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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 155

Rozeslána dne 14. prosince 2017

Cena Kč 65,–

O B S A H:
434. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických
osob
435. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním
rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
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434
NÁVRH
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. listopadu 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb.,
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky,
určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 304/2013
Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických
osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona
č. 460/2016 Sb. a zákona č. 303/2017 Sb.:

„VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY, EVIDENCE
SVĚŘENSKÝCH FONDŮ A EVIDENCE
SKUTEČNÝCH MAJITELŮ“.
4. V části páté se za § 18 vkládají nové § 18a
a 18b, které znějí:

Čl. I

„§ 18a

Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické
osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, se mění takto:

Na evidenci svěřenských fondů se § 13 a ustanovení této části použijí obdobně.

1. V názvu nařízení vlády se slovo „a“ za slovem „věstníku“ nahrazuje čárkou a na konci názvu
se doplňují slova „a evidence svěřenských fondů
a evidence údajů o skutečných majitelích“.
2. V § 1 se na konci textu písmene d) doplňují
slova „a evidenci svěřenských fondů a způsob podání návrhu na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v evidenci skutečných majitelů“.
3. Nadpis části páté zní:

§ 18b
Pokud zápis, změnu nebo výmaz zápisu v evidenci skutečných majitelů provádí soud, návrh na
zápis, změnu nebo výmaz zápisu v evidenci skutečných majitelů se podává prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře. Takto vyplněný formulář lze soudu zaslat jak v elektronické, tak
v listinné podobě.“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.

Sbírka zákonů č. 435 / 2017

Částka 155

Strana 5099

435
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2017,
kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb.,
o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem,
státními finančními aktivy a Národním fondem
(vyhláška o finančním vypořádání)

Ministerstvo financí stanoví podle § 75 zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách
finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem,
státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 se za slova „rozpočtových pravidel“ vkládají slova „(dále jen „programové financování“)“.
2. V § 3 odst. 4 se slova „nebo návratné finanční výpomoci“ zrušují.
3. V § 3 odst. 4 písm. a) se slova „dotace na
projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie
nebo z prostředků finančních mechanismů podle
rozpočtových pravidel“ nahrazují slovy „upraveného v písmenu b)“.
4. V § 3 odst. 4 písmeno b) zní:

ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo
Národního fondu poskytnuté příjemci se provede
pouze za období týkající se celého příslušného roku
podle stavu k 31. prosinci roku, ve kterém byla návratná finanční výpomoc poskytnuta.“.
6. V § 5 odst. 1 písm. c) se za slova „poskytované z prostředků České republiky“ vkládají slova
„vyjma dotací na programové financování a dotací na
výzkum, vývoj a inovace“ a za slova „vzory v přílohách označených písmenem B obsahují“ se vkládají slova „dotace na programové financování, na výzkum, vývoj a inovace z prostředků České republiky
a dále“.
7. V § 5 odst. 3 se číslo „4“ nahrazuje číslem „2“.
8. V § 5 se na konci textu odstavce 5 doplňují
slova „v komentáři podle § 2 odst. 1“.
9. V § 7 odstavec 2 zní:
„(2) Komentář předkládá příjemce, poskytovatel, který není současně správcem kapitoly, nebo kraj
pouze v případě rozdílu mezi předepsanou výší
vratek a skutečně odvedenými prostředky při finančním vypořádání. V komentáři zdůvodní uvedený
nesoulad, a to například uvedením informace o dotacích, jejichž celá výše nebo její část je předmětem
odvodu za porušení rozpočtové kázně.“.

„b) v případě akce v rámci programového financování, projektu výzkumu, vývoje a inovací podle
zákona upravujícího podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů podle rozpočtových pravidel
podle stavu k 31. prosinci roku, v němž bylo
ukončeno financování akce nebo projektu z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu,
státních finančních aktiv nebo Národního
fondu; o ukončení financování rozhoduje poskytovatel.“.

„(3) Komentář zpracovaný správcem kapitoly
obsahuje skutečnosti podle odstavce 2 a dále zdůvodnění případných rozdílů mezi údaji ve vypracovaných tabulkách a údaji vykázanými v rozpočtovém
systému podle rozpočtových pravidel.“.

5. V § 3 se na začátek odstavce 6 vkládá věta
„Finanční vypořádání návratné finanční výpomoci

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

10. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
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11. V § 7 odst. 6 se slova „účet ministerstva“
nahrazují slovy „příjmový účet státního rozpočtu
podle přílohy č. 15 (dále jen „příjmový účet“)“.
12. V § 8 odst. 1 písm. b) se za slova „přehled
o dotacích“ vkládají slova „poskytnutých na akce
v rámci programového financování, projekty výzkumu, vývoje a inovací a“ a za slova „týkající se
celé doby trvání“ se vkládají slova „akce nebo“.
13. V § 8 odst. 4 se slova „státního rozpočtu
pro vypořádání vztahů se státním rozpočtem (dále
jen „příjmový účet“)“ zrušují.
14. V § 9 odst. 1 písm. b) se za slova „přehled
o dotacích poskytnutých“ vkládají slova „na akce
v rámci programového financování, projekty výzkumu, vývoje a inovací a“ a za slova „týkající se
celé doby trvání“ se vkládají slova „akce nebo“.
15. V § 12 odst. 1 písm. b) se za slova „přehled
o dotacích poskytnutých“ vkládají slova „na akce
v rámci programového financování, projekty výzkumu, vývoje a inovací a“ a za slova „týkající se
celé doby trvání“ se vkládají slova „akce nebo“.
16. V § 16 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

Částka 155

„b) přehled o dotacích poskytnutých na akce
v rámci programového financování a na projekty výzkumu, vývoje a inovací týkající se celé
doby trvání akce nebo projektu podle vzoru,
který je uveden v přílohách č. 3 a 5 této vyhlášky,“.
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
17. V § 17 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:
„b) přehled o dotacích poskytnutých na akce
v rámci programového financování a na projekty výzkumu, vývoje a inovací týkající se celé
doby trvání akce nebo projektu podle vzoru,
který je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky,“.
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
18. V § 17 odst. 4 se slova „nebo návratných
finančních výpomocí“ zrušují.
19. V § 18 se slovo „programy“ nahrazuje slovem „projekty“.
20. Přílohy č. 1 až 4 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.
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21. Přílohy č. 7 až 13 znějí:
„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.
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Příloha č. 8 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.
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Příloha č. 9 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.
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Příloha č. 11 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.
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Příloha č. 13 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.
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30. V příloze č. 14 bodě 7 pokyn pro sloupec a)

22. V příloze č. 14 bodě 1 pokyn pro sloupec b)
zní:

zní:

„vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace (v případě přílohy č. 5) nebo návratné finanční výpomoci
v rámci programového financování; uvádí se číslo
akce (projektu) ve smyslu vyhlášky č. 560/2006 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.“.

„v případě příjemce se uvádí jednotlivé projekty
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo
z prostředků finančních mechanismů v rámci příslušné skupiny příjemců; jednotlivým projektem se rozumí projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské
unie nebo z prostředků finančních mechanismů

23. V příloze č. 14 bodě 2 pokyn pro sloupec a)
zní:
„jednotlivým projektem se rozumí akce (projekt)
v rámci programového financování, projekt výzkumu, vývoje a inovací a projekt spolufinancovaný
z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů“.
24. V příloze č. 14 bodě 2 pokyn pro sloupec b)

v případě poskytovatele se uvádí skupina podle příjemců:
a. státní příspěvkové organizace,
b. podnikatelské subjekty,
c. neziskové a podobné organizace,
d. veřejné rozpočty ústřední úrovně,
e. veřejné rozpočty územní úrovně,

zní:

f. příspěvkové a podobné organizace,

„vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace v rámci
programového financování; uvádí se číslo akce
(projektu) ve smyslu vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve
znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., která byla ukončena
do 31. 12. roku, za který se finanční vypořádání provádí“.

g. nepodnikající fyzické osoby,

25. V příloze č. 14 bodě 2 pokyn pro sloupec c)
zní:
„vyplní se jen u dotací poskytnutých veřejným rozpočtům územní úrovně“.
26. V příloze č. 14 bodě 3 pokyn pro sloupec b)

h. ostatní příjemci“.
31. V příloze č. 14 bodě 7 pokyn pro sloupec b)
zní:
„vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace v rámci
programového financování; v případě příjemce se
uvádí číslo akce (projektu) ve smyslu vyhlášky
č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.,
v případě poskytovatele se uvádí číslo programu ve
smyslu § 12 rozpočtových pravidel jako souhrn akcí
(projektů) v rámci tohoto programu realizovaných“.

zní:

32. V příloze č. 14 bodě 8 pokyn pro sloupec a)

„vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace (v případě přílohy č. 6) nebo návratné finanční výpomoci
v rámci programového financování; uvádí se číslo
programu ve smyslu § 12 rozpočtových pravidel
jako souhrn akcí (projektů) v rámci tohoto programu
realizovaných“.
27. V příloze č. 14 bodě 4 pokyn pro sloupec c)
zní:
„vyplní se jen u dotací poskytnutých veřejným rozpočtům územní úrovně“.
28. V příloze č. 14 bodě 5 pokyn pro sloupec b)
zní:
„nevyplňuje se“.
29. V příloze č. 14 bodě 6 pokyn pro sloupec b)
zní:
„nevyplňuje se“.

zní:
„v případě příjemce se uvádí jednotlivé dotační tituly
v rámci příslušné skupiny příjemců; jednotlivým dotačním titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí
dotace
v případě poskytovatele nebo kraje se uvádí skupina
podle příjemců:
a. veřejné rozpočty územní úrovně,
b. ostatní příjemci“.
33. V příloze č. 14 se v bodě 9 zrušují slova:
„sloupec b)
vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace v rámci
programového financování; uvádí se číslo programu
ve smyslu § 12 rozpočtových pravidel, jako souhrn
akcí (projektů) v rámci tohoto programu realizovaných“.

Částka 155

Sbírka zákonů č. 435 / 2017

34. V příloze č. 14 bodě 10 pokyn pro sloupec a) zní:
„uvádí se údaje za jednotlivé skupiny příjemců podle
§ 5 odst. 2 vyhlášky, které jsou doplněny o údaje
za rezervní fond organizační složky státu podle
§ 4 odst. 4 vyhlášky“.
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36. V příloze č. 14 bodě 11 pokyn pro sloupec a) zní:
„uvádí se údaje za jednotlivé skupiny příjemců podle
§ 5 odst. 2 vyhlášky“.

35. V příloze č. 14 bodě 10 pokyn pro sloupec 6) zní:

Čl. II

„uvádí se rozdíl mezi skutečně odvedenými prostředky celkem a předpisem vratky v členění podle
skupin příjemců; vyčíslený nesoulad je nutno zdůvodnit podle § 7 vyhlášky“.

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

Ministr:
Ing. Pilný v. r.
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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.

