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O B S A H :

10. 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 pozdějších předpisů
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VYHLÁŠKA

ze dne 9. ledna 2013,

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 pozdějších předpisů

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. a vyhláš-
ky č. 451/2011 Sb., se mění takto:

1. § 2 včetně nadpisu zní:

„§ 2

Údaj

Pro účely této vyhlášky se údajem rozumí finanční
výkazy, doplňující údaje a vstupní údaje v rozpočtovém
informačním systému veřejné správy (dále jen „rozpoč-
tový informační systém“).“.

2. V § 3 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) přehled rozpočtových opatření, včetně komen-
táře.“.

3. V § 4 odst. 1 se na konci písmene b) čárka na-
hrazuje tečkou a písmeno c) a písmeno d) se zrušují.

4. V § 4 odstavec 2 zní:

„(2) Doplňující údaje předkládají podle od-
stavce 1 písm. a) a písm. b) státní příspěvkové organi-
zace a podle odstavce 1 písm. b) organizační složky
státu.“.

5. V § 6 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) finančního výkazu uvedeného v § 3 odst. 1
písm. a) stanoví příloha č. 3 této vyhlášky,“.

6. V § 6 odst. 1 písmeno f) zní:

„f) přehledu rozpočtových opatření stanoví příloha
č. 8 této vyhlášky.“.

7. V § 6 odstavec 2 zní:

„(2) Vstupní údaje do rozpočtového informačního
systému a vstupní údaje do centrálního systému účet-
ních informací státu jsou uváděny v Kč s přesností na
dvě desetinná místa.“.

8. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.
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9. V příloze č. 3 v bodě 5 se za slova „podle § 23
odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb.“ vkládá věta „U kapi-
toly 396 Státní dluh, kapitoly 397 Operace státních fi-
nančních aktiv a kapitoly 398 Všeobecná pokladní
správa se jedná o technický výpočet.“.

10. V příloze č. 3 bodě 8 se zrušuje slovo „chro-
nologickém“.

11. V příloze č. 3 bod 11 zní:
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12. V příloze č. 3 bod 20 zní:

„20. Část XI. – Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

V části XI. jsou sledovány příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy. Výše uvedené příjmy
s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují podle položek
druhového třídění rozpočtové skladby, dále podle nástrojů nástrojového třídění, dále podle prostorových
jednotek prostorového třídění rozpočtové skladby. Ministerstvo financí zveřejňuje číselník nástrojového
třídění na internetových stránkách Ministerstva financí, kde je průběžně aktualizován.“.

13. V příloze č. 3 bod 21 zní:

„21. Část XII. – Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdro-
jového třídění

V části XII. jsou sledovány výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje. Výše
uvedené výdaje s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách, konečného rozpočtu výdajů a výsledku
od počátku roku se vykazují v členění podle paragrafů odvětvového třídění a podle položek druhového
třídění rozpočtové skladby, dále podle nástrojů nástrojového třídění, dále podle prostorových jednotek
prostorového třídění rozpočtové skladby. Ministerstvo financí zveřejňuje číselník nástrojového třídění na
internetových stránkách Ministerstva financí, kde je průběžně aktualizován.“.

14. V příloze č. 3 se zrušuje text bodu 24.

15. V příloze č. 4 ve VZORU Výkaz pro hodno-
cení plnění státního rozpočtu správců kapitol, jimi zří-
zených organizačních složek státu a státních fondů
části XI. a XII. znějí:

16. V příloze č. 4 bodě 2 se na konci za slovo
„skladby“ vkládá tečka.

17. V příloze č. 4 bodě 10 písmeno b) zní:

„b) vazba mezi touto částí výkazu a částí III.:
r. (6030 + 6040 + 6050)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3.“.

18. V příloze č. 4 bod 15 zní:
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„15. Část XI. – Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

V části XI. jsou sledovány příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy. Výše uvedené příjmy
s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují podle paragrafů
odvětvového třídění a podle položek druhového třídění, dále podle nástrojů nástrojového třídění a podle
prostorových jednotek prostorového třídění platné rozpočtové skladby. Ministerstvo financí zveřejňuje pro
územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady číselník nástrojového třídění na
internetových stránkách Ministerstva financí, kde je průběžně aktualizován.“.

19. V příloze č. 4 bod 16 zní:

„16. Část XII. – Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdro-
jového třídění

V části XII. jsou sledovány výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje. Výše
uvedené výdaje s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují
v členění podle paragrafů odvětvového třídění a podle položek druhového třídění, dále podle nástrojů
nástrojového třídění a podle prostorových jednotek prostorového třídění platné rozpočtové skladby. Mi-
nisterstvo financí zveřejňuje pro územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady
číselník nástrojového třídění na internetových stránkách Ministerstva financí, kde je průběžně aktualizo-
ván.“.

20. V příloze č. 4 ve VZORU VÝKAZ PRO
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEM-
NÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBRO-
VOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH
RAD části XI. a XII. znějí:

21. V příloze č. 5 ve VZORU ROZP SPO 1-01
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěv-
kových organizací a další doplňující údaje – hlavní čin-
nost se zrušuje poznámka pod čarou „Součet údajů na
položkách 77 a 78 musí odpovídat položce 15 –

Mzdové náklady.“.

22. V příloze č. 6 se za slova „státní příspěvkové
organizace“ vkládají slova „ , u nichž je zaměstnanost
regulována a schvalována vládou,“.

23. Příloha č. 7 zní:
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„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.
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24. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Při vypracování finančních výkazů za rok 2012 se
postupuje podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.

Sbírka zákonů č. 10 / 2013Strana 70 Částka 6



Sbírka zákonů 2013Částka 6 Strana 71



Sbírka zákonů 2013

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bra-
tislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z před-
cházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání
kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2013 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky-
-knihkupci – 516 205 177, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej
– Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o.,
Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihku-
pectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Ku-
čeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1:
NEOLUXOR, Na Poříčí 25, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA,
Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-
-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohos-
tická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.:
475 259 032, fax: 475 259 029; 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 předplatného 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.

Strana 72 Částka 6

8591449 006019

13

ISSN 1211-1244


