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1. ÚVOD DO ROZPOČTOVÉ SKLADBY A NĚKTERÉ 
SOUVISEJÍCÍ PROBLÉMY

1.1 Co publikace přináší a pro koho je určena 
Publikace přináší především úplné znění rozpočtové skladby účinné od 1. led-
 na 2019, kterou stanoví vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění 
pozdějších předpisů. Toto úplné znění by mělo platit po celý rok 2019. Jsou v něm 
vyznačeny změny provedené poslední novelou, kterou je vyhláška č. 329/2018 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozděj-
ších předpisů, platná ode dne 28. prosince 2018 a účinná ode dne 1. ledna 2019.

Úplné znění využijí zejména pracovníci, kteří evidují rozpočtované i sku-
tečné příjmy a výdaje v organizacích, které jsou povinny se rozpočtovou sklad-
bou řídit. V publikaci jsou ve stručnosti též vysvětleny zásady, na nichž roz-
počtová skladba stojí, a je objasněna její systematika. To může být přínosem 
i pro studenty a jiné zájemce o finance veřejných rozpočtů. Rozpočtová skladba 
člení vlastně veškeré příjmy a výdaje, které mohou existovat. Subjekty podléha-
jící rozpočtové skladbě mají příjmy a výdaje, které jiné subjekty mít nemohou 
(příjmy z daní či z mezinárodních transferů, výdaje na tyto transfery a jiné do-
tace), ale naopak mají příjmy a výdaje jako všichni ostatní. Rozpočtová skladba 
tak poskytuje pohled na celou ekonomiku. I to může být zajímavé pro studenty 
a jiné čtenáře zabývající se financemi z teoretického hlediska. 

1.2 Tři zdroje a tři součásti publikace 
Nejdůležitější částí této publikace je část prostřední, ve které čtenář nalezne 
úplné znění rozpočtové skladby. Je to původem pomocný materiál Ministerstva 
financí používaný při zpracovávání novely vyhlášky o rozpočtové skladbě. Úplné 
znění platné pro každý rok je též uveřejněno na internetové stránce Ministerstva 
financí ve složce Legislativa Legislativní dokumenty Vyhlášky Vyhláška 
č. 323/2002 Sb.

Úvodní část, která především vysvětluje systematiku rozpočtové skladby, na-
psal Ing. Jiří Paroubek. Její rozvržení se částečně shoduje s úvodní částí někdejší 
publikace, jejímž autorem byl Ing. Jan Kinšt a která byla vydávána každoročně 
až do roku 2011. Převzat z ní a aktualizován byl seznam rozpočtových položek 
a paragrafů, které by se neměly vyskytnout v rozpočtech obcí. 
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Závěrečná část, 151 praktických příkladů, je také převzata ze zmíněné publi-
kace Ing. Kinšta a aktualizována na nový právní stav. 

1.3 Stručné dějiny rozpočtové skladby 
a možnosti jejího dalšího vývoje 

Rozpočtová skladba je předpisem pro třídění příjmů a výdajů. Příjmy a výdaje 
mají všechny právní subjekty včetně obyvatel, avšak jen právnické osoby a ně-
které fyzické osoby jsou povinny je evidovat a jen některé veřejné právnické 
osoby jsou povinny je evidovat v třídění podle rozpočtové skladby. Těmito 
veřejnými právnickými osobami jsou stát, státní fondy, obce, kraje, regionální 
rady a dobrovolné svazky obcí. Ne úplně všechny jejich příjmy a výdaje se podle 
rozpočtové skladby člení, naprostá většina však ano. Rozpočtová skladba tak 
umožňuje jednotný pohled na ně. Jde zejména o státní rozpočet, který je zda-
leka největším peněžním fondem u nás. Podle rozpočtové skladby se tak třídí 
příjmy a výdaje v biliónovém rozsahu. Z toho je zřejmé, že rozpočtová skladba 
je předpisem s velkým dosahem. 

Třídění příjmů a výdajů státního rozpočtu bylo dříve dáno tím, jak byly údaje 
o příjmech a výdajích uspořádány v každoročním zákoně o státním rozpočtu. 
Z toho se vyvinula rozpočtová skladba, která původně nebyla právním předpisem, 
Ministerstvo financí ji stanovilo pouhým dopisem. Stanovilo ji zvlášť pro státní 
rozpočtové organizace (dnešní organizační složky státu) a zvlášť pro národní 
výbory (dnešní kraje a obce) a jimi zřízené rozpočtové organizace. V dobách čes-
koslovenské federace, tj. v letech 1969 až 1992, rozpočtovou skladbu pro všechny 
tři státní rozpočty (federace a české i slovenské republiky) vydávala nejdříve 
všechna tři ministerstva financí společně a rozpočtovou skladbu pro národní 
výbory republiková ministerstva financí. V roce 1980 všechna tři minis terstva 
financí vydala s účinností od roku 1981 společně novou rozpočtovou skladbu, 
značně přepracovanou a jednotnou pro všechny organizace, které se dosud 
rozpočtovou skladbou řídily, tedy i pro národní výbory. Platila tak pro federální, 
české i slovenské rozpočtové organizace a pro české i slovenské národní výbory 
(krajské, okresní, městské i místní) a jimi zřízené rozpočtové organizace. Platila 
i nadále jen pro jejich rozpočty a nikoliv např. pro rezervní nebo jiné fondy, které 
se však stejně jako dnes vesměs používaly přes rozpočet a jejich příjmy a výdaje 
byly ve srovnání s rozpočtem velmi malé. 

Systém třídění zavedený rozpočtovou skladbou z roku 1980 se v podstatě 
užívá dodnes. Jeho odlišnost od předchozího systému byla významná, ale niko-
liv zásadní. Spočívala hlavně v podrobnějším a logičtějším rozdělení druhů a od-
větví příjmů a výdajů do jednotlivých jednotek třídění a jejich systematič tějším 

1.1 Co publikace p ináší a pro koho je ...; 1.2T i zdroje a t i sou ásti ...; 1.3 Stru né d jiny... 
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seskupování a číslování. Hlediska třídění zůstala bez zásadní změny. Do té 
doby i poté se příjmy a výdaje třídily podle tří hledisek. Prvním bylo hledisko 
odpovědnosti, to znamená v pravomoci jakého ústředního orgánu státní správy 
a u národních výborů v pravomoci jakého odboru byly příjmy inkasovány a vý-
daje vydávány. Druhé třídění bylo podle druhu a hledisko, zjednodušeně řečeno, 
spočívalo v tom, z jakého právního důvodu příjem vznikl a jaká hodnota se vý-
dajem pořídila. Třetí třídění bylo podle odvětví. Do roku 1980 se tak třídily jen 
výdaje a od roku 1981 i příjmy. 

V roce 1985 byla rozpočtová skladba z roku 1980 vydána nově s nepodstat-
nými změnami. Tentokrát byla vydána výnosem federálního ministerstva financí, 
který byl registrován ve Sbírce zákonů, a poprvé se tak stala obecně závazným 
právním předpisem. V Česku i na Slovensku se používala i po dni 31. pro-
since 1992, kdy zanikla československá federace, ale pravomoc ji měnit a vy-
dávat přešla samozřejmě na české a slovenské ministerstvo financí. V Česku 
se používala do roku 1996. Než skončila, české ministerstvo financí ji dvakrát 
novelizovalo, a to výnosem z 2. prosince 1992 a opatřením z 8. prosince 1995. 
Během účinnosti této rozpočtové skladby zanikly národní výbory. Dne 24. listo-
padu 1990 z místních a městských národních výborů vznikly obce, z okresních 
národních výborů okresní úřady a krajské národní výbory byly zrušeny. Obce 
a okresní národní výbory rozpočtovou skladbu používaly i nadále. 

Od roku 1994 se pracovalo na nové rozpočtové skladbě, která byla vydána 
v roce 1996 jako opatření účinné od roku 1997. Podobně jako v roce 1980 bylo 
zavedeno nové číslování, takže žádná položka ani paragraf neměly stejné číslo 
jako předtím, dosavadní čísla zůstala jen u kapitol státního rozpočtu. Čísla polo-
žek a paragrafů ovšem zůstala čtyřmístná a čísla kapitol třímístná. Kapitoly obcí 
a okresních úřadů však byly zrušeny, protože povahu odpovědnostního třídění 
zrušením národních výborů pozbyly a představovaly jen duplicitní odvětvové 
třídění. Ustoupilo se od třídění všech příjmů podle odvětví, nebyl však obnoven 
stav platný do roku 1980 a menší část příjmů se na paragrafy členila i nadále. 

Rozpočtová skladba z roku 1996 byla vydána jako povinné třídění příjmů 
a výdajů nejen pro státní rozpočtové organizace (od roku 2001 organizační slož-
 ky státu), pro okresní úřady (existovaly do konce roku 2002), obce, dobrovolné 
svazky obcí a rozpočtové organizace zřízené okresními úřady a obcemi, ale 
i pro státní fondy. Původním úmyslem bylo, že se rozpočtovou skladbou mají 
řídit i příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny, ale tento úmysl se nena-
plnil. Poté, kdy byla po deseti letech obnovena krajská samospráva, podřídily 
se rozpočtové skladbě také příjmy a výdaje krajů. Rozpočtová skladba nezůstala 
omezena jen na rozpočet, ale její působnost se rozšířila i na jiné peněžní fondy 
státních rozpočtových organizací, okresních úřadů, obcí, jejich dobrovolných 
svazků, krajů a jimi zřízených rozpočtových organizací. 
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Nová rozpočtová skladba značně zdokonalila způsob třídění příjmů a vý-
dajů, jasněji definovala hlediska třídění a vytyčila pro ně jednoznačné zásady. 
Zdokonalování rozpočtové skladby pokračovalo i nadále. V roce 2002 byla, aniž 
by se výrazněji změnila, vydána nově vyhláškou. Důvodem bylo to, že podle zá-
kona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění 
pozdějších předpisů, účinného ode dne 1. ledna 2000, byly jako právní předpisy 
vydávané ministerstvy připuštěny už jen vyhlášky, opatření bylo možné vydávat 
jen do 30. června 2002 a všechna opatření, ať byla vydána kdykoliv, měla pozbýt 
platnosti nejpozději dne 31. prosince 2003. Na tato ustanovení navazoval zákon 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zá-
konů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti 
dnem 1. ledna 2001 a který v ustanovení § 2 odst. 4 zmocnil Ministerstvo financí 
stanovit rozpočtovou skladbu vyhláškou, a stejně tak i zákon č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
který zmocnil Ministerstvo financí k vydání rozpočtové skladby vyhláškou 
v ustanovení § 12 odst. 1. Zmíněný odstavec 4 § 2 rozpočtových pravidel, který 
se od té doby nezměnil, zároveň definoval rozpočtovou skladbu jako jednotné 
třídění příjmů a výdajů, které se uplatňuje „v rozpočtech organizačních složek 
státu, při sledování plnění státního rozpočtu, při sledování čerpání rezervního 
fondu organizačních složek státu, v rozpočtech státních fondů a při pohybech 
na účtech státních finančních aktiv a financujících položek“, zatímco zmocňo-
vací odstavec v rozpočtových pravidlech územních rozpočtů stanovil a stanoví 
jen, že rozpočet „se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby“. Ministerstvo 
financí na základě toho schválilo dne 2. července 2002 vyhlášku o rozpočtové 
skladbě, která pak vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 323/2002 Sb. 

Vyhláška o rozpočtové skladbě má až dosud osmnáct novel, konkrétně 
se jedná o vyhlášky č. 568/2002 Sb., č. 484/2003 Sb., č. 440/2006 Sb., 
č. 233/2007 Sb., č. 306/2007 Sb., č. 175/2009 Sb., č. 357/2009 Sb., č. 51/2011 Sb., 
č. 452/2011 Sb., č. 96/2012 Sb., č. 493/2012 Sb., č. 464/2013 Sb., č. 362/2014 Sb., 
č. 56/2016 Sb., č. 463/2016 Sb., č. 233/2017 Sb., č. 12/2018 Sb. a č. 329/2018 Sb. 
Šest novel (první, čtvrtá, pátá, šestá, osmá a šestnáctá) přineslo jen nepatrné 
změny. Nejrozsáhlejší byla třetí a co do množství doplněného textu byly rozsáhlé 
i novely sedmá, devátá, dvanáctá, třináctá, patnáctá, sedmnáctá a osmnáctá 
(poslední). Zcela výjimečná byla desátá novela (vyhláška č. 96/2012 Sb.), která 
k existujícím čtyřem tříděním přidala dalších osm. Třídění podle odpovědnosti, 
druhu a odvětví existuje nejméně od první republiky a od roku 1997 se některé 
příjmy a výdaje označují zvláštními jednotkami třídění pro účely konsolidace 
(příjmy a výdaje, kterými jsou převody uvnitř soustavy veřejných rozpočtů, 
aby se při podávání údajů o celé této soustavě nebo její části mohly vypustit, aby 
tak byly zahrnuty jen příjmy zvenku a výdaje směřující ven). Od roku 2013 

1.3 Stru né d jiny rozpo tové skladby a možnosti jejího dalšího vývoje
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se příjmy a výdaje třídí navíc podle podkladu pro změnu rozpočtu, podle toho, 
zda zdrojem příjmů nebo výdajů je tuzemsko, nebo zahraničí, podle fondů Ev-
ropské unie a podobných zdrojů, podle příslušnosti výdajů ke zvlášť sledovaným 
celkům, podle investičních programů, podle účelu rozpočtového přesunu, podle 
věcné podstaty a podle dotačních akcí. Pět z těchto osmi třídění (podkladové, 
doplňkové, programové, účelové a strukturní) je určeno jen pro státní rozpočet 
a zbylé tři (prostorové, nástrojové a transferové) i pro územní samosprávné 
celky. Tři třídění z těch, která jsou určena jen pro státní rozpočet (doplňkové, 
programové a účelové), platí jen pro jeho výdaje, z nichž postihují jen malou 
část. Také třídění podle dotačních akcí postihuje jen malou část příjmů a výdajů. 
I tak představuje zavedení těchto osmi třídění největší změnu základů rozpoč-
tové skladby za dobu její existence. Byly zavedeny proto, aby umožnily fungo-
vání Integrovaného informačního systému státní pokladny, který byl spuštěn 
zároveň s nimi. I nadále však zdaleka nejdůležitějším tříděním, na které smě-
řuje naprostá většina dotazů vznášených na Ministerstvo financí k rozpočtové 
skladbě, tříděním s největší vypovídací hodnotou je třídění druhové, to znamená 
třídění na rozpočtové položky.

Další vývoj rozpočtové skladby je předmětem diskuzí. Již před několika lety 
doporučovaly legislativní útvary vydat rozpočtovou skladbu novou vyhláškou, 
a to proto, že má již mnoho novel a je tak údajně nepřehledná. Argumenty, 
že některé právní předpisy mají nesrovnatelně víc novel (např. zákon o daních 
z příjmů, kterým se na rozdíl od rozpočtové skladby řídí statisíce občanů, jich 
má začátkem roku 2019 včetně novelizací nálezy Ústavního soudu celkem 163) 
a že každý má přístup k novelizovaným zněním obsaženým v různých elektro-
nických informačních zdrojích, neuspěly. Později legislativní útvary požadovaly 
zásadní přepracování vyhlášky o rozpočtové skladbě s odůvodněním, že je ter-
minologicky nejednotná, formálně a obsahově nepřehledná a příloha (vlastní 
rozpočtová skladba) je značně rozsáhlá a má prý spíše charakter metodiky než 
přílohy právního předpisu, obsahuje řadu ustanovení, která mají charakter 
vysvětlivek, a také řadu citací právních předpisů, které v souvislosti s jejich po-
stupnou novelizací zastarávají. Údajně by postačovala obsahová charakteristika 
seskupení položek a dále již jen výčet podseskupení a položek s tím, že bližší 
charakteristika jejich obsahu by byla součástí metodiky k rozpočtové skladbě, 
kterou by Ministerstvo financí vydalo zvlášť. Tím by se text rozpočtové skladby 
odlehčil a podstatně zredukoval.

Hlavními argumenty proti těmto návrhům je skutečnost, že rozpočtová 
skladba neobsahuje žádné vysvětlivky, ale jako každý právní předpis jen norma-
tivní text, a že žádná tzv. metodika neexistuje, existují jen právní předpisy, jejich 
výklady a aplikace právních předpisů na konkrétní případy. Vše, co se v rozpoč-
tové skladbě píše, slouží k tomu, aby rozpočtoví a účetní pracovníci věděli, jaké 
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příjmy a výdaje se mají zařazovat na jaké jednotky třídění. V právních předpi-
sech nesmí být napsáno nic jiného než stanovení práv a povinností právním 
subjektům, to znamená fyzickým a právnickým osobám, jinými slovy mohou 
obsahovat jen normativní text. Nejsou tedy informací v užším slova smyslu, 
tj. popisem nějakých skutečností, ale textem stanovujícím, co musí jaký právní 
subjekt dělat, co dělat nesmí, co dělat může, co musí nedělat (tedy čeho se musí 
zdržet) nebo co musí strpět. Text rozpočtové skladby tyto zásady respektuje. 
Kaž  dé její slovo je potřebné k vyjádření povinnosti rozpočtových a účetních 
pracovníků zatřídit určitý příjem nebo výdaj na určité jednotky třídění. Je sa-
mozřejmé, že každé právo nebo povinnost je možné formulovat obecněji nebo 
konkrétněji. Obecná formulace dává právním subjektům větší volnost, ale vzni-
kají spory, kam až právní subjekt může nebo musí jít, jaká je vlastně jeho po-
vinnost nebo právo. Konkrétní formulace vnáší do práv a povinností větší jasno, 
ale právním subjektům volnost v jednání někdy schází. Potřeba volnosti se však 
projevuje v podstatě jen u právních subjektů soukromých, tedy u fyzických osob 
a soukromých osob právnických. Veřejné právnické osoby, zejména stát, mají 
ze své podstaty v jednání mnohem menší volnost než subjekty soukromé. Stát 
a státní právnické osoby dokonce mohou dělat jen to, co jim ukládají právní 
předpisy. V jejich zájmu v důsledku toho je, aby to, co mají dělat, bylo stanoveno 
co nejpřesněji. Spory o to, zda své úkoly plní správně, nerozhodují soudy, jejichž 
postavení je značně nezávislé, ale příslušné státní orgány. Ministr např. může 
bez složitých jednání odvolat vedoucího organizační složky státu, která neplní 
své úkoly dostatečně. Jsou-li úkoly stanoveny přesně, nemají jejich adresáti tak 
velký prostor pro jejich nesprávný výklad a nedopouštějí se proto tolika omylů. 

Právní řády však všude směřují k větší přesnosti a konkrétnosti i ve sféře sou-
kromoprávních vztahů, což platí i pro právní řád český. Je to zřejmé např. z toho, 
že občanský zákoník o 636 paragrafech byl v roce 2014 nahrazen zákoníkem 
o 3080 paragrafech, atomový zákon o 62 paragrafech byl v roce 2017 nahrazen 
zákonem o 239 paragrafech, loni (v roce 2018) byl zákon o platebním styku 
o 202 paragrafech nahrazen zákonem o 280 paragrafech apod. Touto cestou tedy 
jdou nejen předpisy veřejného práva, ale i práva soukromého. Pro veřejné právo, 
a tedy i pro rozpočtovou skladbu, to platí tím více. Snahou je, aby u co nejvíce 
příjmů a výdajů, které vznikají podle právních předpisů a právních aktů vznik-
lých na jejich základě, bylo určeno, na jaké jednotky třídění, zejména položky, 
se zařazují. Toto určení nepředstavuje žádnou metodiku ani žádné vysvětlivky, 
je normativním textem, součástí vyhlášky. Oddělovat ho do zvláštního písem-
ného materiálu tudíž nemá logiku.

Vydělení části textu rozpočtové skladby z vyhlášky, např. náplní položek, 
a její vydání jako zvláštního písemného materiálu, jak to bylo navrženo, vyvo-
lává otázku, jaké postavení by tento materiál měl. Právní předpis by to nebyl, 

1.3 Stru né d jiny rozpo tové skladby a možnosti jejího dalšího vývoje
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protože právním předpisem nejnižší právní síly je v současné době právě vy-
hláška. Nebyl by tedy závazný, ledaže by zákon jeho závaznost zvlášť stanovil, 
jako je tomu v případě českých účetních standardů. Bylo by nutné novelizovat 
zákon o rozpočtových pravidlech a do něj doplnit ustanovení, že Ministerstvo 
financí takový materiál, nazvaný např. Postupy v zařazování příjmů a výdajů 
na položky rozpočtové skladby, vydává a organizace, pro které platí vyhláška 
o rozpočtové skladbě, jsou povinny se jím řídit. Vydání takového materiálu bez 
toho, aby byl závazný, totiž není možné, protože kdyby se jím některé organi-
zace řídily a jiné ne, zcela by ztratil smysl. 

Jednání o dalším směřování rozpočtové skladby byla nakonec v lednu 2018 
ukončena s tím, že požadavek na její rozdělení již nebyl vznesen a za hlavní 
krok v dalších pracích na ní bylo označeno přepracování zákonného zmocnění 
k jejímu vydání, tj. nahrazení § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. novým usta-
novením, které by definovalo rozpočtovou skladbu tak, aby tato definice byla 
použitelná v celém právním řádu. Dospělo se totiž k závěru, že ustanovení § 12 
odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění zákona č. 477/2008 Sb., podle nějž jednoduše „rozpočet územního 
samosprávného celku a rozpočet svazku obcí se zpracovává v třídění podle 
rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí vyhláškou“, aniž by 
se rozpočtová skladba definovala, není skutečným zmocněním pro oblast územ-
ních rozpočtů, když v § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. je pojem „rozpočtová 
skladba“ zaveden jen jako legislativní zkratka. Je to jen odkazující ustanovení 
informativního charakteru, a nikoliv zmocnění k vydání vyhlášky. Je nutné 
rozpočtovou skladbu v zákoně č. 218/2000 Sb. definovat a teprve pak bude 
ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., že rozpočty územních samosprávných 
celků a rozpočty svazků obcí se zpracovávají v třídění podle rozpočtové skladby, 
které se již nebude tvářit jako druhé zmocnění k vydání vyhlášky o rozpočtové 
skladbě, dostatečné. Novela zákona č. 218/2000 Sb., v níž je nové zmocnění 
k vydání vyhlášky o rozpočtové skladbě uvedeno, je v současné době (konec 
ledna 2019) v meziresortním připomínkovém řízení. Projde-li legislativním 
procesem a bude uveřejněna ve Sbírce zákonů ještě v roce 2019, bude nová 
vyhláška vydána také ještě v roce 2019 s účinností ode dne 1. ledna 2020. Jestli 
však tomu tak nebude, bude pro rok 2020 vydána ještě novela původní vyhlášky 
č. 323/2002 Sb. Důvodem je to, že nová vyhláška by neměla být vydávána podle 
starého, nedostatečného zmocnění. Práce na nové vyhlášce však budou probí-
hat souběžně a bude při nich pomáhat pracovní skupina sestavená ze zástupců 
hlavních rozpočtových kapitol a krajů a dalších odborníků.

Dá se předpokládat, že rovněž nová vyhláška, která bude účinná nejdříve 
od roku 2020, bude, ne-li každý rok, tedy alespoň občas, novelizována, a to podle 
stejných zásad jako vyhláška stará, to znamená tak, aby byly vždy vzaty v potaz 
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nové právní předpisy, které zavádějí nové druhy příjmů a výdajů veřejných 
rozpočtů, a vůbec nové právní předpisy zavádějící nebo měnící právní instituty, 
které mají na příjmy a výdaje veřejných rozpočtů vliv, aby u jednotlivých jed-
notek třídění příjmů a výdajů, zvláště položek, byly uvedeny konkrétní příjmy 
a výdaje, které na ně patří a na které směřují dotazy rozpočtových a účetních 
pracovníků, a na druhé straně aby u nich byly uváděny i obecné definice ekono-
mických kategorií, jako jsou již uvedeny definice např. služeb, informací, oprav, 
údržby aj., na základě kterých jsou příjmy a výdaje na položky a další jednotky 
třídění zařazovány. Naopak se pro novou vyhlášku ani její novely neuvažuje 
o změnách struktury rozpočtové skladby, a to ani tam, kde se během její exis-
tence ukázalo, že zařazení některých příjmů nebo výdajů na jednotky třídění, 
zvláště na položky, není příliš logické. Stabilita rozpočtové skladby je důležitější 
než dokonalé rozvržení položek a jiných jednotek třídění do teoreticky odůvod-
něné struktury. Změna struktury druhového nebo jiného členění, a tedy pře-
číslování části nebo dokonce všech položek či jiných jednotek třídění, způsobí 
rozpočtovým a účetním pracovníkům, kteří se nová čísla budou muset naučit, 
problémy na mnoho let, zatímco jestli se někomu nelíbí zařazení určitého pří-
jmu nebo výdaje na urči tou položku, případně určité položky do urči tého podse-
skupení nebo seskupení položek, může si vyhotovit tabulku, v níž tento příjem, 
výdaj nebo celou položku započte tam, kde by je měl nejraději. Cílem změn 
rozpočtové skladby je, aby byla zachována její stabilita, zohledňovány nové 
právní předpisy a zvyšována konkrétnost i obecnost náplní jednotek třídění 
i ostatních ustanovení rozpočtové skladby, a to i v případě, že se bude zvětšovat 
rozsah jejího textu. Dá se očekávat, že Ministerstvo financí i nadále půjde touto 
osvědčenou cestou.

Rozpočtová skladba je jednou z nejdůležitějších součástí systému informací 
o národním hospodářství a tak, jak neustále vzrůstá důležitost informací pro ži-
vot společnosti, protože moderní technika umožňuje jejich vytváření, získávání 
a soustřeďování v nebývalé míře, bude nepochybně vzrůstat i důležitost rozpoč-
tové skladby a s tím i potřeba přesnosti a výstižnosti jejích ustanovení. 

1.4 K čemu rozpočtová skladba slouží 
Jak je uvedeno výše, zákon o rozpočtových pravidlech říká, že rozpočtovou 
skladbou se třídí příjmy a výdaje, a vyjmenovává, kde všude se toto třídění uplat-
ňuje. Podle stejného ustanovení se však uplatňuje i při pohybech financujících 
položek, kterými však jsou i změny stavů bankovních účtů. I když to v zákoně 
ani ve vyhlášce není uvedeno, příjmem se rozumí připsání peněz na bankovní 
účet peněžního fondu a výdajem jejich odepsání. Změny stavů bankovních účtů 
nejsou však ani jedno z toho. Nové ustanovení obsahující zmocnění k vydání 

1.4 K emu rozpo tová skladba slouží
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vyhlášky o rozpočtové skladbě ve výše uvedené novele rozpočtových pravidel, 
jejíž návrh se nyní připomínkuje, již tyto pochyby odstraňuje. Určitým problé-
mem je však i zmíněná definice příjmů a výdajů. Za příjmy se někdy považují 
jen taková připsání peněz na bankovní účty, která nepředstavují vypůjčení peněz 
z jiného peněžního fondu, ať už vlastního, nebo cizího, a za výdaje jen taková 
odepsání peněz z bankovních účtů, která nepředstavují převod peněz za účelem 
jejich zhodnocení. Připsání všeho druhu se někdy označují jako přijetí a ode-
psání všeho druhu jako vydání. Toto dvojí názvosloví je i v rozpočtové skladbě.

Použijí-li se pojmy přijetí a vydání, o kterých není sporu, co znamenají, 
rozpočtová skladba třídí jednak všechna přijetí a vydání určitých peněžních 
fondů a jednak změny stavů bankovních účtů. Vyjádří-li se tato skutečnost 
rozpočtovými položkami (druhové třídění, tj. třídění na položky, je jediným 
ze všech dvanácti třídění, kterému podléhá vše, na co se rozpočtová skladba 
vztahuje), přijetí a vydání se třídí na položky kromě položek 8115, 8116, 8125, 
8215, 8216, 8225, 8902 a 8905 a změny stavů bankovních účtů se třídí na těchto 
osm položek. Příjmy a výdaje v užším slova smyslu se třídí na položky tříd 1 až 6 
a přijetí a vydání, která nejsou příjmy a výdaji v užším slova smyslu, na položky 
třídy 8 s výjimkou zmíněných osmi položek.

Penězi nejsou jen peněžní prostředky na bankovních účtech, ale i bankovky 
a mince a elektronické peníze. Proto každý významnější peněžní fond má nejen 
bankovní účet nebo více bankovních účtů, ale i pokladnu či více pokladen, a ně-
které organizace mají i elektronické peněženky. Rozpočtová skladba se na pří-
jmy a výdaje pokladen až do roku 2015 přímo nevztahovala, ale třídila je teprve 
poté, co se projevily na bankovním účtu (když se částky přijaté v hotovosti 
do pokladny nakonec převedly na bankovní účet a když se informace o výdajích 
v hotovosti, která se do pokladny dostala jako záloha převedená z bankovního 
účtu, použily na rozúčtování výdaje bankovního účtu na převod této zálohy). 
Aby příjmy a výdaje za celý rok byly skutečně příjmy a výdaji bankovního účtu, 
bylo nutné, aby na konci roku byla pokladna prázdná a všechny peníze z ní byly 
převedeny na bankovní účet. Protože však vyprázdnit na konci roku pokladnu 
mnohdy není možné, zavedla se s účinností od roku 2016, avšak jen pro územní 
samosprávné celky, možnost oddělit pokladny od rozpočtu a pojmout je jako 
zvláštní peněžní fondy. Tyto pokladny jsou na rozpočet napojeny odvody nebo 
dotacemi podobně jako příspěvkové organizace. Pro tyto odvody je zavedena 
položka 4138 a položka 5348 pro tyto dotace. Příjmy a výdaje těchto pokladen 
(rozpočtová skladba pro ně používá pojem „oddělené pokladny“) účtované 
na syntetický účet 261 – „Pokladna“ vcházejí přímo do výkazu pro hodnocení 
plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí 
a regionálních rad (FIN 2-12 M), protože třetí novelou vyhlášky č. 5/2014 Sb., 
o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění 
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státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samospráv-
ných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad 
regionů soudržnosti, tj. vyhláškou č. 347/2015 Sb., byl syntetický účet 261 
doplněn mezi syntetické účty, z nichž se údaje pro tento výkaz sbírají (bod 5 
přílohy č. 6 k vyhlášce).

1.5 Schodek a přebytek
S tím, co je uvedeno v předcházející kapitole, úzce souvisí problematika vý-
sledku hospodaření (salda) rozpočtů a jiných peněžních fondů. Každoroční 
zákon o státním rozpočtu stanoví jeho příjmy, výdaje a saldo, které je rozdílem 
příjmů a výdajů. Protože nikdo nemůže vydávat peníze, které nemá, nemo-
hou v úhrnu za celou dobu ani výdaje být vyšší než příjmy, nýbrž jen stejné 
nebo nižší. Jestliže zákon plánuje, že rozpočet skončí schodkem (deficitem), 
znamená to, že se buď plete, nebo že část příjmů nenazývá příjmy. Odpověď 
tkví v rozdílu mezi pojmy „přijetí“ (tj. příjmy v širším slova smyslu) a „příjmy“ 
(tj. příjmy v užším slova smyslu), o nichž pojednává předcházející kapitola. 
Zákon o státním rozpočtu nepovažuje za příjmy přijetí vypůjčených peněz a vy-
chází v tom z rozpočtové skladby.

Na hospodaření rozpočtu nebo jiného peněžního fondu lze hledět různě, 
jednoznačné je jen, že peněžní fond může za určitou dobu vydat jen peníze, 
které za tuto dobu přijal, a peníze, které na jejím začátku již měl. Peníze přijímá 
na základě různých právních skutečností: jako platby za služby, které majitel 
peněž ního fondu někomu poskytl, jako platbu za věci, které někomu prodal, 
jako dotace či peněžní dar, jako daně, poplatky, pokuty nebo jiné daňové pří -
jmy, je-li majitelem peněžního fondu stát, kraj nebo obec, jako úvěr, jako platbu 
za dluhopis, který majitel peněžního fondu vydal a někomu prodal, jako splátku 
částky, kterou někomu půjčil, atd. Všechna tato přijetí peněz kryjí výdaje, ale 
je zřejmé, že některá z těchto přijetí vyvolají nové výdaje v budoucnu. Jsou 
to zejména přijetí vypůjčených peněz, protože v budoucnu je bude nutné vrátit, 
ale také třeba přijetí peněz za prodej majetku, bez kterého se majitel peněžního 
fondu může obejít jen dočasně, takže v budoucnu bude muset tento nebo po-
dobný majetek zase koupit, nebo se bez něj sice může obejít trvale, ale za cenu 
výdajů, které by jinak neměl, např. když prodá budovu, v níž sídlí, a přestěhuje 
se do nájmu. Přijetí, která vyvolávají budoucí výdaje, nejsou plnohodnotnými 
příjmy a jen kryjí výdaje, které by majitel peněžního fondu, kdyby se omezil 
právě jen na plnohodnotné příjmy, nemohl vynaložit. 

Je otázkou, která přijetí peněz jsou ta, která opravdu vyvolávají budoucí 
výdaje. Zcela jednoznačné je to jen u přijetí vypůjčených peněz, a proto zákon 
o státním rozpočtu a s ním i rozpočtová skladba považuje za přijetí peněz, 

1.5 Schodek a p ebytek
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2. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY O ROZPOČTOVÉ SKLADBĚ

Úplné znění rozpočtové skladby, které následuje, je znění původní vyhlášky 
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, s přílohou, 
do nichž jsou zapracovány veškeré změny, které přineslo dosavadních osmnáct 
novel. V textu jsou vyznačeny změny, které provedla poslední novela – vyhláška 
č. 329/2018 Sb. s účinností ode dne 1. ledna 2019, a to tak, že text, který vypus-
tila, je škrtnutý, a text, který doplnila, je vytištěný tučně kurzívou. Kurzívou 
jsou vyznačeny změny rovněž platné od 1. ledna 2019, které však přinesla již 
předchozí novela č. 12/2018 Sb. Zvýraznění rastrem upozorňuje na ustanovení, 
která nemají podobu, která by přesně vyplývala z vyhlášky č. 323/2002 Sb. 
a jejích novel, protože některá novela vložila doplňovaný text omylem na jiné 
místo, než kam patří. Zvýrazněný text je vložen na místo, na něž logicky patří, 
i když jej novela vložila jinam.

Vyhláška Ministerstva financí . 323/2002 Sb.,
o rozpo tové skladb ,

ve zn ní vyhlášek . 568/2002 Sb., . 484/2003 Sb., . 440/2006 Sb., 
. 233/2007 Sb., . 306/2007 Sb., . 175/2009 Sb., . 357/2009 Sb., 

. 51/2011 Sb., . 452/2011 Sb., . 96/2012 Sb., . 493/2012 Sb., 
. 464/2013 Sb., . 362/2014 Sb., . 56/2016 Sb., . 463/2016 Sb., 

. 233/2017 Sb., . 12/2018 Sb. a . 329/2018 Sb.

 Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů:

§ 1
P edm t úpravy

 (1) Touto vyhláškou se stanoví jednotné třídění příjmů a výdajů (dále jen 
„rozpočtová skladba“), které se uplatňuje
 a) v rozpočtech organizačních složek státu,
 b) při sledování plnění státního rozpočtu,
 c) při sledování tvorby a čerpání rezervního fondu organizačních složek státu,
 d) v rozpočtech státních fondů,
 e) při pohybech na účtech státních finančních aktiv,
 f) při pohybech na účtech pro řízení státního dluhu,
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náhrady (určené ke kompenzaci úbytku majetku nebo újmy), jestliže tyto hod-
noty již vynaloženy byly nebo již nazmar přišly nebo újma již nastala a úhrada 
se poskytuje ve výši, v jaké byly vyčísleny. Paušální náhrady jsou vydané nebo 
přijaté peněžní prostředky určené ke kompenzaci úbytku majetku nebo újmy, 
poskytované zpravidla před jeho úbytkem nebo vznikem újmy (náhrady ex 
ante), které nejsou přesně odvozeny z výše tohoto úbytku nebo této újmy,

 p) zálohou rozumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k částečné 
úhradě dluhu. Zálohy jsou nepovinné a povinné. Nepovinnou zálohou se ro-
zumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k plnění na dluh, který 
ještě nevznikl (budoucí nebo podmíněný dluh) (§ 1807 občanského zákoníku), 
nebo k částečnému splnění již vzniklého dluhu, nemá-li plátce povinnost je 
poskytnout. Povinnou zálohou se rozumějí vydané nebo přijaté peněžní pro-
středky určené k plnění na dluh, který vyplývá z platného a účinného právního 
aktu a jehož plná výše ještě není stanovena, například záloha na daň nebo 
záloha na úhradu dodávky, která ještě není ukončena nebo vyúčtována,

 p) zálohou (zálohovou platbou) rozumějí vydané nebo přijaté peněžní pro-
středky určené k úplné nebo částečné úhradě dluhu, který dosud nevznikl 
(předběžná záloha), a vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené 
k úplné nebo částečné úhradě dluhu, který již vznikl, ale jehož celková 
výše dosud není stanovena (průběžná záloha). Předběžnou zálohou jsou 
vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k plnění na podmíněný dluh 
nebo jiný dosud neexistující dluh. Průběžnou zálohou jsou vydané nebo při-
jaté peněžní prostředky určené k plnění na dluh, který vyplývá z platného 
a účinného právního aktu a jehož celková výše bude stanovena na základě 
skutečností, které teprve nastanou, například záloha na daň nebo záloha 
na úhradu dodávky, která ještě není ukončena nebo vyúčtována,

 Pozn. red.: V čl. I bodu 8 vyhlášky č. 329/2018 Sb. byla chybou zpracovatele vyhlášky uvedena ne-
správná označení záloh. Zde jsou uvedena správně a zvýrazněna rastrem.

 q) splátkou rozumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k plnění 
již vzniklého dluhu, jehož výše se již nemá měnit, které má plátce povinnost 
poskytnout a které představují jen částečnou úhradu pořizované hodnoty,

 r) vratkou, nejde-li o vratku transferu, rozumějí vydané nebo přijaté peněžní 
prostředky, které poukazuje osoba, která je dostala neoprávněně, omylem nebo 
je v rozporu s původním účelem nebo úmyslem nemůže nebo nechce použít,

Pozn. red.: Písmena l) až r) nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2019 podle vyhlášky č. 12/2018 Sb.

 s) přijatým transferem ze státního fondu rozumí transfer přijatý z bankovního 
účtu nebo pokladny státního fondu nebo z bankovního účtu nebo pokladny 
osoby, která jej ze státního fondu přijala s tím, že jej má převést, aniž by 
do právního vztahu mezi státním fondem a příjemcem transferu jakkoli 
vstupovala. To platí i pro jakýkoli jiný peněžní fond.

B. Druhové t íd ní rozpo tové skladby
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Položka 1379 – Ostatní poplatky na činnost správních úřadů
Poplatky na činnost správních úřadů jiné než ty, které patří na předcházející 
položky tohoto podseskupení položek, například poplatek, který vybírá Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže podle § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o za-
dávání veřejných zakázek, za podání podnětu k zahájení správního řízení 
z moci úřední k přezkoumání úkonů zadavatele veřejné zakázky.

Podseskupení položek 138 – Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 
plnění v oblasti hazardních her

Položka 1381 – Daň z hazardních her
Na tuto položku se zařazuje daň podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z ha-
zardních her, který je účinný ode dne 1. ledna 2017.

Položka 1381 – Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických 
her

Na tuto položku se zařazuje daň podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z ha-
zardních her, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dílčí daně z technic-
kých her [§ 3 odst. 1 písm. e), § 4 písm. e) a § 5 zákona]. Na tuto položku 
patří dílčí daň z loterií, dílčí daň z kursových sázek, dílčí daň z totalizáto-
rových her, dílčí daň z bing, dílčí daň z živých her, dílčí daň z tombol a dílčí 
daň z turnajů malého rozsahu. Dílčí daň z technických her se zařazuje 
na položku 1385.

Položka 1382 – Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních 
hracích přístrojů

Dobíhající odvod z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákonů 
č. 458/2011 Sb., č. 215/2013 Sb. a č. 380/2015 Sb., zrušeného s účinností 
od 1. ledna 2017 zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, s výjim-
kou části odvodu ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a ji-
ných technických herních zařízení (část odvodu podle § 41i odst. 3 to-
hoto zákona). Část odvodu ve výši dílčího odvodu z výherních hracích 
přístrojů a jiných technických herních zařízení patří na položku 1383. 
Na položku 1382 patří i dobíhající odvod části výtěžku z provozování loterií 
a jiných podobných her na veřejně prospěšné účely, který byl zákonem 
č. 458/2011 Sb. zrušen. Položka 1382 je od 1. ledna 2017 zřízena pro pří-
jmy, které do 31. prosince 2016 patřily na položku 1351, která je s účinností 
od 1. ledna 2017 zrušena.

B. Druhové t íd ní rozpo tové skladby
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písm. d) rozpočtových pravidel, jsou-li určeny na neinvestiční účely (pří-
spěvky na investiční účely patří na položku 3121).

Položka 2322 – Přijaté pojistné náhrady

Položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
 (1)  Zahrnuje i příspěvky  inkasované od pojišťovny, ne však od České 
kanceláře pojistitelů podle § 23a zákona č. 168/1999 Sb., ve znění zákona 
č. 160/2013 Sb. (odstavec 3 náplně položky 2321 a odstavec 2 náplně polož-
ky 3121). 
 (2) Zahrnuje i např. náhrady od fyzických osob za jimi způsobené škody. 
 (3) Patří sem např. i inkasované dobropisy týkající se plateb za zboží 
a služby v předchozích letech. 
 (3) Na položku 2324 patří i příjmy z dobropisů, nejsou-li evidovány 
jako snížení výdajů (§ 49 odst. 7 až 9 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění 
zákona č. 25/2015 Sb., a § 21 zákona č. 250/2000 Sb.). Dobropisem se 
rozumí právní jednání, kterým dodavatel věcí, služeb, prací nebo výkonů 
snižuje odběrateli peněžitý dluh za dodávku, který odběratel už zaplatil. 
Na položku 2324 patří takové příjmy i v případě, že obsahem dodávky 
byly věci povahy dlouhodobého majetku. Na položku 2324 nepatří přijaté 
vratky. Přijaté vratky transferů patří na položky ze seskupení položek 22 
a na položku 2325 a přijaté netransferové vratky na položku 2329.
 (4) Zahrnuje i např. příjem náhrady za náklady soudního řízení, vymo-
žené náhrady výdajů uskutečněných v předchozích letech apod. 
 (5) Patří sem i příjmy náhrad nákladů správního řízení podle § 79 správ-
ního řádu (zákon č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky 
č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní 
orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení. 
 (6) Na položku 2324 patří i částka, kterou do státního rozpočtu převá-
dí penzijní společnost za účastníka důchodového spoření, který požádal 
o starobní důchod ze základního důchodového pojištění ve výši invalidního 
důchodu pro invaliditu třetího stupně podle zákona o důchodovém pojištění 
a udělil souhlas s převodem 60 % svých prostředků do státního rozpočtu 
(§ 15 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření). 
 (7) Na tuto položku též zařazují organizace, které jsou vlastníky po-
zemních komunikací, a další orgány (§ 43 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) příjmy náhrad 
nákladů vážení podle § 38b odst. 5, § 38d odst. 4 zákona o pozemních 
komunikacích. 
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se zákonem [například poskytování finančních příspěvků ze státního rozpočtu 
na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti podle § 46 zákona 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění zákonů č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb. a č. 501/2012 Sb., § 62 zákona 
č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákonů č. 501/2012 Sb. a č. 357/2014 Sb., 
a nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké čin-
nosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., č. 51/2015 Sb. a č. 209/2016 Sb., 
o jejichž poskytnutí rozhodují podle § 46 odst. 4 a § 48a odst. 2 písm. i) zá-
kona č. 289/1995 Sb., ve znění zákonů č. 132/2000 Sb., č. 186/2006 Sb. 
a č. 501/2012 Sb., a § 59 odst. 1 písm. g) zákona č. 449/2001 Sb., ve znění zá-
kona č. 357/2014 Sb., s výjimkou poskytnutí finančních příspěvků na hospoda-
ření v lesích v působnosti Ministerstva obrany, ale podle § 2 odst. 4 věty druhé 
nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění nařízení vlády č. 51/2015 Sb., je vyplácí 
Ministerstvo zemědělství] nebo protiprávní (například proplacení faktury, kte-
rou dodavatel předložil organizační složce státu, za dodávku, o které s ním tato 
organizační složka státu uzavřela smlouvu, jinou organizační složkou státu), 
i bez ohledu na to, byla-li by vydávající organizace k takovému právnímu aktu 
oprávněná. 
 (22) Při zařazování výdajů na nákupy na položky nerozhoduje, zda se vý-
daje uskutečnily po plnění, které je jejich protihodnotou, během něj, před ním 
(například předplatné, závdavek nebo zařazená záloha) nebo ve více těchto 
obdobích a zda byly vynaloženy najednou nebo ve splátkách.
 (23) Platby dodavatelům nebo v jejich prospěch, kterými se pořizuje právo 
na to, aby dodali nějaké zboží nebo služby, a toto právo je stvrzené dokla- 
dem v podobě papírové poukázky nebo elektronic- kého záznamu, například 
platby, proti nimž se vydávají doklady jako jízdenky, vstupenky, známky, 
pásky do frankovacích strojů, telefonní karty, poukázky na benzín, stra-
venky nebo elektronické záznamy ve prospěch karet v mobilních telefonech 
(tzv. karty SIM), patří na položky pro výdaje na pořízení zboží nebo služeb, 
k jejichž obdržení tyto poukázky nebo elektronické záznamy jejich držitele 
opravňují. V případě, že opravňují k obdržení více druhů zboží nebo služeb, 
jimž odpovídá více položek, a není dosud rozhodnuto, které budou odebrány, 
zařadí se na položku 5199.

Seskupení položek 50 – Platy a podobné a související výdaje
Seskupení položek zahrnuje odměny za práci konanou jako závislá činnost v pra-
covněprávním, služebním nebo obdobném vztahu a platby kompenzující újmu 
vzniklou ukončením tohoto vztahu (podseskupení položek 501 a 502), povinné 
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které vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) 
jako jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), 
zaměstnavatelé autorů (§ 58), objednatelé kolektivních děl (§ 59) a kolektiv-
ní správci majetkových autorských práv (§ 95 až 104); nepatří mezi ně platby 
za udělení oprávnění k užití nebo užívání počítačových programů, ty patří 
na položku 5042.

  Pozn. red.: V čl. I bodu 26 vyhlášky č. 463/2016 Sb. bylo chybou zpracovatele vyhlášky uve-
deno nesprávné číslo odstavce. Podle tohoto ustanovení „v odstavci 3 náplně položky 5041 
se věta třetí zrušuje“, správně však mělo být „v odstavci 4 náplně položky 5041 se věta třetí zru-
šuje“. Věta, která neměla být zrušena a má i nadále platit, je zvýrazněna rastrem.
Vyhláška č. 362/2014 Sb. v důsledku omylu zařadila větu zvýrazněnou rastrem do odstav-
ce 4, zde však je zařazena v odstavci 3, kam logicky patří.

 (4)  Mezi výdaje podle odstavce 3 patří i výdaje na získání oprávnění 
podle odstavce 3, jestliže je organizace výjimečně pořizuje, podle dalších 
uvedených zákonů, a to na získání licence podle § 11 odst. 1 a § 14 odst. 1 
zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, podle § 19 odst. 2 zákona 
o ochraně práv k odrůdám, podle § 18 odst. 1 zákona o ochranných znám-
kách, podle § 19 odst. 1 a § 32  zákona o ochraně průmyslových vzorů, podle 
§ 12 odst. 2 a § 21 odst. 2 zákona o užitných vzorech a podle § 10 odst. 1 
a § 18 odst. 2 zákona o ochraně topografií polo vodičových výrobků. Na tuto 
položku nepatří odměny držitelům nehmotného majetku podle uvedených 
zákonů (majitelům patentů a podobných opráv nění) za převod těchto pa-
tentů a podobných oprávnění, ty patří na položky pro výdaje na pořízení 
nehmotného majetku (položky 5179 a 6119). Na položku 5041 se zařazují též 
platby pořizovatelům databází za udělení oprávnění k výkonu práva na vytě-
žování nebo na zužitkování obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvan-
titativně podstatné části (§ 90 autor ského zákona). Patří na ni platby výkon-
ným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony 
(i v případě, že je výkonní umělci provádějí podle dohody o provedení práce), 
ne však obdobné platby jejich zaměstnavatelům ani platby za vstupenky 
na představení, na nichž se tyto výkony provádějí (patří na položku 5169). 
Patří na ni platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům 
za udělení oprávnění užít jejich umělecký výkon (§ 71 autorského zákona), 
jakož i platby Ochrannému  svazu autorskému a jiným kolektivním správcům 
práv podle autorského zákona za užití záznamu uměleckého výkonu (§ 72 
autorského zákona) i ostatní částky placené těmto správcům, které vybírají 
za autory děl a výkonné umělce, s výjimkou plateb majících povahu vydání 
bezdůvodného obohacení (ty patří na položku 5909).

  Pozn. red.: Jak je uvedeno v předcházející poznámce, byla novelou č. 463/2016 Sb. chybně vy-
puštěna třetí věta odstavce 3 náplně položky 5041 místo třetí věty odstavce 4. Tato věta je zde 
škrtnuta a zvýrazněna rastrem a již platit nemá.
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Položka 5135 – Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby
Pořízení učebních pomůcek z prostředků obdržených na přímé náklady 
na vzdělávání.

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk
Výdaje na nákup knih, učebních pomůcek, novin a časopisů včetně před-
platného. V případě, že je dodavatel dodává prostřednictvím pošty či jiné po-
dobné služby a své výdaje nebo náklady na poštovné a případně i balné uvádí 
ve faktuře nebo jiném podobném dokladu, podle kterého mu má  odběratel 
platit, postupuje odběratel podle obecné zásady uvedené v odstavci 2 náplně 
třídy 5 a zatřídí na položku 5136 celou částku placenou dodavateli, tj. včetně 
poštovného a balného. Na položku 5136 patří jen výdaje na pořízení papíro-
vých knih a nikoliv i knih zaznamenaných na elektronických médiích.
 (1) Výdaje na pořízení informací zaznamenaných na papír nebo jiná 
média, z nichž je lze vnímat bez dalších zařízení, s výjimkou posudků, 
studií a podobných písemností (patří na položku 5166, 5168 nebo 5169). 
Jsou jimi zejména výdaje na nákup knih, učebních pomůcek, novin a ča-
sopisů včetně předplatného (k tomu odstavec 22 náplně třídy 5), plakátů, 
reprodukcí obrazů a podobných tiskovin, informačních tabulí apod. Další-
mi zařízeními se pro tyto účely rozumějí například čtečka elektronických 
knih, promítačka filmů, rozhlasový nebo televizní přijímač, počítač s mo-
nitorem, čtečka mikrofiší, audiopřehrávač nebo videopřehrávač. Nejsou 
jimi věci, které jen ulehčují přímé vnímání informací, například osvětlení, 
brýle, zvětšovací sklo nebo naslouchadlo.
 (2) V případě, že dodavatel dodává knihy nebo podobné věci prostřed-
nictvím pošty či jiné podobné služby a své výdaje nebo náklady na poš-
tovné a případně i balné uvádí ve faktuře nebo jiném podobném dokladu, 
podle kterého mu má odběratel platit, postupuje odběratel podle obecné 
zásady uvedené v odstavci 2 náplně třídy 5 a zatřídí na položku 5136 celou 
částku placenou dodavateli, tj. včetně poštovného a balného.
 (3) Výdaje na pořízení informací na hmotných nosičích vnímatelných 
jen prostřednictvím zvláštních zařízení patří na položku 5169.

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Výdaje na dodavatelské pořízení hmotných nezastupitelných nezuživatel-
ných věcí (§ 499 a 500 občanského zákoníku), jejichž ocenění je 40 tisíc Kč 
nebo nižší a doba použitelnosti v organizaci delší než jeden rok [§ 14 odst. 6 
věta první a § 49 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů], nepatří-li na jiné položky podseskupení položek 513. Ze sériově vyrá-
běných věcí a jiných věcí, které od sebe nelze běžným způsobem rozeznat, 
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organizace vydala, s výjimkou výdajů, které mají povahu úroků (ty patří 
na položku 5147) a jistin (ty patří na položky třídy 8). Finančními deriváty 
(§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investič-
ních fondech) se rozumějí investiční nástroje podle § 3 odst. 1 písm. d) až f) 
zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákonů 
č. 230/2008 Sb. a č. 204/2017 Sb. Výdaji na finanční deriváty nevztahujícími 
se k držitelům dluhopisů, které organizace vydala, se rozumějí korunové 
platby instituci, s níž organizace dohodu o finančních derivátech uzavřela, 
kromě plateb podle předposlední věty náplně položky 5145. U Ministerstva 
financí na tuto položku patří též peněžní prostředky vydané z výdajového 
účtu státního rozpočtu kapitoly Státní dluh jako úhrada částek vydaných 
podle těchto dohod z účtu státních finančních aktiv a z účtů pro řízení lik-
vidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu [§ 3 písm. h) body 2 a 3 
rozpočtových pravidel].

Položka 5149 – Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje

Podseskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie
Vratky záloh pravidelně (zpravidla měsíčně) hrazených v tomtéž (běžném) roz-
počtovém roce se zatřídí kompenzačně na příslušné položky, na které byly 
uhrazené zálohy zatříděny.
Přijaté přeplatky výdajů za dodávky věcí, služeb a výkonů, které patří na po-
ložky tohoto podseskupení a které se pravidelně (zpravidla měsíčně) hradí 
zálohovými platbami, se v případě, že jsou přijaty v témže (běžném) rozpoč-
tovém roce, zatřídí kompenzačně na příslušné položky, na které byly uhrazené 
zálohy zatříděny.

Položka 5151 – Studená voda
Včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod.

Položka 5152 – Teplo
Úhrady dálkově dodávané tepelné energie.

Položka 5153 – Plyn

Položka 5154 – Elektrická energie

Položka 5155 – Pevná paliva

Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva

Položka 5157 – Teplá voda

Položka 5159 – Nákup ostatních paliv a energie
Včetně např. nákupu kapalných paliv (k jinému použití než v položce 5156).
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 (4)  Na tuto položku se zařadí i výdaj patřící na seskupení položek 51, 
jímž se pořizují věci, služby, práce, výkony nebo práva představující více 
druhů ekonomických hodnot, ale u kterého nelze postupovat podle odstav-
ce 3 náplně třídy 5 pro nedostatek informací umožňujících stanovit položku 
odpovídající jeho hlavní části.
 (5)  Patří sem i odměny za archeologické nálezy podle § 23 odst. 4 zá-
kona o státní památkové péči (zákon č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů) a náhrady nákladů vzniklých odborovým organizacím výkonem 
kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci (§ 322 odst. 2 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb.) a nákladů 
vzniklých jim a organizacím zaměstnavatelů činností k podpoře vzájemných 
jednání na celostátní nebo krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů 
pracujících (§ 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona 
č. 205/2015 Sb.). 
 (6)  Na tuto položku se zařazují i výdaje na nákup pohledávek. 
 (7)  Na tuto položku patří i náhrady z neplatných kupních smluv. Jde 
o případy, kdy někdo získá od organizace majetek na základě smlouvy, která 
pak je prohlášena za neplatnou, musí majetek vrátit a organizace mu vrací 
částku, kterou jí na základě neplatné smlouvy zaplatil, případně zvýšenou 
o částku výdajů, které vynaložil na zhodnocení tohoto majetku. 

  Pozn. red.: Vyhláška č. 362/2014 Sb. v důsledku omylu zařadila větu zvýrazněnou rastrem do od-
stavce 8, zde je však zařazena v odstavci 7, kam logicky patří.

 (8)  Rovněž sem patří výdaje na pořízení nehmotného majetku jiného 
než dlouhodobého a jiného než počítačové programy (výdaje na pořízení 
počítačových programů, které jsou nehmotným majetkem jiným než dlouho-
dobým, patří na položku 5172 a výdaje na získání oprávnění k užití nehmot-
ného majetku od jeho držitelů, které samo povahu nehmotného majetku 
nemá, patří na položku 5041). Definice nehmotného majetku je uvedena 
v náplni položky 5041. Z výdajů na pořízení nehmotného majetku patří 
na položku 5179 zejména výdaje na získání oprávnění k užití autorských 
děl kromě počítačových programů podle licenčních smluv uzavíraných s je-
jich autory, případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, 
od 1. 1. 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), 
a podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají 
majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, 
právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé 
autorů (§ 58), objednatelé kolektivních děl (§ 59) a kolektivní správci ma-
jetkových autorských práv (§ 95 až 104), jestliže toto oprávnění má povahu 
práva vlastnického, zejména jestliže není časově omezeno (nemá-li tuto 
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na položku 5329 nebo 6349. Dobrovolný svazek obcí ho při přijetí zařa-
dí na položku 4111, 4211, 4116 nebo 4216 a při poukázání své příspěvkové 
organizaci ho zařadí na položku 5336 nebo 6356. Transfer z rozpočtu kraje 
příspěvkové organizaci zřízené obcí nebo dobrovolným svazkem obcí za-
řadí kraj při poukázání obci na položku 5321 nebo 6341 a při poukázání 
dobrovolnému svazku obcí na položku 5329 nebo 6349 a obec nebo dob-
rovolný svazek obcí ho při poukázání své příspěvkové organizaci zařadí 
na položku 5336 nebo 6356. Pro účely tohoto odstavce se krajem rozumí 
i hlavní město Praha a obcí i městská část hlavního města Prahy.

  Pozn. red.: V čl. I bodu 46 vyhlášky č. 329/2018 Sb. byla chybou zpracovatele vyhlášky doplněna 
věta, která je zde zvýrazněna rastrem. Platí druhá věta náplně podseskupení položek 532, podle 
níž se hlavní město Praha považuje za obec. Totéž platí i pro její městské části.

 (4) Transfery jsou a na příslušné položky ze seskupení 52, 53, 54, 55 a 63 
patří například
a) dotace poskytované podle § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpoč-

tových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla), ve znění pozdějších předpisů, včetně individuálních a systé-
mových dotací podle § 13 odst. 3 písm. c) a d) zákona č. 218/2000 Sb., 
ve znění zákona č. 465/2011 Sb.,

b) dotace poskytované podle § 10a až 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb.,

c) příspěvky na provoz poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným 
organizačními složkami státu podle § 54 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.,

d) příspěvky na provoz poskytované příspěvkovým organizacím zříze-
ným územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí podle 
§ 28 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákonů č. 27/2008 Sb. 
a č. 24/2017 Sb.,

e) důchody podle § 28 až 53 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojiš-
tění, ve znění pozdějších předpisů,

f) dávky podle § 17 až 48 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 
ve znění pozdějších předpisů,

g) dávky podle § 14 až 52 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 
ve znění pozdějších předpisů,

h) dávky podle § 21 až 37 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
ve znění pozdějších předpisů,

i) příspěvek na péči podle § 7 až 31 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů,

j) příspěvky podle § 6 až 12 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dá-
vek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, 
ve znění zákonů č. 331/2012 Sb., č. 313/2013 Sb. a č. 329/2014 Sb.,
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Seskupení položek 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu

Podseskupení položek 541 – Sociální dávky

Položka 5410 – Sociální dávky
Zahrnuje transfery charakteru dávek sociálního zabezpečení (i do zahra-
ničí), tj. dávek zahrnutých do pododdílů odvětvového třídění 411 až 418, 
paragrafu 4195 a příp. i paragrafu 4199 a podpory v nezaměstnanosti zahr-
nované na paragraf 4210. Nezahrnuje zásadně platby charakteru návratných 
půjčených prostředků obyvatelstvu. Patří sem i výsluhové náležitosti podle 
zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, 
tj. výsluhový příspěvek (§ 132 až 137), odbytné (§ 138 a 139), odchodné 
(§ 140) a úmrtné (§141), a výdaje k uspokojení výsluhových nároků podle 
zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 
sborů, ve znění pozdějších předpisů, tj. výsluhový příspěvek (§ 157 až 163), 
odchodné (§ 155 a 156), úmrtné (§ 164) a úhrada nutných výdajů na rakev 
a poplatků a dopravného za převoz do místa pohřbu (§ 164a odst. 1).

Podseskupení položek 542 – Náhrady placené obyvatelstvu
Mající charakter transferů, tj. nikoliv náhrady zařazené do seskupení položek 51.

Položka 5421 – Náhrady z úrazového pojištění
Zahrnuje i spoluúčast z pojištění odpovědnosti za pracovní úraz nebo nemoc 
z povolání.

Položka 5422 – Náhrady povahy rehabilitací
Patří sem náhrady členům odboje, soudní rehabilitace, náhrady podle zá-
kona o mimosoudních rehabilitacích apod., například náhrady podle naří-
zení vlády č. 165/1997 Sb., o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění 
některých křivd způsobených komunistickým režimem.

Položka 5423 – Náhrady mezd podle zákona č. 118/2000 Sb.
Jedná se o mzdy vyplacené úřadem práce zaměstnancům za zaměstnavatele 
při jeho platební neschopnosti podle zákona č. 118/2000 Sb. Jsou to mzdy 
po odpočtu srážek, které se zařazují na položky 5315, 5316 a 5317.

Položka 5424 – Náhrady mezd v době nemoci
Na tuto položku zařazuje organizace peněžní prostředky, které vydává 
svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci 
podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nebo jako stejná 
plnění podle jiných zákonů, například jako plat ve snížené výši při do-
časné neschopnosti k výkonu služby podle § 128 zákona č. 234/2014 Sb., 
o státní službě, jako měsíční odměna ve snížené výši podle § 73 odst. 4 
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 (4) Na tuto položku se zařazují i vratky peněžitých darů fyzickým a práv-
nickým osobám, například když taková osoba daruje organizaci peněžní 
částku na zakoupení určité věci s tím, ať případný zbytek částky je jí vrácen 
(je-li příjemcem takového daru rezervní fond organizační složky státu, pro-
vádí se vratka přímo z něj). 
 (5) Na tuto položku patří i výdaje, které jsou vratkami příjmů přijatých 
na příjmové účty státního rozpočtu v minulých letech, a proto nejsou zařa-
zovány jako záporné příjmy, ale jako kladné výdaje (u organizačních slo-
žek státu nejsou vydávány z příjmových účtů státního rozpočtu, ale z účtů 
výdajových). 
 (6) Na položku 5909 se zařazuje i vydání bezdůvodného obohacení 
(§ 451 až 459 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 2991 až 3005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Vráce-
ní peněžních prostředků získaných podle neplatných nebo zrušených smluv 
však patří na položku 5179.
 (7)  Patří sem i odvody Národnímu fondu (§ 37 zákona č. 218/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů) nebo jinému certifikačnímu orgánu ope-
račních programů Evropské unie [čl. 123 až 126 nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (EU) č. 1303/2013] prováděné ke kompenzaci nesrovna-
lostí při hospodaření s peněžními prostředky poskytnutými z evropských 
strukturálních a investičních fondů a s peněžními prostředky na jejich 
předfinancování [čl. 2 bod 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1303/2013], nemůže-li Evropská unie finanční opravy ke kompenzaci 
těchto nesrovnalostí provést úplným nebo částečným zrušením příspěvku 
na program nebo jeho části (čl. 85 a 143 až 147 téhož nařízení).
 (8)  Na položku 5909 zařazují podle svých vnitřních pravidel zpra-
vodajské služby [§ 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách 
České republiky, ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákon č. 154/1994 Sb., 
o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpi-
sů, a § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a ji-
ných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona 
č. 290/2005 Sb.], Policie České republiky a , Generální inspekce bezpečnost-
ních sborů a Vojenská policie v evidencích výdajů nepodléhajících utajení 
všechny své neinvestiční výdaje za účelem utajení jejich podrobného třídění 
(§ 3 odst. 13 této vyhlášky) podle bodu 6 přílohy č. 18 k nařízení vlády 
č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací.

  Pozn. red.: V čl. I bodu 63 vyhlášky č. 329/2018 Sb. byla chybou zpracovatele vyhlášky vynechána 
Vojenská policie, zde je zvýrazněna rastrem.

B. Druhové t íd ní rozpo tové skladby
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se rozumí změna stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem 
a koncem výkazního období (rozdíl stavu prostředků na příslušných účtech 
na počátku a na konci tohoto období). Zvýšení stavu prostředků od počátku 
do konce období představuje snížení financování na této položce ( snižuje 
hodnotu této položky). Snížení stavu prostředků od počátku do konce ob-
dobí představuje zvýšení financování na této položce (zvyšuje hodnotu 
této  položky). Použití této položky nepředstavuje účetní operaci; položka 
se v účetnictví neobjeví. Změna stavu prostředků na účtech se zjišťuje k vý-
kazovým dnům a uvádí ve finančním výkaze [bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, 
bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.].

  Pozn. red.: V čl. I bodu 83 vyhlášky č. 463/2016 Sb. bylo chybou zpracovatele vyhlášky uvedeno 
nesprávné pořadí vět nahrazovaných jiným textem. Podle tohoto ustanovení se novým textem 
nahrazují druhá a třetí věta náplně položky 8116, správně však jím měla být nahrazena třetí 
a čtvrtá věta. Věta, která neměla být zrušena a má i nadále platit, je zvýrazněna rastrem. Věta, 
která zrušena být měla a už platit nemá, je škrtnuta a také zvýrazněna rastrem.

 (2)  Pro změny stavů bankovních účtů zařazovaných na tuto položku, 
které na počátku nebo konci výkazního období vykazovaly debetní zůstatek, 
platí obdobně odstavce 3 a 4 náplně položky 8115.

Položka 8117 – Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy
Na tuto položku patří příjmy z prodeje cizích nakoupených krátkodobých 
dluhopisů a akcií na tuzemském finančním trhu pořízených za účelem řízení 
likvidity a příjmy z dalších operací, jejichž účelem je zhodnocení dočasně 
volných peněžních prostředků. Nepoužije se pro nákupy cenných papírů, 
realizované jako akt rozpočtové politiky, kde prvotním smyslem je pomoc 
danému subjektu nebo aktivní účast na řízení tohoto subjektu (v tom pří-
padě se použijí položky seskupení 62 nebo 56, příp. 64). Nepoužije se ani 
pro poskytnuté půjčené prostředky a jejich splátky, jejichž smyslem byla 
cílená podpora daného subjektu (zejména půjčené prostředky – návratné 
výpomoci – vlastním zřízeným nebo založeným organizacím, apod. – tyto 
půjčené prostředky se zařadí na seskupení 56, příp. 64). Tuto položku a vů-
bec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny 
Ministerstva financí, které jsou používány v rámci souhrnných účtů státní 
pokladny. Na tuto položku patří uvedená přijetí a vydání peněžních pro-
středků, pokud nepatří na položku 8417.

Položka 8118 – Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje
Jde o opačnou (výdajovou) položku k položce 8117. Patří na ni vydání dočasně 
volných peněžních prostředků mající povahu jejich investování k dosa žení 
zisku (aktivní řízení likvidity) a jiná vydání související s dalšími operacemi, 
jejichž účelem je zhodnocení těchto prostředků. Jde o vydání peněžních 
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částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy a odkupuje je tedy Mini-
sterstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu na příslušný příjmový 
účet státního rozpočtu a při odepsání z účtu, z něhož jsou vydávány pro-
středky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, ji zařadí na stejnou 
položku jako částku, za niž byly dluhopisy odkoupeny, a tím ji sníží na částku 
nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Je-li částka, za niž se prodaly 
dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový výnos, vyšší, zařadí se rozdíl na po-
ložku 5141; jde-li o státní dluhopisy a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, 
převede ministerstvo částku rozdílu z příslušného výdajového účtu státního 
rozpočtu na účet, z něhož vydává prostředky na úhradu zpětných odkupů 
státních dluhopisů, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 
a při připsání na účet úhrad zpětných odkupů státních dluhopisů na stejnou 
položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji zvýší na částku 
nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Z výdajů státního rozpočtu se též 
převede alikvotní úrokový výnos ze zpětných odkupů, tj. část kupónu stát-
ních dluhopisů naběhlého za období od poslední výplaty kupónu do data 
odkoupení příslušné části (tranše) emise dluhopisu. V případě, že k výplatě 
kupónu ještě nedošlo, jedná se o část naběhlého kupónu od data vydání 
první části emise dluhopisu do okamžiku zpětného odkupu. Tento naběhlý 
úrok hradí emitent investorovi za období, kdy držel dluhopis, ale nebude mu 
za něj vyplacen kupón. Zápis na tuto položku představuje snížení financo-
vání (–), jsou ale možné i opačné zápisy.

Položka 8223 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Přijetí dlouhodobých půjčených prostředků organizací. Přijetí peněžních 
prostředků, které je třeba vrátit později než za rok, podle právních aktů, 
které stanoví, že ten, kdo je přijal, je povinen je vrátit ve lhůtě delší než 
rok. Na tuto položku nepatří peněžní prostředky utržené za prodej vlast-
ních dluhopisů, ty patří na položku 8221. Zápis na tuto položku představuje 
zvýšení financování (+), jsou ale možné i opačné zápisy.

Položka 8224 – Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
Uhrazení dříve přijatých půjčených prostředků ve smyslu položky 8223. Jde 
o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který organizaci (státu, 
územnímu samosprávnému celku) peněžní prostředky formou úvěru nebo 
půjčky půjčil a jemuž se splácejí (nejde o převody mezi vlastními bankov-
ními účty organizace za účelem soustředění částky na tyto splátky, ty patří 
na položku 8300). Zápis na tuto položku představuje snížení financování (–), 
jsou ale možné i opačné zápisy.
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Paragraf 3419 – Ostatní sportovní činnost
Podpora sportovních organizací (§ 2 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o pod-
poře sportu, ve znění zákona č. 230/2016 Sb.), výdaje na konání sportov-
ních akcí, zejména závodů, apod.

Pododdíl 342 – Zájmová činnost a rekreace

Paragraf 3421 – Využití volného času dětí a mládeže
Činnost domů dětí a mládeže, stanic mladých techniků, podpora činnosti 
mládežnických organizací apod., dětská hřiště, zábavní parky a další příjmy 
a výdaje spojené s využitím volného času dětí a mládeže kromě těch, které 
patří na paragrafy 3143 a 3233.

Paragraf 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace
Zahrnuje jiné činnosti týkající se zájmové činnosti, využití volného času 
apod. než v předchozích paragrafech, mj. i klubová zařízení jiná než pro mlá-
dež. Nepatří sem případná podpora profesních sdružení typu advokátní 
komory, lékařské komory, obchodní komory – ty patří do nespecifikovaných 
výdajů u příslušného oddílu.

Pododdíl 346 – Správa v oblasti sportu

Paragraf 3461 – Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti sportu
Činnost Národní sportovní agentury. Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy tento paragraf nepoužije.

Pododdíl 348 – Výzkum v oblasti tělovýchovy sportu, zájmové činnosti 
a  rekreace

Paragraf 3480 – Výzkum v oblasti tělovýchovy sportu, zájmové činnosti 
a rekreace

Oddíl 35 – Zdravotnictví

Pododdíl 351 – Ambulantní péče
Péče podle § 7 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmín-
kách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Paragraf 3511 – Všeobecná ambulantní péče
Činnost ordinací praktických lékařů.

Paragraf 3512 – Stomatologická péče

Paragraf 3513 – Lékařská služba první pomoci
Činnost pracovišť lékařské služby první pomoci. Nepatří sem činnosti zdra-
votnické záchranné služby, ty patří na paragraf 3533.



3. 151 PRAKTICKÝCH P ÍKLAD  POUŽITÍ ROZPO TOVÉ SKLADBY

288

3.5 Půjčky poskytované za účelem rozpočtové politiky x řízení 
likvidity (aktivní operace řízení likvidity)

P íklad . 8
Státní fond rozvoje bydlení poskytl ze svého rozpo tu b hem ú etního období bezúro ný úv r 
obci A ve výši 500 000 K  na provedení opravy bytového domu poškozeného povodní. Obec 
provádí první splátku v tom samém ú etním období 50 000 K .
Ú tování u státního fondu

. Operace K Položka Paragraf
1. Úv r obci A 500 000 5641 3612
2. První splátka p ijatá od obce A 50 000 2441 x

Ú tování u obce

. Operace K Položka Paragraf
1. P ijetí úv ru od státního fondu 500 000 8123 x
2. První splátka hrazená státnímu fondu 50 000 8124 x

Z hlediska státního fondu se jednalo jednozna n  o pen žní prost edky, kterými cht l pomoci obci A. 
Jelikož se tedy jednalo o akt rozpo tové politiky, za adili jsme jejich poskytnutí na položku 5641.
Obec A touto cestou  nancovala své nutné výdaje, na které v daném moment  nem la dostatek 
vlastních zdroj . Bez ohledu na fakt, že poskytovatelem p j ky byl státní fond, jednalo se z jejího 
pohledu o  nancování.

P íklad . 9
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí bezúro né p j ky ve výši 80 000 K  místní t lový-
chovné jednot  – ob anské sdružení (TJ) na opravu sociálního za ízení, které je sou ástí zázemí 
pro sportovce. P j ka bude obci vrácena ve ty ech tvrtletních splátkách.

. Operace K Položka Paragraf
1. Poskytnutí p j ky TJ 80 000 5622 3419
2. P íjem tvrtletní splátky 20 000 2420 x
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. Operace K Položka Paragraf
3. M sí ní splátka úv ru (použijeme SÚ 231) 6 250 8124 x
4. Úhrada úrok  z úv ru x 5141 4334

Pokud je automobil po izován pomocí úv ru, pak (na rozdíl od  nan ního leasingu) vstupuje 
do majetku ihned celý, tzn. stává se ihned majetkem obce. Poskytnutí úv ru na položce 8123 
nemusíme ú tovat, protože se automaticky vygeneruje z obratu ú tu 451 – Dlouhodobé úv ry. 

3.7 Směnečný nákup a prodej
Směnky se zatím ve veřejném sektoru nestaly obvyklým instrumentem při pro-
deji nebo nákupu (pro OS státu dokonce nejsou rozpočtovými předpisy povo-
leny). Zřídka se však vyskytují v hospodaření obcí, proto si uvedeme příklady 
pro směnečný nákup i prodej.

P íklad . 16
M sto nakupuje n kolik um leckých p edm t  k vyzdobení budovy ú adu v cen  70 000 K  
od dodavatele a k placení použije sm nku splatnou za 9 m síc  s úrokem 5 000 K . Úrok hradí 
až po za azení majetku do používání.

. Operace K Položka Paragraf
1. Vystavení sm nky jako platebního prost edku 70 000 x x
2. Úhrada sm nky dodavateli 70 000 6127 6171
3. Úhrada úrok  5 000 5141 6171

Nákup na sm nky se proto nepromítne do celkové výše výdaj  (není zapsán na t ídu 5 nebo 6). 
Jako výdaj se promítne jen úrok, a to na položku 5141, protože byl zaplacen až po za azení majetku 
do používání. Jelikož jde o výdaj související s m stským ú adem, zat ídíme ho na paragraf 6171.

P íklad . 17
Obec obdrží namísto úhrady 250 000 K  za prodej pozemku pro stavbu soukromé lékárny sm nku 
s 12m sí ní splatností a úrokem 10 % p.a.

. Operace K Položka Paragraf
1. P evzetí sm nky jako platebního prost edku 250 000 x x

2. P ijetí úhrady sm nky 250 000 3111 3533 
(3639)

3. P ijetí úhrady úrok  100 000 2141 3533 
(3639)
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P íklad . 28
Obec inkasuje ást celostátního hrubého výnosu dan  z hazardních her ve výši díl í dan  z tech-
nických her (§ 7 odst. 1 písm. b) zákona . 187/2016 Sb.) ve výši 20 000 K .

. Operace K Položka Paragraf
1. P íjem dan  z hazardních her 20 000 1381 x

Ode dne 1. ledna 2017 jsou ú inné zákony . 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a . 187/2016 Sb., 
o dani z hazardních her, ruší se dosavadní zákon . 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve zn ní pozd jších p edpis , který zavedl odvody, z nichž p íjmy pat ily na položky 1351, 
1352 a 1355. Tyto položky byly proto s ú inností ode dne 1. ledna 2017 zrušeny a místo nich 
byly zavedeny položky 1381 až 1384 v novém podseskupení 138. Zavádí se nová da  z hazardních 
her, pro ni je stanovena rozpo tová položka 1381 – Da  z hazardních her. Celostátní hrubý výnos 
této dan  se rozd luje mezi státní rozpo et a obce podle ustanovení § 7 zákona . 187/2016 Sb.

3.13 Vypořádání srážkové daně z příjmů

P íklad . 29
Obec inkasovala na úrocích ze svých termínovaných bankovních vklad  100 000 K . Z nich jí 
byla stržena srážková da  z p íjm  ve výši 25 000 K . Jelikož obci nevznikla da ová povinnost, 
je jí sražená da  vrácena jako da ový p eplatek v souladu s § 36 odst. 6 zákona . 586/1992 Sb. 
a § 155 zákona . 280/2009 Sb., da ový ád.

. Operace K Položka Paragraf
1. P ijetí ástky ve výši p iznaných úrok  100 000 2141 6310
2. P evod zálohy na da  25 000 2141 (–) 6310 (–)
3. P ijatá vratka dan  na ú et (v následujícím roce) 25 000 2141 6310

Z hlediska rozpo tové skladby je tedy zat íd ní této záležitosti pom rn  jednoduché a odehrává 
se kompenza ní metodou výlu n  skrze položku 2141 a paragraf 6310.

3.14 Kapitálové operace, finanční investice

P íklad . 30
Obec se rozhodla prodat akcie energetické spole nosti, které nabyla bezplatn  v rámci procesu 
privatizace v nominální hodnot  3 000 000 K . S ohledem na to, že privatiza ní projekt neumož uje 
jejich p evod novému vlastníkovi již v této dob , dohodne se na p evodu práv spojených s držbou 
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. Operace K Položka Paragraf
1. P ijetí nájemného z nebytových prostor 50 000 2132 3613

2. P ijetí smluvního penále za pozdní úhradu 
nájemného 6 000 2212 3613

Výkladem Ministerstva  nancí je stanoveno, že veškeré p ijaté sank ní platby, jsou-li odd litelné 
od „kmenové“ (v našem p íkladu nájemné), se zat i ují na položky podseskupení 221.

P íklad . 61
Obecní ú ad zaplatil pozd  úhradu ú tu za užívání telefonních p ístroj  ve výši 15 000 K  a bylo 
mu dodavatelem vym eno penále za pozdní placení ve výši 550 K .

. Operace K Položka Paragraf
1. Úhrada faktury za používání telefonních p ístroj  15 000 5162 6171
2. Úhrada penále za pozdní placení 550 5191 6171

P íklad . 62
Krajský soud uhradil fakturu za instalaci zabezpe ovacího za ízení do budovy (zabudovaného) 
v hodnot  750 000 K . Za ízení však vinou vadné instalace nefungovalo kvalitn . V souladu 
s d íve uzav enou smlouvou dodavatelská organizace na vlastní náklady odstranila vady v montáži 
a uhradila smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny, tj. 75 000 K .

. Operace K Položka Paragraf
1. Úhrada faktury za dodávku za ízení 750 000 6121 5420
2. P ijetí smluvní pokuty za nekvalitní dodávku 75 000 2212 x

3.25 Účtování pokut

P íklad . 63
Obec p ijala na sv j ú et pokutu za dopravní p estupek spáchaný v zahrani í. Platební p íkaz byl 
vystaven na ástku 5 000 K . Obec na sv j ú et obdržela ástku ve výši 4 934,15 K . Banka si 
za p evod prost edk  ze zahrani í naú tovala poplatek ve výši 100 K , který si strhla z ú tu obce. 

. Operace K Položka Paragraf
1. P ijetí pokuty ze zahrani í 5 000 2212 2219
2. Úhrada bankovního poplatku 100 5163 6310
3. Kurzový rozdíl (ztráta) 65,85 5142 2219

3.23 Investice ve vl. režii OS státu; 3.24 P ijetí a úhrada…; 3.25 Ú tování pokut
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