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449

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2009

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

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. a záko-
na č. 26/2008 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje způsob, termíny a rozsah
údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního
rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních
samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků
obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
(dále jen „regionální rada“).

§ 2
Údaj

Pro účely této vyhlášky se údajem rozumí finanční
výkazy a doplňující údaje.

§ 3
Finanční výkazy

(1) Finančními výkazy jsou
a) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců ka-

pitol, organizačních složek státu a státních fondů,
včetně komentáře,

b) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí
a regionálních rad, včetně komentáře,

c) výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů
organizačních složek státu,

d) chronologický přehled rozpočtových opatření.

(2) Finanční výkazy sestavují
a) podle odstavce 1 písm. a) správci kapitol, organi-

zační složky státu a státní fondy,
b) podle odstavce 1 písm. b) územní samosprávné

celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady,
c) podle odstavce 1 písm. c) a d) správci kapitol

a organizační složky státu.

§ 4
Doplňující údaje

(1) Doplňujícími údaji jsou
a) přehled o rozpočtu nákladů a výnosů příspěvko-

vých organizací a další doplňující údaje,
b) rozpis schváleného rozpočtu příjmů a výdajů v čle-

nění podle paragrafů a položek rozpočtové sklad-
by jednotlivých organizačních složek státu,

c) příloha ke komentáři k finančnímu výkazu pro
hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, orga-
nizačních složek státu a státních fondů „Limity
a zůstatky na účtech v České národní bance“.

(2) Doplňující údaje sestavují správci kapitol,
organizační složky státu a státní příspěvkové organi-
zace.

§ 5
Způsob a termíny předkládání údajů

(1) Správci kapitol, organizační složky státu, státní
příspěvkové organizace a státní fondy předkládají údaje
pro hodnocení plnění státního rozpočtu způsobem
a v termínech uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) Územní samosprávné celky, dobrovolné
svazky obcí a regionální rady předkládají údaje pro
hodnocení svých rozpočtů způsobem a v termínech
uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky.

(3) Organizační a technologické podmínky pro
předávání údajů Ministerstvu financí prostřednictvím
centrálního systému účetních informací státu stanoví
jiný právní předpis1).

§ 6
Rozsah a způsob sestavení údajů

(1) Rozsah a způsob sestavení finančních výkazů
a doplňujících údajů

a) uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) a v § 4 odst. 1
písm. b) a c) stanoví příloha č. 3 této vyhlášky,

b) finančního výkazu uvedeného v § 3 odst. 1
písm. b) stanoví příloha č. 4 této vyhlášky,
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1) Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do
centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická
vyhláška o účetních záznamech).



c) přehledu o rozpočtu nákladů a výnosů státních
příspěvkových organizací a další doplňující údaje
stanoví příloha č. 5 této vyhlášky,

d) výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů
organizačních složek státu stanoví příloha č. 7 této
vyhlášky,

e) výkazu chronologický přehled rozpočtových opa-
tření stanoví příloha č. 8 této vyhlášky.

(2) Způsob zaokrouhlování údajů při tvorbě vý-
kazů stanoví příloha č. 6 této vyhlášky.

§ 7
Transfery a půjčky

(1) Pro účely sledování hodnocení plnění státního
rozpočtu se stanovuje termín pro uvolňování účelových
transferů a půjček do 15. kalendářního dne posledního
měsíce čtvrtletí, aby poskytnutí i přijetí transferů nebo
půjček bylo evidováno ve stejném čtvrtletí.

(2) K zajištění sledování finančních toků transferů
a půjček zveřejňuje Ministerstvo financí číselník účelo-
vých znaků platný pro příslušný rozpočtový rok, a to
ve Finančním zpravodaji č. 12 roku předcházejícího
a na internetových stránkách Ministerstva financí, kde
je průběžně aktualizován. Struktura účelového znaku je
dána dvoumístným číslem kódu poskytovatele trans-
feru nebo půjčky a třímístným kódem dotačního titulu.

§ 8
Utajované informace

Pokud údaje pro hodnocení plnění státního roz-
počtu obsahují utajované informace, předkládají se v pí-
semné podobě v příslušném stupni utajení. Příslušné
datové soubory nesmějí obsahovat utajované informa-
ce. Ministerstvo financí k tomu dohodne se správci ka-
pitol způsob nezbytné agregace údajů.

§ 9
Přechodná ustanovení

(1) Při vypracování finančních výkazů za rok 2009
se postupuje podle vyhlášky č. 16/2001 Sb., o způsobu,
termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodno-
cení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů
a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Při vypracování přehledu rozpočtových opa-
tření se v roce 2010 postupuje podle vyhlášky č. 16/
/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů před-
kládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu,

rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samo-
správných celků, ve znění účinném do dne nabytí účin-
nosti této vyhlášky.

(3) Při vypracování chronologického přehledu
rozpočtových opatření se podle přílohy č. 8 postupuje
od 1. ledna 2011.

(4) Územní samosprávné celky, dobrovolné svaz-
ky obcí a regionální rady předávají údaje podle § 5
odst. 2 do centrálního systému účetních informací státu
poprvé v rozpočtovém roce 2010 ve stavu k 31. březnu
a k 30. červnu 2010, a to nejpozději do 20. července
2010. Údaje o schváleném rozpočtu budou uvedeny
ve finančních výkazech za období leden až červen
roku 2010.

§ 10
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech
a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení
plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů
a rozpočtů územních samosprávných celků.

2. Vyhláška č. 535/2002 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu
údajů předkládaných pro hodnocení plnění stát-
ního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů
územních samosprávných celků.

3. Vyhláška č. 544/2004 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu
údajů předkládaných pro hodnocení plnění stát-
ního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů
územních samosprávných celků.

4. Vyhláška č. 22/2007 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu
údajů předkládaných pro hodnocení plnění stát-
ního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů
územních samosprávných celků.

5. Vyhláška č. 377/2008 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu
údajů předkládaných pro hodnocení plnění stát-
ního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů
územních samosprávných celků.

§ 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2010.

Ministr:

Ing. Janota v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.
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450

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2009,

kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 403/
/2009 Sb., k provedení § 11 odst. 2 a § 17a tohoto zá-
kona:

§ 1
Evidence cen a kalkulace ceny

(1) Evidence cen, kterou je prodávající povinen
uchovávat, musí obsahovat údaje, z nichž je zřejmý
název, popřípadě druh zboží, určené podmínky, k nimž
se cena vztahuje, výše ceny, za kterou je zboží prodá-
váno, a počátek a konec období, v němž se za tuto cenu
prodávalo.

(2) Kalkulace ceny podle § 11 odst. 1 písm. b) zá-
kona o cenách se zpracovává ve struktuře uvedené v pří-
loze č. 1 k této vyhlášce, pokud v cenovém rozhodnutí
vydaném příslušným cenovým orgánem podle § 10 zá-
kona o cenách není uvedena podrobnější struktura kal-
kulace.

(3) U zboží podléhajícího rychlé zkáze, u něhož
dochází ke změnám cen v závislosti na jeho stavu v prů-
běhu dne, se eviduje pouze výchozí cena čerstvého
zboží.

(4) Kalkulace podle odstavce 2 se sestavuje na jed-
notkové množství prodávaného zboží a vychází z ná-
kladů, objemu zisku a množství prodeje zboží pro
daný kalendářní rok.

§ 2
Přehled o provedených cenových kontrolách

(1) Cenový kontrolní orgán předává přehled
o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí

o uložení pokuty, která nabyla právní moci, Minister-
stvu financí ke zveřejnění průběžně, nejpozději však do
30 dnů po uplynutí kalendářního roku, v němž rozhod-
nutí o uložení pokuty nabylo právní moci.

(2) Vzor přehledu o provedených cenových kon-
trolách je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 3

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se

1. Vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon
č. 526/1990 Sb., o cenách.

2. Vyhláška č. 580/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje
vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon
č. 526/1990 Sb., o cenách.

3. Vyhláška č. 231/1997 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/
/1990 Sb., o cenách.

4. Vyhláška č. 511/2004 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 580/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/
/1990 Sb., o cenách.

5. Vyhláška č. 581/1992 Sb., kterou se provádí zákon
č. 526/1990 Sb., o cenách, pro ceny speciální tech-
niky.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Ing. Janota v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 450/2009 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 450/2009 Sb.
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451

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2009,

kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb.,
kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady

o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle
§ 58 zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů Čes-
ké republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona
č. 144/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 118/
/1995 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 360/1999
Sb. a zákona č. 109/2006 Sb.:

Čl. I

Ve vyhlášce č. 182/1991 Sb., kterou se provádí
zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národ-
ní rady o působnosti orgánů České republiky v sociál-
ním zabezpečení, ve znění zákona č. 482/1991 Sb.,
zákona č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 28/1993 Sb., vy-
hláš-ky č. 137/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vy-
hlášeného pod č. 72/1995 Sb., vyhlášky č. 206/1995 Sb.,
vyhlášky č. 264/1996 Sb., vyhlášky č. 138/1997 Sb.,
vyhlášky č. 139/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu vy-
hlášeného pod č. 312/1998 Sb., vyhlášky č. 320/1999
Sb., vyhlášky č. 73/2000 Sb., vyhlášky č. 72/2001 Sb.,
vyhlášky č. 552/2002 Sb., vyhlášky č. 365/2004 Sb.,
vyhlášky č. 506/2005 Sb., vyhlášky č. 506/2006 Sb.,

vyhlášky č. 339/2007 Sb. a vyhlášky č. 279/2008 Sb.,
se za § 36 vkládá nový § 36a, který zní:

„§ 36a

Na rok 2010 činí výše příspěvku na provoz moto-
rového vozidla pro občany, jejichž zdravotní postižení
odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce
zdravotně postižené občany III. stupně, 3 360 Kč u jed-
nostopého vozidla a 7 920 Kč u ostatních vozidel a pro
občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje při-
znání mimořádných výhod pro těžce zdravotně posti-
žené občany II. stupně, 1 150 Kč u jednostopého vo-
zidla a 3 000 Kč u ostatních vozidel. Ustanovení § 36
odst. 4 věty druhé platí obdobně. Občanu uvedenému
ve větě první se výše příspěvku na provoz motorového
vozidla vyplaceného na rok 2010 zvýší podle § 36
odst. 5, jestliže v roce 2010 ujede ze závažných důvodů
více než 7 000 km.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2010.

Ministr:

JUDr. Šimerka v. r.
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