
PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky 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), S VYZNAČENÍM ZMĚN A DOPLNĚNÍ

Změna: 434/2010 Sb. 
Změna: 437/2011 Sb.
Změna: 461/2012 Sb.
Změna: 472/2013 Sb. 
Změna: 300/2014 Sb.
Změna: 370/2015 Sb.
Změna: 447/2016 Sb. 
Změna: 274/2017 Sb. (změny s účinností od 1. ledna 2018)

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění zákona č. 304/2008 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 8 zákona a podle 
§ 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví

a) pravidla pro formát, strukturu, přenos a zabezpečení účetních záznamů v technické formě 
vybraných účetních jednotek v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie5),

b) rozsah a četnost předávání účetních záznamů vybranými účetními jednotkami 
do centrálního systému účetních informací státu v návaznosti na přímo použitelné 
předpisy Evropské unie5),

c) které vybrané účetní jednotky předávají do centrálního systému účetních informací státu 
pouze účetní záznamy pro sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí 
konsolidační celek státu,

d) 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 a,

e) způsob předkládání vybraných údajů podle právních předpisů upravujících sběr 
vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí6) a

e)f) požadavky pro technické a smíšené formy účetních záznamů.

5) Například nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních 
a regionálních účtů ve Společenství, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při 
nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (kodifikované 
znění), ve znění nařízení Rady (EU) č. 679/2010.

6) Zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných 
financí, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
Vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných 
údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí.
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§ 2

Základní pojmy 
Pro účely této vyhlášky se rozumí 

a) předáváním účetního záznamu činnost předávající účetní jednotky nebo správce 
centrálního systému účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, 

b) přebíráním účetního záznamu činnost přebírající účetní jednotky nebo správce 
centrálního systému účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, 

c) komunikací veškeré činnosti, včetně automatických, které jsou nezbytné pro předávání a 
přebírání účetních záznamů mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem 
účetních informací státu podle této vyhlášky, 

d) správcem centrálního systému účetních informací státu Ministerstvo financí (dále jen 
„ministerstvo“), 

e) správcem kapitoly účetní jednotka, která plní funkci správce kapitoly státního rozpočtu 
podle zvláštního právního předpisu, 

f) státní příspěvkovou organizací příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je 
organizační složka státu nebo která byla zřízena zvláštním zákonem, 

g) osobním přístupovým kódem dokument, datový soubor nebo soubor znaků, který slouží k 
utajení zabezpečeného šifrovaného přenosu dat mezi vybranou účetní jednotkou a 
centrálním systémem účetních informací státu, 

h) otevřeným tvarem informace zaznamenaná způsobem čitelným pro fyzickou osobu, 
i) konsolidačním účetním záznamem účetní záznam předávaný vybranou účetní jednotkou 

do centrálního systému účetních informací státu pro účely sestavení účetních výkazů za 
Českou republiku nebo pro sestavení účetních výkazů za dílčí konsolidační celek státu, 

j) operativním účetním záznamem účetní záznam předávaný vybranou účetní jednotkou do 
centrálního systému účetních informací státu pro potřeby státu, zejména pro účely 
operativního řízení hospodaření a nakládání s finančními prostředky, 

k) finančním údajem údaj předkládaný pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů 
státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků 
obcí a rozpočtů regionálních rad, 

l) jiným účetním záznamem účetní záznam, který není konsolidačním účetním záznamem 
ani operativním účetním záznamem a vybrané účetní jednotky jej předávají do centrálního 
systému účetních informací státu způsobem stanoveným touto vyhláškou, zpravidla na 
vyžádání, a 

m) primárním účetním záznamem účetní záznam, který vybraná účetní jednotka vytvořila 
nebo měla povinnost vytvořit již před požadavkem na jeho předání do centrálního 
systému účetních informací státu., 

n) vybraným údajem údaj předkládaný podle zákona o sběru vybraných údajů pro 
účely monitorování a řízení veřejných financí7).

.

.

.

ČÁST TŘETÍ

PŘEDÁVÁNÍ FINANČNÍCH A VYBRANÝCH ÚDAJŮ

§ 23

Obecně k předávání finančních údajů

7) § 3, 4, 5 a 6 zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a 
řízení veřejných financí.
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(1) Správci kapitol, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní fondy, 
územní samosprávné celky, Regionální rady regionů soudržnosti a dobrovolné svazky obcí 
sestavují a předávají do centrálního systému účetních informací státu pro potřeby státu též 
finanční výkazy a doplňující údaje (dále jen „finanční údaje“) podle jiného právního předpisu2).

(2) Pro formát, strukturu, přenos, zabezpečení, rozsah a četnost předávání finančních 
údajů se použijí ustanovení části druhé obdobně, pokud nestanoví část třetí nebo jiný právní 
předpis2) jinak. 

(3) Pro předávání finančních údajů obcí a dobrovolných svazků obcí se použije § 5 odst. 
5 a 7 obdobně, pokud nestanoví jiný právní předpis2) jinak.

§ 23a
Obecně k předávání vybraných údajů

(1) Pro formát, přenos, zabezpečení a rozsah předávání vybraných údajů se použijí 
ustanovení části druhé obdobně, pokud nestanoví část třetí jinak.

(2) Pro předávání vybraných údajů obcí, dobrovolných svazků obcí 
a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji se 
použijí § 5 odst. 5, 6 a 7 obdobně, nestanoví-li jiný právní předpis8) jinak.

§ 24 

Termíny předávání finančních údajů 
(1) Účetní jednotky podle § 23 odst. 1 sestavují a předávají finanční údaje 

ve formalizované datové dávce, a to v termínech stanovených jiným právním předpisem2). 

(2) Rozsah jednotlivých finančních údajů a jejich vzory stanoví jiný právní předpis2). 

§ 24a
Termíny předávání vybraných údajů

(1) Účetní jednotky sestavují a předávají vybrané údaje ve formalizované datové 
dávce, a to v termínech stanovených jiným právním předpisem8). 

(2) Strukturu jednotlivých vybraných údajů stanoví jiný právní předpis9). 
.

.

.

Vybraná ustanovení novel 
 Čl. II vyhlášky č. 274/2017 Sb. 

Přechodná ustanovení 
1. V účetním období započatém před 1. lednem 2018 se použije vyhláška 

č. 383/2009 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2) 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.

8) Zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných 
financí, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

9) Vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných 
údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí.
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2. Vybrané údaje podle § 23a vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti této vyhlášky, předávají účetní jednotky poprvé až za období 
započatá k 1. lednu 2018 a později.

Čl. III vyhlášky č. 274/2017 Sb.
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. 


