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údajům pro všechny subsektory sektoru
vládních institucí, jak jsou definovány
nařízením (ES) č. 2223/96. Členské státy
zejména zveřejní:
a) fiskální údaje na hotovostní bázi
(nebo ekvivalentní číselné údaje z veřejných
účtů, nejsou-li údaje na hotovostní bázi
k dispozici) s touto četností:
— měsíčně za subsektory centrálních
vládních institucí, národních vládních institucí
a fondů sociálního zabezpečení, a to do konce
následujícího měsíce, a
— čtvrtletně za subsektor místních vládních
institucí, a to do konce následujícího čtvrtletí.
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Implementační předpisy EU

Předkladatel
MF
MF

MF

MF
MF
MF
MZ

Název předpisu, resp. číslo Sb. z.
nebo název návrhu předpisu, resp.
číslo ID1:
návrh zákona o sběru vybraných
údajů pro účely monitorování a řízení
veřejných financí
vládní návrh zákona o pravidlech
rozpočtové odpovědnosti (sněmovní
tisk 412)
vládní návrh zákona, kterým se mění
některé zákony v souvislosti
s přijetím právní úpravy rozpočtové
odpovědnosti (sněmovní tisk 413)
zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů
zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné
zdravotní pojišťovně České republiky

Citace ustanovení (§,
odst., písm., atd.)2

Vyhodnocení
implementace3

Pozn.
1
2

3

§ 2 odst. 4 a § 20

4

§ 12 odst. 1

5

§ 4 odst. 8 a § 14
§ 7 odst. 3 a § 8 odst.
1

6
7

MZ
MZ
ĆSÚ

Čl. 14 odst. 3

Členské státy zveřejní příslušné informace,
týkající se všech subsektorů sektoru vládních
institucí,
o
podmíněných
závazcích
s potenciálně velkým dopadem na veřejné
finance, což zahrnuje mimo jiné vládní
záruky, úvěry v selhání a závazky vyplývající
z činnosti veřejných společností, včetně jejich
rozsahu. Členské státy rovněž zveřejní
informace o držených majetkových účastech v
soukromých a veřejných společnostech,
pokud jde o ekonomicky významné částky.

MF
MF
MF

zákon č. 280/1992 Sb., o resortních,
oborových, podnikových a dalších
zdravotních pojišťovnách
zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na
veřejné zdravotní pojištění
zákon č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě
návrh zákona o sběru vybraných
údajů pro účely monitorování a řízení
veřejných financí
vládní návrh zákona o pravidlech
rozpočtové odpovědnosti (sněmovní
tisk 412)
zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů

MF

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

ČSÚ

zákon č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě

§ 7 odst. 1 a § 16
odst. 6

8

§ 20 odst. 6

9

§ 10, popř. § 27 písm.
b)

10
11
2

§ 20
§ 4 odst. 8 a § 23b
odst. 5
§ 10, popř. § 27 písm.
b)

12
13
10

Rekapitulace platných předpisů a návrhů relevantních z hlediska implementace předpisu ES/EU
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy)
Poř. č.:
Předkladatel:
Název předpisu
1
MF
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
2
MF
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
3
MF
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
4
MZ
zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
5
MZ
zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
6
MZ
zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
7
ČSÚ
zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

Účinnost předpisu
1. leden 2001
1. leden 2001
1. leden 1992

15. červen 1995

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy)
Poř. č.:

Předkladatel:

1

MF

2

MF

3

MF

3. Poznámky4
Poř. č.:
1
2
3

4

Číslo
ID

Název návrhu předpisu
návrh zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování
a řízení veřejných financí
vládní návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
(sněmovní tisk 412)
vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti (sněmovní tisk
413)

Datum
zahájení prací
na návrhu

Předpokládané
datum
předložení vládě

Předpokládané
datum nabytí
účinnosti

únor 2015

březen 2016

1. leden 2017

2012

únor 2015

1. leden 2016

2012

únor 2015

1. leden 2016

Text poznámky
navrhovaná ustanovení § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1
navrhované ustanovení § 6
navrhované ustanovení části třetí, čl. III, bodu 3. a části páté, čl. V, bodu 3. neboli nově navrhovaný § 9a zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní
pojišťovně České republiky, a nově navrhovaný § 13a zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
§ 2 odst. 4:
„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 podle § 3 písm. i) se uplatňuje jednotné třídění příjmů
a výdajů (dále jen "rozpočtová skladba"), které stanoví Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") vyhláškou.“
§ 20:
„Hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad
regionů soudržnosti
(1) Za plnění státního rozpočtu odpovídá vláda Poslanecké sněmovně. Vláda předkládá Poslanecké sněmovně po skončení pololetí zprávu, v níž hodnotí
vývoj ekonomiky a plnění státního rozpočtu; zpráva obsahuje rovněž hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí,
Regionálních rad regionů soudržnosti a vývoje státních finančních aktiv, stavu státních záruk, vývoje státního dluhu, jejich podrobnou analýzu, výhled plnění
do konce roku a v případě odchýlení od schváleného státního rozpočtu informaci o krocích k zajištění stability rozpočtového hospodaření.
(2) Ministerstvo dále průběžně hodnotí pokladní plnění státního rozpočtu a podává o něm po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí informaci
vládě tak, aby ji vláda předložila do konce měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny.
(3) Zprávu podle odstavce 1 poté, kdy ji Poslanecká sněmovna vezme na vědomí, a informaci podle odstavce 2 poté, co ji vezme na vědomí rozpočtový
výbor Poslanecké sněmovny, ministerstvo uveřejní v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.
(4) Správci kapitol, organizační složky státu, příspěvkové organizace, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů
soudržnosti, státní fondy a ostatní příjemci prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu jsou povinni předkládat údaje potřebné pro průběžné hodnocení
plnění státního rozpočtu. Povinnost předkládat údaje potřebné pro průběžné hodnocení plnění státního rozpočtu se vztahuje i na právnické a fyzické osoby,
za které byla poskytnuta státní záruka k zajištění splátek úvěrů. Územní samosprávné celky, státní fondy, dobrovolné svazky obcí a Regionální rady regionů

5

6

soudržnosti jsou povinny předkládat údaje potřebné pro průběžné hodnocení svých rozpočtů. Obce a dobrovolné svazky obcí předkládají údaje
prostřednictvím krajů s tím, že dobrovolné svazky obcí tak činí prostřednictvím kraje, kde mají své sídlo. Kraje, hlavní město Praha a Regionální rady
regionů soudržnosti předkládají údaje ministerstvu. Údaje týkající se financování programů předkládají obce a dobrovolné svazky obcí přímo příslušnému
správci kapitoly. Činnost krajů podle věty čtvrté je přenesenou působností.
(5) Nesplnění povinnosti předložit údaje je důvodem, aby další poskytování rozpočtových prostředků bylo pozastaveno, a to až do splnění uvedené
povinnosti. Odpovědnost podle zvláštního předpisu tím není dotčena.
(6) Způsob, termíny předkládání údajů a jejich rozsah stanoví ministerstvo vyhláškou.“
§ 12 odst. 1:
„Rozpočet územního samosprávného celku a rozpočet svazku obcí se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí
vyhláškou.“
§ 4 odst. 8:
„Účetní jednotky jsou povinny dodržovat při vedení účetnictví zejména směrnou účtovou osnovu, uspořádání a označování položek účetní závěrky
a konsolidované účetní závěrky, obsahové vymezení těchto závěrek, účetní metody, podmínky předávání a přebírání účetních záznamů a ostatní podmínky
vedení účetnictví stanovené prováděcími právními předpisy. Prováděcí právní předpisy pro jednotlivé skupiny účetních jednotek upraví
a) rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, vyhotovení výroční zprávy a zprávy podle části sedmé,
b) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce, včetně uspořádání, označování
a obsahového vymezení podrozvahových účtů,
c) uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů, výnosů a výsledků hospodaření v účetní závěrce,
d) uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce, včetně informací o nakládání s prostředky státního
rozpočtu a rozpočtů územních samosprávných celků,
e) uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu,
f) směrnou účtovou osnovu,
g) účetní metody, zejména způsoby oceňování a jejich použití včetně oceňování souboru majetku, postupy tvorby a použití opravných položek, postupy
odpisování, postupy tvorby a použití rezerv,
h) metody přechodu z jednoduchého účetnictví nebo daňové evidence podle zvláštního zákona na účetnictví vedené v plném rozsahu, nebo ve
zjednodušeném rozsahu a metody přechodu z účetnictví vedené v plném rozsahu, nebo ve zjednodušeném rozsahu na jednoduché účetnictví,
i) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek konsolidované účetní závěrky,
j) metody konsolidace účetní závěrky,
k) postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku,
l) vymezení vybraných účetních jednotek a stanovení, které z nich předávají do centrálního systému účetních informací státu pouze účetní záznamy pro
sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu,
m) pravidla pro formát, strukturu, přenos a zabezpečení účetních záznamů v technické formě vybraných účetních jednotek,
n) požadavky pro technické a smíšené formy účetních záznamů, včetně požadavků na jejich průkaznost, přenos a úschovu,
o) rozsah a četnost předávání účetních záznamů vybranými účetními jednotkami do centrálního systému účetních informací státu,
p) rozsah a způsob sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu,
q) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv a závazků a jiných pasiv v účetních výkazech za Českou republiku a za
dílčí konsolidační celky státu; u vybraných účetních jednotek je součástí prováděcího předpisu závazný vzor částí účetní závěrky,
r) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek nákladů a výnosů a peněžních toků v účetních výkazech za Českou republiku a za dílčí
konsolidační celky státu,

s) uspořádání, označování a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze účetních závěrek vybraných účetních jednotek a v příloze
v účetních výkazech za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu,
t) metody konsolidace a jejich použití při sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu,
u) požadavky na organizaci a způsob provedení inventarizace u vybraných účetních jednotek,
v) metodu přeměny společnosti včetně úprav prováděných v rámci přeměn obchodní korporace k datu zápisu do obchodního rejstříku s účinky od
rozhodného dne, metodu sestavení zahajovací rozvahy a úpravy při přeshraniční přeměně, vkladu nebo prodeji obchodního závodu,
w) požadavky na organizaci schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek a způsob poskytování součinnosti osob zúčastněných na tomto
schvalování,
x) použití metod výpočtu technických rezerv.“
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§ 14:
„Směrná účtová osnova a účtový rozvrh
(1) Směrná účtová osnova určuje uspořádání a označení účtových tříd, popřípadě účtových skupin nebo i syntetických účtů pro účtování o stavu a pohybu
majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření; toto uspořádání musí zajistit sestavení účetní
závěrky. Pro vybrané účetní jednotky může směrná účtová osnova určit i uspořádání a označení analytických účtů a označení a uspořádání podrozvahových
účtů.
(2) Na podkladě směrné účtové osnovy podle odstavce 1 jsou účetní jednotky povinny sestavit účtový rozvrh, v němž uvedou účty potřebné k zaúčtování
všech účetních případů a k sestavení účetní závěrky v dané účetní jednotce.
(3) Účetní jednotky sestavují účtový rozvrh podle odstavce 2 pro každé účetní období; v průběhu účetního období je možno účtový rozvrh doplňovat. Pokud
nedochází k prvnímu dni účetního období ke změně účtového rozvrhu platného v předcházejícím účetním období, postupuje účetní jednotka podle tohoto
rozvrhu i v následujícím účetním období.“
§ 7 odst. 3:
„Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví stanoví právním předpisem podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů
uvedených v odstavci 1, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na
činnost podle § 5 písm. d) krytých ze zdrojů základního fondu, a to z prostředků získaných z příjmů podle § 4 písm. a), pokut a náhrad nákladů na péči
hrazenou ze zdravotního pojištění vynaložených v důsledku protiprávního jednání vůči pojištěnci, které smí Pojišťovna použít k tvorbě provozního fondu za
každé účetní období včetně postupu propočtu tohoto limitu.“
§ 8 odst. 1:
„Pojišťovna je povinna vždy do 60 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí podat Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí zprávu o svém
hospodaření. Způsob podávání těchto informací a jejich rozsah stanoví Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí prováděcím právním
předpisem. V případě zjištění bilanční nerovnováhy je současně povinna předložit Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí návrh opatření.
Ministerstvo zdravotnictví po projednání s Ministerstvem financí předloží návrh opatření vládě. Ministerstvo zdravotnictví informuje veřejnost
o hospodaření Pojišťovny prostřednictvím sdělovacích prostředků.“
§ 7 odst. 1:
„Kontrolu činnosti zaměstnanecké pojišťovny provádí Ministerstvo zdravotnictví v součinnosti s Ministerstvem financí. Zaměstnanecká pojišťovna je k tomu
účelu povinna vždy do 60 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí podat Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí zprávu o svém hospodaření. Způsob
podávání těchto informací a jejich rozsah stanoví Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí prováděcím právním předpisem. Ministerstvo
zdravotnictví informuje veřejnost o hospodaření zaměstnaneckých pojišťoven prostřednictvím sdělovacích prostředků.…“
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§ 16 odst. 6:
„Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví stanoví právním předpisem podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů
uvedených v odstavci 1, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na
činnost zaměstnanecké pojišťovny, s výjimkou nákladů na činnosti podle § 8, krytých ze zdrojů základního fondu, a to z prostředků získaných z pojistného
na veřejné zdravotní pojištění po přerozdělení, z výnosu penále, pokut, přirážek k pojistnému a náhrad škod, které smí zaměstnanecká pojišťovna použít
k tvorbě provozního fondu za každé účetní období, včetně postupu propočtu tohoto limitu. Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví
a s Ministerstvem obrany stanoví vyhláškou podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů uvedených v odstavcích 2 a 3.“
§ 20 odst. 6:
„Pravidla hospodaření se zvláštním účtem včetně dodatečných korekcí, podrobnosti pro uplatnění nároku podle § 21a, metodiku výpočtu průměrných
nákladů podle odstavce 3, nákladových indexů věkových skupin včetně oceňování a přiřazování nákladů do těchto skupin a průměrných nákladů na jednoho
pojištěnce podle § 21a odst. 2, jednací řád dozorčího orgánu a nákladové indexy pro příslušný kalendářní rok vydá Ministerstvo zdravotnictví po dohodě
s Ministerstvem financí vyhláškou.“
§ 10:
„Program statistických zjišťování
(1) Program statistických zjišťování stanoví Český statistický úřad vyhláškou, kterou vypracovává v součinnosti s ministerstvy a jinými správními úřady
a vyhlásí5i) vždy nejpozději do 30. listopadu předcházejícího roku.
(2) V programu se u každého statistického zjišťování uvádí
a) účel statistického zjišťování a jeho obsah,
b) okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost,
c) způsob statistického zjišťování,
d) periodicita a lhůty k poskytnutí údajů,
e) orgán provádějící statistické zjišťování.
(3) U statistických zjišťování uvedených v programu statistických zjišťování mají zpravodajské jednotky zpravodajskou povinnost.“
§ 27 písm. b):
„Český statistický úřad vyhláškou stanoví
…
b) program statistických zjišťování (§ 10),
...“
navrhovaná ustanovení § 5 odst. 1 a § 6 odst. 1
§ 20 – viz poznámka 4
§ 4 odst. 8 – viz poznámka 6
§ 23b odst. 5:
„Podmínky způsobu sestavení ročních účetních výkazů a mezitímních účetních výkazů za Českou republiku, zejména vymezení konsolidačního celku Česká
republika a dílčích konsolidačních celků státu, podmínky významnosti pro zahrnutí do konsolidačního celku Česká republika a do dílčích konsolidačních
celků státu, pravidla konsolidace, včetně pravidel pro přenos účetních záznamů v technické formě, a dále způsob a rozsah použití metod konsolidace a určení
odchylek stanoví prováděcí právní předpisy.“

_______________
1 Přidělí odbor kompatibility.
2 Vyplní se v případě platného předpisu.
3 U směrnic a rámcových rozhodnutí se vyplní PT - plná transpozice, DT - dílčí transpozice, NT - netransponováno, NRT - nerelevantní pro transpozici, u nařízení PAD plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno.
4 V případě rozsáhlejší poznámky uveďte ve sloupci „Poznámka“ pouze pořadové číslo a text poznámky uveďte v této tabulce.

