby byly 
pojmenovány jednoznačně, bez možnosti záměny.  
Jedná se o následující položky:  
8111 a 8211 (Krátkodobé vydané dluhopisy) 
8112 a 8212 (Uhrazené splátky krátkodobých vydaných 
dluhopisů) 
8113 a 8213 (Krátkodobé přijaté půjčené prostředky) 
8114 a 8214 (Uhrazené splátky krátkodobých přijatých 
půjčených prostředků)  
8117 a 8217 (Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – 
příjmy) 
8118 a 8218 (Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – 
výdaje) 
8121 a 8221 (Dlouhodobé vydané dluhopisy) 
8122 a 8222 (Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných 
dluhopisů) 
8123 a 8223 (Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky) 
8124 a 8224 (Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 
půjčených prostředků) 
8125 a 8225 (Změny stavu dlouhodobých prostředků na 
bankovních účtech) 
8127 a 8227 (Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – 
příjmy) 
8128 a 8228 (Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – 
výdaje) 

Navržené úpravy názvů 
položek byly velmi vhodné, 
avšak vzhledem k odporu proti 
návrhu přejmenovat třídu 8 a 
některé její jednotky třídění a 
k tomu, že přejmenování by si 
vyžádalo delší čas na 
zapracování do počítačových 
programů, není změna možná 
v této novele. Bude se o ní 
uvažovat při přípravě nové 
vyhlášky. 

Morav-
skoslez
-ský 
kraj 

1.ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K čl. I, bodu 33  
Tento novelizační bod zní: 
„V příloze v části B v názvu položky 2221 se zrušují slova 
„od jiných veřejných rozpočtů“ a v její náplni se za větu první 
vkládá věta „Patří sem i příjmy státního rozpočtu z vratek v 
rámci finančního vypořádání.“ 
  
V odůvodnění k tomuto bodu je uvedeno:  
„Na položku 2221 patří příjmy z veškerých vratek transferů 
kromě těch, které patří na položky 2223 a 2229. Patří tedy na 
ni příjmy z vratek i od soukromých subjektů, resp. od jiných 
peněžních fondů než veřejných rozpočtů a patří na ni i vratky 
poukazované v rámci finančního vypořádání. Ve státním 

Na položku 2221 patří jen 
vratky transferů odváděné do 
státního rozpočtu, a to 
odkudkoliv. Vratky transferů 
přijímaných do rozpočtů 
územních samosprávných 
celků patří na položku 2223, 
jejíž náplň se formuluje nově. 
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rozpočtu jsou to nejvíce právě tyto vratky. Aby nevznikal 
dojem, že patří na jinou položku, doplňuje se věta, že patří 
právě sem, a aby bylo zřejmé, že na tuto položku patří i jiné 
vratky než od veřejných rozpočtů, vypouštějí se v jejím názvu 
slova „od jiných veřejných rozpočtů“. 
 
S ohledem na to, že dochází k úpravě názvu položky 2221 z 
„Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů“ na 
„Přijaté vratky transferů“ a výkladu náplně této položky, 
navrhujme upřesnit náplň této položky. Konkrétně se jedná o 
to, zda se tato položka týká pouze centrální úrovně při 
vypořádání poskytnutých transferů mezi příslušným 
ministerstvem a příjemcem dotace, kterým může být územní 
samosprávný celek, soukromý subjekt, příspěvková 
organizace apod., nebo zda je určena i pro kraje a obce při 
finančním vypořádání transferů s jinými subjekty, než jsou 
územní samosprávné celky.  
 
Odůvodnění: 
S ohledem na to, že dochází k úpravě názvu položky a jejího 
výkladu náplně, žádáme o upřesnění náplně této položky, a to 
z důvodu eliminace nesprávného zatřídění vratek ze strany 
jejich příjemců. 
2. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K čl. I, bodu 77  
Tento novelizační bod zní: 
„V příloze v části C v náplni paragrafu 2341 se na konci 
doplňuje věta „Na tento paragraf patří i budování tůněk a 
mokřadů a další činnosti k zadržování vody v krajině, a to i v 
lesích.“ 
 
V odůvodnění k tomuto bodu je uvedeno:  
„Dosud nebylo zcela jasné, na jaký paragraf patří výdaje na 
budování tůněk a mokřadů a další činnosti. Budovaly-li se v 
lesích, někdy se zařazovaly na paragrafy lesního 
hospodářství. Jsou to však činnosti v oblasti vodního 
hospodářství a patří na paragraf 2341.“ 
Z důvodů sjednocení výdajů na realizaci vodních děl 
v zemědělské krajině navrhujeme z paragrafu 1037 vyjmout 
text „hrazení drobných vodních toků – bystřin“ a tento text 
včlenit do nově navrhované náplně paragrafu 2341 
následujícím způsobem: 
Paragraf 1037 - Celospolečenské funkce lesů 

Podpora mimoprodukčních funkcí lesa mající 
celospolečenský význam, jako např. práce lesnicko-
technických meliorací a hrazení drobných vodních toků - 
bystřin, výstavba a údržba lesních cest, svážnic a chodníků v 
lesích se zvláštním režimem hospodaření, protierozní a 
protilavinová opatření, ochrana a zvelebování chovů 
ohrožených druhů zvířat, zvelebování myslivosti v 
celospolečenském zájmu, ochrana ustupujících a ohrožených 
druhů lesních dřevin, protipožární ochrana v lesích, 

Podle připomínky ministerstva 
zemědělství vkládaná věta 
zůstává a jen se vypouštějí 
slova „a to i v lesích“. 
Nahrazují se slovy „nepatří-li 
na paragraf 1037“. 
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mimořádná opatření při přemnožení hmyzích škůdců a 
chorob, ostatní práce celospolečenského významu, lesní stráž, 
myslivecká stráž. Nepatří sem činnosti související s lesnickým 
výzkumem (1082). 
 
Paragraf 2341 - Vodní díla v zemědělské krajině 

Činnosti spojené s neprůtočnými nádržemi, rybníky, 
náhony, odvodňovacími a závlahovými zařízeními. Na tento 
paragraf patří i budování tůněk a mokřadů, hrazení drobných 
vodních toků – bystřin a další činnosti k zadržování vody 
v krajině, a to i v lesích. 
 
Odůvodnění: 
V rámci opatření ve veřejném zájmu, dle § 35 lesního zákona, 
jsou v současnosti realizátorům opatření zaměřených na péči 
o vodohospodářské poměry v lesích, hrazeny výdaje na 
úpravu vodních toků, bystřin a vodních nádrží z paragrafu 
1037. V rámci sjednocení výdajů na realizaci a úpravu těchto 
vodních děl v zemědělské krajině navrhujeme část textu 
vyjmout z náplně paragrafu 1037 a vložit do náplně paragrafu 
2341.     
 

Zlínský 
kraj 

U vratek transferů mezi veřejnými rozpočty požadujeme 
sjednotit postupy u položek 2221 (5364), 2223 (5366), 2226 
(5367), 2227 (5368): buďto ponechat možnost zatřídit vratku 
transferu v rámci téhož rozpočtového roku jako minusový 
příjem u odesílatele vratky  
a minusový výdej u příjemce vratky (tzn. ponechat možnost 
kompenzací) nebo u všech uvedených položek zatřídit vratky 
transferů dle skutečnosti – příjmu, či výdaje (tj. bez možnosti 
kompenzace) 

Možnost kompenzace, tzn. 
možnost přijmout v běžném 
roce nespotřebovanou část 
transferu do výdajů a 
odminusovat ji na položce, z 
níž byl původní transfer vydán, 
zůstává v platnosti. Doplňuje 
se náplň podseskupení položek 
222 stanovící, jak se v případě 
kompenzačních i 
nekompenzačních vratek 
postupuje. 
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