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449. Nař ízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé
služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských
cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním
úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

450. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových
hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí

451. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 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 vyhlášky č. 403/2010 Sb.

452. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2011

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé
služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby

a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání

a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 220/1999 Sb.,
o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských
cvičení a o některých právních poměrech vojáků v zá-
loze, ve znění zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 413/
/2005 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 306/2008
Sb., a podle § 127 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vo-
jácích z povolání, ve znění zákona č. 272/2009 Sb.:

§ 1

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pra-
covní neschopnosti nebo při uznání invalidity vzniklé
služebním úrazem nebo nemocí z povolání, náhrada za

ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu
služby nebo při uznání invalidity vzniklé služebním
úrazem nebo nemocí z povolání a náhrada nákladů na
výživu pozůstalých (dále jen „náhrada“), příslušející
vojákovi podle jiného právního předpisu1), se upravuje
tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet ná-
hrady, popřípadě zvýšený podle jiného právního před-
pisu2), se zvyšuje o 1,6 %.

§ 2

Vznikl-li nárok na náhradu po 31. prosinci 2011,
průměrný výdělek se podle § 1 nezvyšuje.
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1) § 62 a 67 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních
poměrech vojáků v záloze, ve znění zákona č. 306/2008 Sb.
§ 118 a 123 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 306/2008 Sb.

2) Nařízení vlády č. 329/2005 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby
a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku
vojáků).
Nařízení vlády č. 12/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu
vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků).
Nařízení vlády č. 373/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby
a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku
vojáků).
Nařízení vlády č. 448/2008 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby
a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku
vojáků).
Nařízení vlády č. 413/2010 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby
a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu
pozůstalých (úprava náhrady).



§ 3

Úprava podle § 1 se provede bez žádosti vojá-
ka nebo pozůstalých; na žádost se provede v přípa-
dech, kdy mu náhrada nepříslušela pouze v důsled-
ku zvýšení invalidního důchodu podle právních před-
pisů o sociálním zabezpečení nebo o důchodovém po-
jištění.

§ 4

Náhrada upravená podle tohoto nařízení přísluší
od 1. ledna 2012.

§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr obrany:

RNDr. Vondra v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2011,

kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek
a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru

znečišťování životního prostředí

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona
č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování
životního prostředí a integrovaném systému plnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
a o změně některých zákonů:

Čl. I

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kte-
rým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových
hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integro-
vaného registru znečišťování životního prostředí, zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb.
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Čl. II

Přechodné ustanovení

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto naří-
zení, se použije poprvé pro ohlašování do integrova-

ného registru znečišťování životního prostředí za rok
2011.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Chalupa v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2011,

kterou se mění vyhláška č. 449/2009 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 vyhlášky č. 403/2010 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6
a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona
č. 26/2008 Sb. a zákona č. 421/2009 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech
a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění
státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů
územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovol-

ných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů
soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb., se mění
takto:

1. V § 11 se doplňují slova „ , s výjimkou bodů 11
a 12 přílohy č. 8, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna
2013“.

2. V příloze č. 1 bodě 7 podbodě 7.8 se zrušují
slova „za kapitolu celkem“ a slova „správci kapitol“
se nahrazují slovy „příspěvkové organizace“.

3. V příloze č. 3 bodě 11 podbodě 11.1 písm. b)
poslední tabulka zní:
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4. V příloze č. 3 bodě 12 podbodě 12.2 poslední
řádek zní:

„součet údajů financování v části II.

S (třída 8)sl.1,2,4 = r. 3200sl.31,32,34“.

5. V příloze č. 3 bodě 18 podbodě 18.6 se kód „999“
nahrazuje kódem „CZ0999“, kód „990“ se nahrazu-
je kódem „CZ0990“ a kód „900“ se nahrazuje kó-
dem „CZ0900“.

6. V příloze č. 3 ve vzoru FIN 2-04 U Výkaz
pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi
řízených organizačních složek státu a státních fondů
část II. zní:

7. V příloze č. 4 bodě 5 se zrušují slova „223 –

Zvláštní výdajový účet,“.

8. V příloze č. 4 bodě 7 podbodě 7.2 poslední
tabulka zní:

9. V příloze č. 4 bod 10 zní:
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10. V příloze č. 4 ve vzoru FIN 2-12 M Výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných
celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
část III. zní:
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11. V příloze č. 4 ve vzoru FIN 2-12 M Výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných
celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
část VI. zní:

12. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.
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Čl. II

Přechodné ustanovení

Při vypracování finančních výkazů za rok 2011 se
postupuje podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Chro-
nologický přehled rozpočtových opatření za rok 2012

se vypracuje ve struktuře paragraf, položka, datum,
druh rozpočtového opatření, změna rozpočtu.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2011,

kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění zákona č. 477/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve
znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., vyhlášky č. 484/2003
Sb., vyhlášky č. 440/2006 Sb., vyhlášky č. 233/2007 Sb.,
vyhlášky č. 306/2007 Sb., vyhlášky č. 175/2009 Sb.,
vyhlášky č. 357/2009 Sb. a vyhlášky č. 51/2011 Sb., se
mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „při peněžních operacích
spojených s řízením likvidity státního rozpočtu a při
plánovaných a skutečných operacích rozpočtů“ nahra-
zují slovy „při pohybech na účtech pro řízení státního
dluhu a při plánovaných a skutečných pohybech na
účtech rozpočtů“.

2. V příloze v části A se doplňuje náplň kapito-
ly 396, která zní: „Do této kapitoly patří jen příjmy
a výdaje, které s umořováním a obsluhou státního
dluhu [§ 10 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech a o změně některých souvisejících zá-
konů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 257/
/2004 Sb.] souvisejí bezprostředně, jako jsou v příjmech
zejména úroky z peněžních prostředků, které Minister-
stvo financí jinému subjektu půjčilo, a výnosy z dluho-
pisů, které nakoupilo, úroky a ostatní přijaté platby
z uzavřených derivátových operací, úroky ze státních
dluhopisů, které si jejich držitelé v zákonné lhůtě pro
jejich výplatu nevyzvedli a které se po jejím uplynutí
převádějí do příjmů státního rozpočtu, a kursové roz-
díly v příjmech z operací souvisejících s řízením stát-
ního dluhu, a ve výdajích zejména úroky z peněžních
prostředků, které si Ministerstvo financí půjčilo, výdaje
na výnosy placené držitelům státních dluhopisů, úroky
a ostatní výdajové platby vyplývající z uzavřených de-
rivátových operací, poplatky za vedení peněžních a ma-
jetkových účtů u finančních institucí, platby za služby

administrátorům emisí státních dluhopisů, poplatky
spojené se zápisem a vedením emisí státních dluhopisů,
platby za služby zpravodajským a informačním agen-
turám v oblasti finančních informací, daň z přidané hod-
noty placená finančnímu úřadu, poplatky ratingovým
agenturám, platby manažerům zahraničních emisí stát-
ních dluhopisů, výdaje spojené se zprostředkováním
prodeje státních dluhopisů investorům a související fi-
nanční služby, poplatky u státních dluhopisů, u kterých
je emisními podmínkami omezena nebo vyloučena pře-
voditelnost, poplatky za vypracovávání, tisk a rozesílání
výpisů z majetkových účtů vlastníkům těchto dluho-
pisů, výdaje za právní a konzultační služby související
s přípravou smluvní a právní dokumentace výhradně
pro potřeby financování schodku státního rozpočtu
a řízení státního dluhu, kursové rozdíly ve výdajích
související s řízením státního dluhu a další výdaje za
služby bezprostředně spojené se získáváním peněžních
prostředků k úhradě schodku státního rozpočtu, s umo-
řováním státního dluhu a s využíváním dočasně vol-
ných peněžních prostředků státní pokladny k jejich
zhodnocení, včetně výdajů na propagaci a marketingo-
vou podporu prodeje státních dluhopisů a prezentaci
České republiky mezi investory. Mezi výdaje kapitoly
státní dluh zejména nepatří, a to ani když slouží vý-
hradně k obsluze státního dluhu, výdaje na pořízení,
technické zhodnocení, údržbu ani opravy dlouhodo-
bého majetku (počítače a související zařízení, počíta-
čové programy, soubory údajů), výdaje podle pracov-
něprávních smluv, výdaje podle licenčních smluv, vý-
daje na služby výrobní povahy a další výdaje, které
s umořováním a obsluhou státního dluhu nejsou spoje-
né bezprostředně. Tyto výdaje patří do kapitoly 312.“.

3. V příloze v části B se název položky 1337 mění
na „Poplatek za komunální odpad“ a její náplň se na-
hrazuje první větou náplně položky 1339 s výjimkou
slova „například“.

4. V příloze v části B v náplni položky 1339 se
zrušuje věta první.

5. V příloze v části B v náplni podseskupení polo-
žek 134 se zrušuje věta druhá.
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6. V příloze v části B se za náplň podseskupení
položek 134 vkládá nová položka 1340, jejíž název
zní stejně jako dosavadní název položky 1337 a její ná-
plň stejně jako dosavadní náplň téže položky s výjim-
kou slov „(místní poplatky jinak patří na položky pod-
seskupení 134)“ a slov „na položku 1339“, která se na-
hrazují slovy „na položku 1337“.

7. V příloze v části B se za položku 1361 vkládá
nové podseskupení položek 137, které zní:

„137 Poplatky na činnost správních úřadů
1371 Poplatek na činnost Energetického regulačního

úřadu

Poplatek podle § 17d zákona č. 458/2000 Sb., o pod-
mínkách podnikání a o výkonu státní správy v energe-
tických odvětvích a o změně některých zákonů (ener-
getický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb.

1372 Poplatek Státnímu úřadu pro jadernou bezpeč-
nost za žádost o vydání povolení

Poplatek podle § 3a písm. a) zákona č. 18/1997 Sb.,
o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího zá-
ření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění zákona č. 249/2011 Sb.

1373 Udržovací poplatek Státnímu úřadu pro jadernou
bezpečnost

Poplatek podle § 3a písm. b) zákona č. 18/1997 Sb.,
o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího zá-
ření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění zákona č. 249/2011 Sb.“.

8. V příloze v části B na konci náplně polož-
ky 1401 se číslo 1402 nahrazuje číslem 2511.

9. V příloze v části B se položky 1402 a 1705 zru-
šují.

10. V příloze v části B na konci náplně polož-
ky 1706 se číslo 1705 nahrazuje číslem 2512.

11. V příloze v části B se na konci náplně polož-
ky 2141 doplňují věty „Na položku 2141 patří i prémie
z prodeje vlastních dluhopisů, kterou je rozdíl mezi
částkou, za niž se dluhopisy, které organizace vydala,
prodaly, a jejich nominální hodnotou, která se zařazuje
na položku 8111, 8121, 8211 nebo 8221, je-li tento roz-
díl kladný (je-li záporný, představuje diskont z prodeje
dluhopisů a zařazuje se na položku 5141). Prodává-li
dluhopisy Ministerstvo financí (tj. státní dluhopisy),
převede částku prémie z účtu pro tržby z prodeje stát-
ních dluhopisů na příjmový účet státního rozpočtu, při
připsání na příjmový účet ji zařadí na položku 2141
a při odepsání z účtu tržeb z prodeje státních dluhopisů
na stejnou položku (8111, 8121, 8211 nebo 8221) jako

částku, za niž se dluhopisy prodaly. Do příjmů státní-
ho rozpočtu se též převede alikvotní úrokový výnos,
tj. část kupónu státních dluhopisů naběhlého za období
od poslední výplaty kupónu do data vydání příslušné
části (tranše) emise dluhopisu. V případě, že k výplatě
kupónu ještě nedošlo, jedná se o část naběhlého ku-
pónu od data vydání první části emise dluhopisu do
okamžiku vydání dané části. Tento naběhlý úrok hradí
investor emitentovi za období, kdy dluhopis nedržel,
ale za které mu bude vyplacen při následující výplatě
kupón. V případě, že vydání dluhopisu se uskutečňuje
v době tzv. ex-kupónu, tj. v období bezprostředně
předcházejícím výplatě kupónu, kdy investorovi na-
běhne od data vydání do data výplaty tohoto kupónu
úrok, který mu již není možné vyplatit ve formě ku-
pónu, je alikvotní úrokový výnos záporný a je výda-
jovou položkou zaznamenanou na 5141. Na polož-
ku 2141 dále patří diskont ze zpětných odkupů vlast-
ních dluhopisů, kterým je rozdíl mezi odkupní cenou
těchto dluhopisů a jejich nominální hodnotou, která se
zařazuje na položku 8112, 8122, 8212 nebo 8222, je-li
tento rozdíl záporný (je-li kladný, představuje prémii
ze zpětného odkupu dluhopisů a zařazuje se na po-
ložku 5141). Na položku 2141 patří i alikvotní úrokový
výnos v případě zpětných odkupů dluhopisů v období
tzv. ex-kupónu, kdy investorovi již není možné poza-
stavit výplatu kupónu.

Úroky z bankovních účtů patří na tuto položku
bez ohledu na to, zda jsou na bankovním účtu připiso-
vány nebo převáděny z jiného bankovního účtu (podle
§ 45 odst. 8 rozpočtových pravidel jsou u organizačních
složek státu úroky z účtů rezervního fondu, fondu kul-
turních a sociálních potřeb, cizích prostředků, sdruže-
ných prostředků, záloh pro vnitřní organizační jed-
notky a dalších účtů podle zvláštních právních předpisů
příjmem státního rozpočtu a tedy jsou z těchto účtů
převáděny na příjmový účet).“.

12. V příloze v části B se název položky 2143
„Realizované kursové zisky“ nahrazuje názvem „Kur-
sové rozdíly v příjmech“ a doplňuje se náplň této po-
ložky, která zní: „Tuto položku používají jen organi-
zace, které se rozhodly dělit příjmy, které banka, která
vede organizaci účet, inkasuje v cizí měně a organizaci ji
na něj připisuje v korunách (skutečný příjem), na očiš-
těný příjem a kursový rozdíl v příjmech, a organizace,
které při korunovém účtování o pohybech devizových
účtů používají pro přepočet deviz na koruny pevný
kurs. Pro účely náplně této položky se očištěným
příjmem rozumí částka, kterou banka připsala na účet,
snížená o částku (kladnou nebo zápornou) kursového
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rozdílu v příjmech, kterou se rozumí rozdíl mezi část-
kou došlou bance v cizí měně vynásobenou kursem
této měny k české koruně ze dne, kdy došla, a toutéž
částkou vynásobenou pevným kursem. Pevným kur-
sem se rozumí kurs téže měny k české koruně z urči-
tého dne roku, do kterého patří den, v němž byla částka
na účet organizace připsána (z prvního dne roku nebo
prvního dne měsíce, do kterého patří den připsání,
popř. z jiného dne roku), nebo dne počátku obchodu
nebo jiné hospodářské operace, jíž je příjem součástí
a kterou je například služební cesta zaměstnance a její
příprava (pak je pevným kursem kurs, v němž organiza-
ce zakoupila valuty pro tohoto zaměstnance, a kursem
rozhodným pro výpočet kursového zisku kurs, v němž
organizace zbytek valut, který zaměstnanec vrátil, od-
prodala). Při korunovém účtování o pohybech devizo-
vých účtů je pevný kurs celý rok neměnný. Rozhodne-
-li se organizace položku 2143 nepoužívat, zařadí celý
skutečný příjem na příslušnou položku, například, jest-
liže přijala transfer od mezinárodní instituce, na po-
ložku 4152. Rozhodne-li se ji používat, zařadí na tuto
položku jen očištěný příjem a částku rozdílu mezi sou-
činem částky tohoto transferu a kursem například eura,
jestliže transfer došel její bance v eurech, ze dne, kdy
částka byla připsána na účet, a součinem částky trans-
feru a kursu eura ze dne například 1. ledna zařadí na
položku 2143, a to bez ohledu na to, zda tento rozdíl
vyšel jako kladný nebo záporný.

Ministerstvo financí při evidování rozpočtovaných
a skutečných příjmů (přijetí) a výdajů (vydání) na
účtech pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení
státního dluhu [§ 33 odst. 1 písm. c) rozpočtových pra-
videl] v kapitole 396 – Státní dluh a příjmových a vý-
dajových účtech téže kapitoly používá v souvislosti
s kursovými rozdíly položku 2143 pro vyjádření klad-
ného rozdílu skutečně přijaté částky a záporného roz-
dílu skutečně vydané částky vůči částce odvozené od
pevného kursu, kterým je kurs ze dne počátku ob-
chodu nebo jiné hospodářské operace. Kursové rozdíly
se vyjadřují v případech, kdy současné přijetí korunové
částky od plátce (vydání korunové částky příjemci)
a dřívější vydání příjemci (přijetí od plátce) na koruno-
vém účtu vede ke vzniku kursového zisku ve prospěch
Ministerstva financí. To postupuje tak, že když mu
Česká národní banka na některý z těchto účtů připíše
korunovou částku, která jí došla od plátce v cizí měně
nebo kterou plátce hradí částku v cizí měně, a toto při-
jetí této částky souvisí s nějakým dřívějším (v tomtéž
nebo některém dřívějším roce) vydáním korunové
částky z téhož účtu nebo jiného účtu kapitoly 396
určené k zaplacení v téže cizí měně nebo představující

úhradu za částku v téže cizí měně, pak v případě, že
korunové přijetí (například přijetí korun za prodej de-
vizových prostředků, například eur, koupených nebo
vyměněných předtím za účelem zhodnocení peněžních
prostředků kapitoly Státní dluh a zrovnoměrnění pe-
něžního trhu) je vyšší než předcházející korunové vy-
dání (v daném příkladě vydání korun za nákup této
částky eur v minulosti, kdy kurs eura vůči koruně byl
nižší než v době prodeje), převede Ministerstvo financí
částku rozdílu z tohoto účtu (zde ji zařadí na tutéž
položku třídy 8, na kterou zařadilo přijetí korunové
částky za prodej eur, a to s opačným znaménkem,
tj. minusem) na příjmový účet kapitoly Státní dluh
a tento příjem tohoto účtu zařadí na položku 2143. Je
přípustná i možnost, že plátce podle dohody s minister-
stvem poukáže na příslušný účet pro řízení likvidity
státní pokladny nebo pro řízení státního dluhu částku
sníženou o uvedený rozdíl a tento rozdíl poukáže
přímo na příjmový účet kapitoly 396.

Stejně tak Ministerstvo financí postupuje, když mu
Česká národní banka z některého z účtů pro řízení
likvidity státní pokladny nebo pro řízení státního dluhu
odepíše korunovou částku, kterou má jejímu příjemci
zaplatit v cizí měně nebo kterou příjemci hradí částku
v cizí měně, a toto vydání této částky souvisí s nějakým
dřívějším (v tomtéž nebo nějakém dřívějším roce) při-
jetím korunové částky, kterou banka obdržela v téže
cizí měně nebo kterou plátce uhrazuje částku v téže cizí
měně, na tentýž účet nebo jiný účet kapitoly 396.
I tehdy v případě, že korunové vydání je nižší než
předcházející korunové přijetí, převede Ministerstvo fi-
nancí částku rozdílu z tohoto účtu (zde ji zařadí na
tutéž položku třídy 8, na kterou zařadilo vydání koru-
nové částky, a to se stejným znaménkem, tj. minusem)
na příjmový účet kapitoly Státní dluh a tento příjem
tohoto účtu zařadí na položku 2143. Uvedené postupy
platí i pro případy, kdy se některé korunové částky
nebo jejich části namísto přijetí a vydání započítávají.“.

13. V příloze v části B se za položku 2145 vkládají
nové položky 2146 a 2147, které znějí:

„2146 Úrokové příjmy z finančních derivátů

Příjmy z úroků podle dohod o swapech, termínových
úrokových dohod a jiných dohod o forwardech a pří-
padně dohod o jiných finančních derivátech [§ 2 odst. 3
zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve
znění zákona č. 188/2011 Sb., a § 3 odst. 1 písm. d)
až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálo-
vém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.]. Jiné než
úrokové příjmy inkasované podle dohod o finančních
derivátech se zařazují na položku 2147.
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2147 Neúrokové příjmy z finančních derivátů
Příjmy podle dohod o opcích, futures, swapech, for-
wardech a jiných finančních derivátech s výjimkou
těch, které mají povahu úroků (ty patří na polož-
ku 2146) a jistin (ty patří na položky třídy 8). Finanč-
ními deriváty (§ 2 odst. 3 zákona č. 189/2004 Sb., o ko-
lektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb.)
se rozumějí investiční nástroje podle § 3 odst. 1
písm. d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.“.

14. V příloze v části B v náplni položky 2222 se
poslední dvě věty zrušují.

15. V příloze v části B se za položku 2482 vkládá
nové seskupení položek 25, které zní:

„25 Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem

251 Příjmy sdílené s Evropskou unií

2511 Podíl na clech

Příjmy státního rozpočtu ve výši čtvrtiny cla, které vy-
bírá celní správa podle nařízení Rady (EHS) č. 2913/92,
kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném
znění, prováděcího nařízení Komise (EHS) č. 2454/93
v platném znění a zákona č. 13/1993 Sb., celního zá-
kona, ve znění pozdějších předpisů, na zvláštní ban-
kovní účet nepodléhající rozpočtové skladbě. Z vymě-
řeného cla, které se vede na zvláštním účtu, se tři
čtvrtiny převádějí do rozpočtu Evropské unie a čtvrtina
do státního rozpočtu [čl. 2 odst. 1 písm. a) a odst. 3
rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom o systému
vlastních zdrojů Evropských společenství].

2512 Podíl na dávkách z cukru

Příjmy Státního zemědělského intervenčního fondu ve
výši čtvrtiny dávek z cukru, které se vybírají podle § 1
odst. 2 písm. j) a § 11h zákona č. 256/2000 Sb., ve znění
zákonů č. 128/2003 Sb., č. 85/2004 Sb., č. 441/2005 Sb.
a č. 291/2009 Sb., a podle čl. 51 nařízení Rady (ES)
č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace
zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé
zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné
organizaci trhů“). Státní zemědělský intervenční fond
vybírá dávky z cukru na svůj bankovní účet společné
zemědělské politiky (tento příjem tohoto svého účtu
zařazuje na položku 1706) a z něj tři čtvrtiny vybra-
ných dávek poukazuje na bankovní účet Evropské ko-
mise (tento výdaj svého účtu společné zemědělské po-
litiky zařazuje na položku 5512) a čtvrtinu na svůj ban-
kovní režijní účet (tento výdaj svého účtu společné ze-
mědělské politiky zařazuje na položku 5349 a jako
příjem svého režijního účtu jej zařazuje na polož-
ku 2512) [čl. 2 odst. 1 písm. a) a odst. 3 rozhodnutí

Rady č. 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních
zdrojů Evropských společenství].“.

16. V příloze v části B v náplni položky 5141 se
věta první nahrazuje větami „Výdaje na úroky z půjče-
ných peněžních prostředků, vlastních cenných papírů,
debetních zůstatků běžných účtů apod. Na tuto po-
ložku patří i diskont z prodeje vlastních dluhopisů,
kterým je rozdíl mezi částkou, za niž se dluhopisy,
které organizace vydala, prodaly, a jejich nominální
hodnotou, která se zařazuje na položku 8111, 8121,
8211 nebo 8221, je-li tento rozdíl záporný (je-li kladný,
představuje prémii z prodeje dluhopisů a patří na po-
ložku 2141). Na položky 8111, 8121, 8211 a 8221 se
zařazuje částka nominální hodnoty prodaných dluho-
pisů a rozdíl mezi ní a částkou, za kterou se dluhopisy
skutečně prodaly, je prémie nebo diskont. Prodává-li
dluhopisy Ministerstvo financí (tj. státní dluhopisy),
převede částku diskontu z výdajového účtu státního
rozpočtu na účet pro tržby z prodeje státních dluho-
pisů, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na po-
ložku 5141 a při připsání na účet tržeb z prodeje stát-
ních dluhopisů na stejnou položku (8111, 8121, 8211
nebo 8221) jako částku, za niž se dluhopisy prodaly.
Na položku 5141 patří i záporný alikvotní úrokový
výnos, který nastává v případě, že vydání dluhopisu
se uskutečňuje v době tzv. ex-kupónu, tj. v období bez-
prostředně předcházejícím výplatě kupónu, kdy inves-
torovi naběhne od data vydání do data výplaty tohoto
kupónu úrok, který mu již není možné vyplatit ve
formě kupónu. Na tuto položku dále patří i prémie
ze zpětných odkupů vlastních dluhopisů, kterou je roz-
díl mezi částkou, za niž byly dluhopisy organizací od-
koupeny, a jejich nominální hodnotou, která se zařa-
zuje na položky 8112, 8122, 8212 a 8222, je-li tento
rozdíl kladný (je-li záporný, představuje diskont ze
zpětného odkupu dluhopisu a patří na položku 2141).
Na položky 8112, 8122, 8212 a 8222 se zařazuje částka
nominální hodnoty odkoupených dluhopisů a rozdíl
mezi ní a částkou, za kterou byly dluhopisy skutečně
odkoupeny, je diskont nebo prémie. Odkupuje-li dlu-
hopisy Ministerstvo financí (tj. státní dluhopisy), pře-
vede částku prémie z výdajového účtu státního roz-
počtu na účet, z něhož vydává prostředky na úhradu
zpětných odkupů státních dluhopisů, při odepsání z vý-
dajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání
na účet, z něhož vydává prostředky na úhradu zpět-
ných odkupů státních dluhopisů, pak na stejnou po-
ložku (8112, 8122, 8212 a 8222) jako částku, za niž byly
dluhopisy odkoupeny.“.

17. V příloze v části B se název položky 5142
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„Realizované kursové ztráty“ nahrazuje názvem „Kur-
sové rozdíly ve výdajích“ a doplňuje se náplň této po-
ložky, která zní: „Tuto položku používají jen organi-
zace, které se rozhodly dělit výdaje, které banka, která
vede organizaci účet, poukazuje v cizí měně a organizaci
ji z něj odepisuje v korunách (skutečný příjem), na
očištěný výdaj a kursový rozdíl ve výdajích, a organi-
zace, které při korunovém účtování o pohybech devi-
zových účtů používají pro přepočet deviz na koruny
pevný kurs. Pro účely náplně této položky se očiště-
ným výdajem rozumí částka, kterou banka připsala na
účet, snížená o částku (kladnou nebo zápornou) kurso-
vého rozdílu ve výdajích, kterou se rozumí rozdíl mezi
částkou poukázanou bankou v cizí měně vynásobenou
kursem této měny k české koruně ze dne, kdy byla
poukázána, a toutéž částkou vynásobenou pevným
kursem. Pevným kursem se rozumí kurs téže měny
k české koruně z určitého dne roku, do kterého patří
den, v němž byla částka na účet organizace připsána
(z prvního dne roku nebo prvního dne měsíce, do kte-
rého patří den připsání, popř. z jiného dne roku), nebo
dne počátku obchodu nebo jiné hospodářské operace,
jíž je výdaj součástí. Při korunovém účtování o pohy-
bech devizových účtů je pevný kurs celý rok neměnný.
Rozhodne-li se organizace položku 5142 nepoužívat,
zařadí celý skutečný výdaj na příslušnou položku, na-
příklad položku 5136, jestliže kupuje například knihy
ze zahraničí. Rozhodne-li se ji používat, zařadí na tuto
položku jen očištěný výdaj a částku rozdílu mezi sou-
činem částky tohoto nákupu a kursem například eura,
jestliže knihy kupuje za eura, ze dne, kdy částka byla
odepsána z účtu, a součinem částky nákupu a kursu
eura ze dne například 1. ledna zařadí na položku 5142,
a to bez ohledu na to, zda tento rozdíl vyšel jako
kladný nebo záporný.

Ministerstvo financí při evidování rozpočtovaných
a skutečných příjmů (přijetí) a výdajů (vydání) na
účtech pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení
státního dluhu [§ 33 odst. 1 písm. c) rozpočtových pra-
videl] v kapitole 396 – Státní dluh a příjmových a vý-
dajových účtech téže kapitoly používá v souvislosti
s kursovými rozdíly položku 5142 pro vyjádření zá-
porného rozdílu skutečně přijaté částky a kladného
rozdílu skutečně vydané částky vůči částce odvozené
od pevného kursu, kterým je kurs ze dne počátku ob-
chodu nebo jiné hospodářské operace. Kursové rozdíly
se vyjadřují v případech, kdy současné přijetí korunové
částky od plátce (vydání korunové částky příjemci)
a dřívější vydání příjemci (přijetí od plátce) na koruno-
vém účtu vede ke vzniku kursové ztráty v neprospěch
Ministerstva financí. To postupuje tak, že když mu

Česká národní banka na některý z těchto účtů připíše
korunovou částku, která jí došla od plátce v cizí měně
nebo kterou plátce hradí částku v cizí měně, a toto při-
jetí této částky souvisí s nějakým dřívějším (v tomtéž
roce nebo dříve) vydáním korunové částky z téhož
účtu nebo jiného účtu kapitoly 396 určené k zaplacení
v téže cizí měně nebo představující úhradu za částku
v téže cizí měně, pak v případě, že korunové přijetí
(například přijetí korun za prodej devizových pro-
středků, například eur, koupených nebo vyměněných
předtím za účelem zhodnocení peněžních prostředků
kapitoly Státní dluh a zrovnoměrnění peněžního trhu)
je nižší než předcházející korunové vydání (v daném
příkladě vydání korun za nákup této částky eur v minu-
losti, kdy kurs eura vůči koruně byl vyšší než v době
prodeje), převede Ministerstvo financí částku rozdílu na
tento účet (zde ji zařadí na tutéž položku třídy 8, na
kterou zařadilo přijetí korunové částky za prodej eur,
a to se stejným znaménkem, tj. plusem) z výdajového
účtu kapitoly Státní dluh a tento výdaj tohoto účtu za-
řadí na položku 5142.

Stejně tak Ministerstvo financí postupuje, když mu
Česká národní banka z některého z účtů pro řízení
likvidity státní pokladny nebo pro řízení státního dluhu
odepíše korunovou částku, kterou má jejímu příjemci
zaplatit v cizí měně nebo kterou příjemci hradí částku
v cizí měně, a toto vydání této částky souvisí s nějakým
dřívějším (v tomtéž roce nebo dříve) přijetím korunové
částky, kterou banka obdržela v téže cizí měně nebo
kterou plátce uhrazuje částku v téže cizí měně, na ten-
týž účet nebo jiný účet kapitoly 396. I tehdy v případě,
že korunové vydání je vyšší než předcházející koru-
nové přijetí, převede Ministerstvo financí částku roz-
dílu na tento účet (zde ji zařadí na tutéž položku tří-
dy 8, na kterou zařadilo vydání korunové částky za
prodej eur, a to s opačným znaménkem, tj. plusem)
z výdajového účtu kapitoly Státní dluh a tento výdaj
tohoto účtu zařadí na položku 5142. Uvedené postupy
platí i pro případy, kdy se některé korunové částky
nebo jejich části namísto přijetí a vydání započítávají.“.

18. V příloze v části B náplň položky 5145 zní:
„Výdaje podle dohod o opcích, futures, swapech, for-
wardech a jiných finančních derivátech s výjimkou
těch, které mají povahu úroků (ty patří na polož-
ku 5146) a jistin (ty patří na položky třídy 8). Finanč-
ními deriváty (§ 2 odst. 3 zákona č. 189/2004 Sb., o ko-
lektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb.)
se rozumějí investiční nástroje podle § 3 odst. 1
písm. d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.“.
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19. V příloze v části B se za položku 5145 vkládá
nová položka 5146, která zní:

„5146 Úrokové výdaje na finanční deriváty

Výdaje na úroky podle dohod o swapech, termínových
úrokových dohod a jiných dohod o forwardech a pří-
padně dohod o jiných finančních derivátech [§ 2 odst. 3
zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve
znění zákona č. 188/2011 Sb., a § 3 odst. 1 písm. d)
až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálo-
vém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.]. Jiné než
úrokové výdaje vynakládané podle dohod o finančních
derivátech se zařazují na položku 5145.“.

20. V příloze v části B v náplni položky 5171 se ve
větě druhé slova „§ 26 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 505/
/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zá-
kona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními
samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi,
státními fondy a organizačními složkami státu“ nahra-
zují slovy „§ 55 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 410/2009
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších před-
pisů, pro některé vybrané účetní jednotky“ a za větu
třetí se vkládají tyto věty: „Na tuto položku patří i daň
z přidané hodnoty placená organizací z přenesené po-
vinnosti (§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění zákona č. 47/2011 Sb.) za stavební
práce (§ 92e téhož zákona) provedené za účelem oprav
nebo udržování.“.

21. V příloze v části B v náplni položky 5176 se
zrušují slova „ , a to zejména podle § 71 zákona č. 218/
/2000 Sb.“.

22. V příloze v části B v náplni položky 5193 se
věta první nahrazuje těmito dvěma větami: „Finanční
kompenzace dopravcům podle smluv o veřejných služ-
bách v přepravě cestujících uzavíraných podle zákona
č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestu-
jících a o změně dalších zákonů, a nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných služ-
bách v přepravě cestujících po železnici a silnici. 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 úhradu prokazatelné ztráty z tohoto závazku, která
zákon č. 194/2010 Sb. dnem 1. července 2010 zrušil
(§ 19 až 19c zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
a § 39 až 39d zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách).“.

23. V příloze v části B v náplni položky 5215 se
zrušují slova „České konsolidační agentuře (zákon

č. 239/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů), jejím
dceřiným společnostem“.

24. V příloze v části B v názvu položky 5336 se
slovo „dotace“ nahrazuje slovem „transfery“.

25. V příloze v části B v náplni položky 5346 se
slova „§ 47“ nahrazují slovy „§ 48 odst. 2 písm. b)“.

26. V příloze v části B v náplni položky 5362 se ve
čtvrté větě ruší slova „v tomtéž roce“ a v páté větě slova
v závorce a za pátou větu se vkládají věty „Na polož-
ku 5362 však nepatří daň z přidané hodnoty placená
z přenesené povinnosti (§ 92a zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 47/2011
Sb.). Daň z přidané hodnoty placená z přenesené po-
vinnosti za stavební práce (§ 92e téhož zákona) se za-
řazuje na položku 5171 nebo 6121 podle účelu těchto
prací.“.

27. V příloze v části B náplň položky 5512 zní:
„Transfery Evropské unii. Patří sem i sankce, které se
jí platí.“.

28. V příloze v části B v náplni podseskupení po-
ložek 612 se slova „§ 26 vyhlášky č. 505/2002 Sb.“ na-
hrazují slovy „§ 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb.“.

29. V příloze v části B se doplňuje náplň položky
6121, která zní: „Výdaje na pořízení budov, jiných sta-
veb a dalších věcí a hodnot majících povahu dlouhodo-
bého hmotného majetku, které mezi stavby zařazují
účetní předpisy (§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších před-
pisů, pro některé vybrané účetní jednotky). Na tuto
položku patří i výdaje odpovídající nákladům, které
účetní předpisy vyjmenovávají jakožto součást ocenění
dlouhodobého majetku (§ 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb.),
a další obdobné výdaje, které s pořízením souvisejí.
Mezi tyto výdaje patří zejména daň z přidané hodnoty
placená organizacemi z přenesené povinnosti (§ 92a zá-
kona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění zákona č. 47/2011 Sb.) za stavební práce (§ 92e
téhož zákona) k pořízení budov, jiných staveb a dalších
věcí a hodnot podle věty první.“.

30. V příloze v části B v náplni položky 6315 se
zrušují slova „České konsolidační agentuře (zákon
č. 239/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů), jejím
dceřiným společnostem“.

31. V příloze v části B se doplňuje náplň polož-
ky 6351, která zní: „Investiční transfery, které správci
kapitol státního rozpočtu, kraje, obce a dobrovolné
svazky obcí poskytují příspěvkovým organizacím,
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jichž jsou zřizovateli, s výjimkou investičních transferů,
které kraje, obce a dobrovolné svazky obcí poskytují
zřízeným příspěvkovým organizacím z peněžních pro-
středků, které za tím účelem obržely od jiného veřej-
ného rozpočtu (ty patří na položku 6356).“.

32. V příloze v části B se za položku 6355 vkládá
nová položka 6356, která zní:

„6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým
organizacím

Investiční transfery, které kraje, obce a dobrovolné
svazky obcí poskytují příspěvkovým organizacím,
jichž jsou zřizovateli, z peněžních prostředků z trans-
ferů, které za tím účelem obdržely z veřejného roz-
počtu od jiného subjektu.“.

33. V příloze v části B se náplň položky 6361 zru-
šuje.

34. V příloze v části B se doplňuje náplň třídy 8,
která zní: „Na položky třídy 8 patří pohyby bankov-
ních účtů (připsání peněžních prostředků na tyto účty
a odepsání peněžních prostředků z nich) peněžních
fondů, na které se podle § 1 odst. 1 vyhlášky rozpo-
čtová skladba vztahuje, mající povahu přijetí peněžních
prostředků za účelem úhrady schodku obdržených
z půjček a jiných zdrojů, do kterých mají být vráceny
(včetně obdržených za prodej vlastních dluhopisů),
utržených za prodej akcií nebo jiných součástí majetku
pořízených z dočasně volných prostředků peněžního
fondu s úmyslem později je se ziskem prodat a inkaso-
vaných jakožto splátky peněžních prostředků půjče-
ných jiným subjektům za účelem jejich zhodnocení
a povahu vydání peněžních prostředků za účelem jejich
zhodnocení převedených jiným subjektům jakožto
půjčky nebo jiné peněžní prostředky určené k vrácení
(včetně převedených jakožto cena za koupi cizích dlu-
hopisů) nebo jakožto cena za koupi akcií nebo jiných
součástí majetku pořizovaných z dočasně volných pro-
středků peněžního fondu s úmyslem později je se zis-
kem prodat a vydávaných jakožto splátky vypůjčených
peněžních prostředků. Za tato přijetí a vydání se nepo-
važují pohyby účtů řízení likvidity státní pokladny Mi-
nisterstva financí. Tyto účty jsou používány v rámci
souhrnných účtů státní pokladny a rozpočtové skladbě
nepodléhají. Přijetí peněžních prostředků se na polož-
ky třídy 8 zapisuje plusem a vydání minusem s výjim-
kou zápisu převodů, které mají povahu oprav převodů
již provedených, jako jsou například převody mezi
vlastními účty, vratky mylných plateb (položka 8300)
a převody kursových zisků obsažených v přijatých
platbách v kapitole Státní dluh z účtu pro řízení stát-

ního dluhu na příjmový účet této kapitoly (polož-
ka 2143) a převody z jejího výdajového účtu na účet
pro řízení státního dluhu k uhrazení kursové ztráty
vzniklé při vydání z tohoto účtu (položka 5142).“.

35. V příloze v části B v náplni položek 8111, 8112,
8113, 8114, 8121, 8122, 8123, 8124, 8211, 8212, 8213,
8214, 8221, 8222, 8223 a 8224 se za slova „(+)“ a „(-)“
vkládají slova „ , jsou ale možné i opačné zápisy“.

36. V příloze v části B se v náplni položek 8111,
8121, 8211 a 8221 za první větu vkládají věty „Na tuto
položku se zařazuje částka nominální hodnoty proda-
ných dluhopisů. Je-li částka, za niž se dluhopisy pro-
daly, očištěná o alikvotní úrokový výnos, vyšší než
částka nominální hodnoty, zařadí se rozdíl mezi oběma
částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy
a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede minis-
terstvo částku rozdílu na příslušný příjmový účet stát-
ního rozpočtu a při odepsání z účtu tržeb z prodeje
státních dluhopisů ji zařadí na stejnou položku jako
částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji sníží na
částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Ob-
dobně se postupuje i při vypořádání alikvotního úro-
kového výnosu. Je-li částka, za niž se prodaly dluho-
pisy, očištěná o alikvotní úrokový výnos, nižší, zařadí
se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy
a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede minis-
terstvo částku rozdílu z příslušného výdajového účtu
státního rozpočtu na účet, na nějž tržby z prodeje stát-
ních dluhopisů inkasuje, při odepsání z výdajového
účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet
tržeb z prodeje státních dluhopisů na stejnou položku
jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji zvýší
na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů.“.

37. V příloze v části B se za první větu náplně
položek 8112, 8122, 8212 a 8222 vkládají věty „Jde
o vydání, které představuje převod na účet subjektu,
který dluhopisy vydané organizací (státem, územním
samosprávným celkem) koupil a jemuž se splácejí, nebo
na účet subjektu, který jeho pohledávky spravuje (nejde
o převody mezi vlastními bankovními účty organizace
za účelem soustředění částky na tyto splátky, ty patří na
položku 8300). Na tuto položku se zařazuje částka no-
minální hodnoty splatných dluhopisů. Je-li v případě
zpětných odkupů částka, za niž byly dluhopisy odkou-
peny, očištěná o alikvotní úrokový výnos, nižší než
částka nominální hodnoty, zařadí se rozdíl mezi oběma
částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy
a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede minis-
terstvo částku rozdílu na příslušný příjmový účet stát-
ního rozpočtu a při odepsání z účtu, z něhož jsou vy-
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dávány prostředky na úhradu zpětných odkupů stát-
ních 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 ali-
kvotní úrokový výnos, vyšší, zařadí se rozdíl na polož-
ku 5141; jde-li o státní dluhopisy a odkupuje je tedy
Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku roz-
dílu z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu
na účet, z něhož vydává prostředky na úhradu zpět-
ných odkupů státních dluhopisů, při odepsání z výda-
jového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na
účet úhrad zpětných odkupů státních dluhopisů na stej-
nou 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 státních 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 ku-
pónu 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.“.

38. V příloze v části B se za první větu náplně
položek 8114, 8124, 8214 a 8224 vkládá věta „Jde o vy-
dání, které představuje převod na účet subjektu, který
organizaci (státu, územnímu samosprávnému celku) pe-
něžní prostředky formou úvěru nebo půjčky půjčil a je-
muž se splácejí (nejde o převody mezi vlastními ban-
kovními účty organizace za účelem soustředění částky
na tyto splátky, ty patří na položku 8300).“.

39. V příloze v části B se na konci náplně polo-
žek 8115, 8125, 8215 a 8225 doplňují věty „Použití této
položkynepředstavuje účetní operaci; položka se v účet-
nictví neobjeví. Změna stavu účtů se zjišťuje k výkazo-
vým dnům a uvádí ve finančním výkaze (bod 11.1 pří-
lohy č. 3 a bod 7 přílohy č. 4 vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve
znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011
Sb.).“.

40. V příloze v části B se na konci náplně polo-
žek 8117, 8127, 8217 a 8227 doplňuje věta „Tuto po-
ložku a vůbec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty
řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí,
které jsou používány v rámci souhrnných účtů státní
pokladny.“.

41. V příloze v části B se na konci náplně polož-
ky 8118 doplňují věty „Patří na ni vydání dočasně vol-
ných peněžních prostředků mající povahu jejich inves-

tování k dosažení zisku (aktivní řízení likvidity). Jde
o vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhod-
nocení v krátkodobém časovém úseku, zejména půjčení
peněžních prostředků za účelem získání úrokových vý-
nosů (úroky se pak zařadí na položku 2141 a přijetí
splátek půjčených prostředků na položku 8117) a nákup
cizích krátkodobých dluhopisů či akcií za účelem jejich
prodeje za vyšší cenu (částka, za niž se pak tyto dluho-
pisy nebo akcie prodají, se zařadí na položku 8117, a to
celá tato částka a bez ohledu na to, zda skutečně byla
vyšší než cena, za niž se tyto dluhopisy nebo akcie
koupily; územní samosprávné celky však mohou na
položku 8117 zařadit částku, za niž byly dluhopisy či
akcie koupeny, a rozdíl mezi částkou, za niž byly pro-
dány, a touto částkou, je-li kladný, na položku 2142,
a je-li záporný, na položku 5149). Nerozhoduje, zda
organizace peněžní prostředky takto vydává za situace,
kdy její hospodaření vykazuje přebytek; na tuto po-
ložku patří vydání peněžních prostředků za účelem je-
jich zhodnocení i v případě, že hospodaření organizace
vykazuje schodek nebo je vyrovnané. Tuto položku
a vůbec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení
likvidity státní pokladny Ministerstva financí, které jsou
používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny.“.

42. V příloze v části B se na konci náplně polož-
ky 8128 doplňují věty „Patří na ni vydání dočasně vol-
ných peněžních prostředků mající povahu jejich inves-
tování k dosažení zisku (aktivní řízení likvidity). Jde
o vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhod-
nocení stejného druhu jako v případě položky 8118,
avšak v dlouhodobém časovém úseku. Tuto položku
a vůbec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení
likvidity státní pokladny Ministerstva financí, které jsou
používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny.“.

43. V příloze v části B se na konci náplně polož-
ky 8218 doplňují věty „Patří na ni vydání dočasně vol-
ných peněžních prostředků mající povahu jejich inves-
tování k dosažení zisku (aktivní řízení likvidity). Jde
o vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhod-
nocení v krátkodobém časovém úseku stejného druhu
jako v případě položky 8118, avšak ve vztahu k zahra-
ničí. Tuto položku a vůbec rozpočtovou skladbu ne-
používají účty řízení likvidity státní pokladny Minis-
terstva financí, které jsou používány v rámci sou-
hrnných účtů státní pokladny.“.

44. V příloze v části B se na konci náplně polož-
ky 8228 doplňují věty „Patří na ni vydání dočasně vol-
ných peněžních prostředků mající povahu jejich inves-
tování k dosažení zisku (aktivní řízení likvidity). Jde
o vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhod-
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nocení v dlouhodobém časovém úseku stejného druhu
jako v případě položky 8128, avšak ve vztahu k zahra-
ničí. Tuto položku a vůbec rozpočtovou skladbu ne-
používají účty řízení likvidity státní pokladny Minis-
terstva financí, které jsou používány v rámci sou-
hrnných účtů státní pokladny.“.

45. V příloze v části B se za položku 8228 vkládá
nové seskupení položek 83, které zní:

„83 Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné
financující položky

830 Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné
financující položky

8300 Pohyby na účtech pro financování nepatřící na
jiné financující položky

Tato položka je určena jen pro zařazování pohybů (pří-
jmů, resp. přijetí a výdajů, resp. vydání) na účtech Mi-
nisterstva financí pro řízení státního dluhu. Patří na ni
pohyby, které se nedají zařadit na jiné položky třídy 8.
Jsou to zejména převody mezi těmito účty navzájem.
Vydání z jednoho účtu se na tuto položku zařazuje
v záporné hodnotě a přijetí na druhý účet v kladné.
Vydání a přijetí se vzájemně vynulují. Patří sem i mylné
platby (jejich přijetí se zařazuje v kladné hodnotě a po-
ukázání přijaté částky oprávněnému příjemci v zápor-
né), které na tyto účty přicházejí (mylné platby, které
přicházejí na jiné účty, jejichž přijetí a vydání se třídí
podle rozpočtové skladby, a které nelze blíže identifi-
kovat, patří na položku 2328). Na tuto položku patří
i přijetí nakoupených deviz na devizové účty.“.

46. V příloze v části B položka 8902 zní:

„8902 Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devi-
zových účtech

Položku používá Ministerstvo financí a organizace,
které se rozhodly nepoužívat při korunovém účtování
o devizových účtech pevný kurs. Používají ji při pře-
počtu stavů bankovních účtů vedených v cizí měně,
jsou-li takové účty součástí příslušného peněžního
fondu (bankovního účtu nebo soustavy bankovních
účtů), na koruny. Změna stavu bankovního účtu v cizí
měně od začátku roku do výkazového dne, která se
označuje položkami 8115, 8125, 8215 nebo 8225, se
vyjadřuje v kursu platném dne 1. ledna (vypočítá se
jako rozdíl stavu tohoto účtu k výkazovému dni v kursu
platném dne 1. ledna a jeho stavu ke dni 1. ledna v tom-
též kursu). Položkou 8902 se označí rozdíl mezi
úhrnem pohybů (součtem částek přijetí peněžních pro-
středků vyjadřovaných v kladné hodnotě a částek vy-
dání vyjadřovaných v záporné hodnotě) tohoto ban-

kovního účtu a uvedenou změnou jeho stavu. Stejně
jako použití položek 8115, 8125, 8215 a 8225 nepřed-
stavuje ani použití položky 8902 účetní operaci zobra-
zující pohyb bankovního účtu. Uvádí se jen ve finanč-
ním výkaze (bod 11.1 přílohy č. 3 a bod 7 přílohy č. 4
vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/
/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.).“.

47. V příloze v části B se za položku 8902 vkládá
nová položka 8905, která zní:

„8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek

Tato položka se používá stejně jako položky 8115,
8125, 8215 a 8225 jen pro účely vykazování. Její použití
nepředstavuje účetní operaci; položka se v účetnictví
neobjeví. Její výše se zjišťuje k výkazovým dnům
a uvádí ve finančním výkaze obdobně jako výše čtyř
uvedených položek (bod 11.1 přílohy č. 3 a bod 7
přílohy č. 4 vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky
č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.). Na tuto
položku patří částky, kterými se kryje schodek státního
rozpočtu nebo jiného veřejného rozpočtu či peněžního
fondu (bankovního účtu nebo soustavy bankovních
účtů) používajícího rozpočtovou skladbu nebo jeho
část, avšak které se do tohoto rozpočtu či fondu nepře-
vádějí. Ve státním rozpočtu se takto používají částky
z účtů uvedených v § 33 odst. 1 písm. b) a d) až j)
rozpočtových pravidel a účty pro řízení státního dluhu.
Mimo státní rozpočet, jehož účty spolu s účty, které
kryjí jeho schodek, nemohou jako celek mít debetní
zůstatek, se na tuto položku zařazují v případě pe-
něžních fondů (bankovního účtu nebo soustavy ban-
kovních účtů), jejichž účty vede banka jiná než Česká
národní banka, částky, kterými banka tyto účty úvěruje
(kontokorentní úvěr).“.

48. V příloze v části C se náplň paragrafu 2521
zrušuje.

49. V příloze v části C náplň paragrafu 2565 zní:
„Na tento paragraf patří např. výdaje Státního úřadu
inspekce práce a rozpočtové vztahy k příspěvkové
organizaci Technická inspekce České republiky zřízené
Ministerstvem práce a sociálních věcí.“.

50. V příloze v části C v náplni pododílu 314 se
druhá čárka nahrazuje slovem „a“ a slova „Institutu
pedagogicko-výchovného poradenství“ se zrušují.

51. V příloze v části C paragraf 3362 zní:

„3362 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti
sdělovacích prostředků

Činnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která
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je ústředním orgánem státní správy (usnesení Ústav-
ního soudu ze dne 30. 11. 2010 zn. Pl. ÚS 52/04).“.

52. V příloze v části C v náplni paragrafů 4112,
4113 a 4117 se slova „České správy sociálního zabez-
pečení“ zrušují a v náplni paragrafu 4117 se slovo „c)“
nahrazuje slovem „a)“.

53. V příloze v části C pododdíl 415 zní:

„415 Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených
sil při skončení služebního poměru

4151 Odchodné

Odchodné podle § 155 a 156 zákona č. 361/2003 Sb.,
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
ve znění zákona č. 530/2005 Sb., a odchodné podle
§ 140 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,
ve znění zákona č. 254/2002 Sb.

4152 Výsluhový příspěvek

Výsluhový příspěvek podle § 157 až 163 zákona č. 361/
/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnost-
ních sborů, ve znění zákonů č. 530/2005 Sb., č. 189/
/2006 Sb., č. 305/2008 Sb. a č. 306/2008 Sb., a výsluhový
příspěvek podle § 132 až 137 zákona č. 221/1999 Sb.,
o vojácích z povolání, ve znění zákonů č. 254/2002 Sb.
a č. 306/2008 Sb.

4153 Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka

Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka podle § 164
a 164a zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona
č. 189/2006 Sb., a úmrtné podle § 141 zákona č. 221/
/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona
č. 254/2002 Sb.

4154 Odbytné

Odbytné podle § 138 a 139 zákona č. 221/1999 Sb.,
o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.

4159 Ostatní sociální dávky příslušníků ozbrojených
sil při skončení služebního poměru

Ostatní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při
skončení služebního poměru, které nepatří na jiné pa-
ragrafy pododdílu 415, pokud takové dávky vznik-
nou.“.

54. V příloze v části C v náplni paragrafů 4171,
4172, 4173 a 4177 se slova „ , který poskytují obce“
zrušují.

55. V příloze v části C název pododdílu 418 zní:
„Dávky osobám se zdravotním postižením“ a doplňuje
se jeho náplň, která zní: „Dávky podle zákona č. 329/

/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením a o změně souvisejících zákonů, který je
účinný ode dne 1. ledna 2012 a podle kterého se posky-
tují dávky zařazené na paragrafy 4187 a 4188, a dobíha-
jící dávky podle vyhlášky č. 182/1991 Sb. (paragra-
fy 4182 až 4186), kterou tento zákon zrušil a podle kte-
ré se tyto dávky přiznávaly do dne 31. prosince 2011.“.

56. V příloze v části C se za paragraf 4186 vkládají
nové paragrafy 4187 a 4188, které znějí:

„4187 Příspěvek na mobilitu

Příspěvek podle § 2 písm. a) zákona č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
a o změně souvisejících zákonů.

4188 Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek podle § 2 písm. b) zákona č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
a o změně souvisejících zákonů.“.

57. V příloze v části C v náplni paragrafu 4195 se
slova „ , který obce poskytují“ zrušují.

58. V příloze v části C v náplni paragrafu 4230 se
v první větě slova „(prostřednictvím úřadů práce)“ na-
hrazují slovy „(od 1. dubna 2011 prostřednictvím
Úřadu práce České republiky, do té doby prostřednic-
tvím úřadů práce)“.

59. V příloze v části C náplň paragrafu 4240 zní:
„Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než
50 % osob se zdravotním postižením na podporu za-
městnávání těchto osob poskytovaný podle § 78 zá-
kona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákonů
č. 261/2007 Sb., č. 382/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č. 158/
/2009 Sb., č. 149/2010 Sb. a č. 73/2011 Sb. Tento pří-
spěvek od 1. dubna 2011 poskytuje Úřad práce České
republiky, do té doby ho poskytovaly úřady práce.“.

60. V příloze v části C náplň paragrafu 4363 zní:
„Ode dne 1. dubna 2011 činnost Úřadu práce České
republiky, který byl k tomuto dni zřízen zákonem
č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky
a o změně souvisejících zákonů (§ 1 odst. 1), a do té
doby úřadů práce [§ 1 odst. 3 písm. a) a § 7 zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákonů
č. 109/2006 Sb. a č. 479/2008 Sb.].“.

61. V příloze v části C se za paragraf 5470 vkládá
nový paragraf 5471, který zní:

„5471 Kancelář finančního arbitra

Činnost Kanceláře finančního arbitra, která je zřízena
podle § 1a odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním
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arbitrovi, ve znění zákona č. 180/2011 Sb., jako orga-
nizační složka státu patřící do rozpočtové kapitoly Mi-
nisterstvo financí.“.

62. V příloze v části C náplň paragrafu 6142 zní:
„Činnost Generálního finančního ředitelství, finančních
ředitelství a finančních úřadů.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskuteč-

něných do dne 31. prosince 2011 a třídění jejich roz-
počtu se použije rozpočtová skladba stanovená vyhláš-
kou č. 323/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.
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tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax:
475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 –
Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny.
Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady před-
platného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu
odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická
osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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