
IV. 
 

PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé 

vybrané účetní jednotky, S VYZNAČENÍM ZMĚN A DOPLNĚNÍ 
 

 
Změna: 435/2010 Sb.  
Změna: 403/2011 Sb. 
Změna: 436/2011 Sb.  
Změna: 460/2012 Sb. 
Změna: 473/2013 Sb.  
Změna: 301/2014 Sb.  
Změna: 369/2015 Sb.  
Změna: …/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 pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5 
tohoto zákona: 

. 

. 

. 
HLAVA VI 

USPOŘÁDÁNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYSVĚTLUJÍCÍCH A DOPLŇUJÍCÍCH 
INFORMACÍ V PŘÍLOZE  

§ 45 
(1) Příloha je členěna na položky v tomto pořadí:  

a) členění podle zákonných ustanovení, a to položka 
1. „A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona“, 
2. „A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona“, 
3. „A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona“ obsahuje informace podle § 7 odst. 5 

zákona kromě informací o stavu účtů v knize podrozvahových účtů, 
4. „A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů“ 

obsahuje informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů, 
5. „A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona“ obsahuje informace o zápisu do 

veřejného rejstříku, 
6. „A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona“, 

b) členění podle ustanovení této vyhlášky, a to položka  
1. „B.1. Informace podle § 66 odst. 6“, 
2. „B.2. Informace podle § 66 odst. 8“, 
3. „B.3. Informace podle § 68 odst. 3“, 

c) doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účetní jednotky“ a „C.I.3. 
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku“, a to v členění: 
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1. „C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní 
období“,  

2. „C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové 
souvislosti“, a to u vybraných účetních jednotek s výjimkou organizačních složek 
státu,  

d) členění pro zvláštní účely, a to položka 
1. „D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku“ 

obsahuje v případě majetku, který byl oceněn podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, 
nebo v případě souborů tohoto majetku podle § 71 odst. 2 písm. a) počet 
jednotlivých věcí a souborů majetku a odkaz na průkazný účetní záznam o 
skutečném stavu tohoto majetku, nebo seznam tohoto majetku, 

2. „D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem“ obsahuje celkovou 
výměru lesních pozemků s lesním porostem uvedenou v m2, pokud účetní jednotka 
vlastní nebo jí přísluší hospodaření k více než 100 000 m2 lesních pozemků s 
lesním porostem, 

3. „D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 
Kč/m2“ obsahuje výši ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem 
uvedené v položce „D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem“ 
přílohy stanovenou jako součin této výměry a průměrné hodnoty zásoby surového 
dřeva na m2, která činí 57 Kč za m2; hodnota se uvádí v Kč, 

4. „D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem“ 
obsahuje celkovou výměru lesních pozemků s lesním porostem, pokud účetní 
jednotka vlastní nebo jí přísluší hospodaření k více než 100 000 m2 lesních 
pozemků s lesním porostem, v případě, že účetní jednotka má k dispozici ocenění 
lesního porostu také jiným způsobem než podle předchozího bodu; hodnota se 
uvádí v m2, 

5. „D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným 
způsobem“ obsahuje výši ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním 
porostem uvedené v položce „D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem 
oceněných jiným způsobem“ přílohy; hodnota se uvádí v Kč, 

6. „D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem 
oceněných jiným způsobem“ obsahuje průměrnou výši ocenění lesních pozemků 
s lesním porostem uvedených v položce „D.4. Výměra lesních pozemků s lesním 
porostem oceněných jiným způsobem“ přílohy, vypočtenou jako vážený aritmetický 
průměr; hodnota se uvádí v Kč/m2, 

7. „D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem“ obsahuje bližší 
informace  k položkám „D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem 
oceněných jiným způsobem“ až „D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních 
pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem“, zejména o způsobu 
stanovení výše ocenění a důvodu provedení tohoto ocenění, 

e) ostatní doplňující informace k jiným částem účetní závěrky, a to položka  
1. „E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy“ obsahuje zejména doplňující 

a vysvětlující informace k jednotlivým položkám rozvahy neuvedené podle písmen 
a) a b), nevykazované v položkách E.3. a E.4. a ostatní skutečnosti, které poskytují 
další informace , které jsou významné podle § 19 odst. 7 zákona,  

2. „E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty“ obsahují zejména 
doplňující a vysvětlující informace k jednotlivým položkám výkazu zisku a ztráty 
neuvedené podle písmen a) a b), nevykazované v položkách E.3. a E.4. a ostatní 
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skutečnosti, které poskytují další informace, které jsou významné podle § 19 odst. 7 
zákona,  

3. „E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích“ obsahují 
zejména doplňující a vysvětlující informace k jednotlivým položkám přehledu 
o peněžních tocích neuvedené podle písmene a), 

4. „E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu“ 
obsahují zejména doplňující a vysvětlující informace k jednotlivým položkám 
přehledu o změnách vlastního kapitálu neuvedené podle písmene a),  

f) informace o tvorbě a čerpání fondů, a to položka „F. Doplňující informace k fondům 
účetní jednotky“ obsahuje doplňující informace k tvorbě a čerpání fondů účetní 
jednotky,  

g) doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ rozvahy v tomto členění: 
„G.1. Bytové domy a bytové jednotky“, 
„G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu“, 
„G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky“, 
„G.4. Komunikace a veřejné osvětlení“, 
„G.5. Jiné inženýrské sítě“ a 
„G.6. Ostatní stavby“, 

h) doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ rozvahy v tomto členění: 
1. „H.1. Stavební pozemky“, 
2. „H.2. Lesní pozemky“, 
3. „H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky“, 
4. „H.4. Zastavěná plocha“ a 
5. „H.5. Ostatní pozemky“.,  

i) doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu 
zisku a ztráty v tomto členění: 
1. „I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64“, 
2. „I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou“,  

j) doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu 
zisku a ztráty v tomto členění: 
1. „J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64“, 
2. „J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou“, 

k) doplňující informace k položkám „P.VII.9. Krátkodobé podmíněné závazky 
z poskytnutých garancí jednorázových“, „P.VII.10. Dlouhodobé podmíněné závazky 
z poskytnutých garancí jednorázových“, „P.VII.11. Krátkodobé podmíněné závazky 
z poskytnutých garancí ostatních“ a „P.VII.12. Dlouhodobé podmíněné závazky 
z poskytnutých garancí ostatních“ podrozvahy o poskytnutých garancích; garancemi se 
rozumí záruky, u kterých není možné spolehlivě odhadnout pravděpodobnost plnění za 
původního dlužníka, včetně písemného prohlášení ručitele poskytnuté věřiteli o tom, že 
uspokojí jeho pohledávku, jestliže dlužník nesplní svůj splatný závazek vůči věřiteli, 
přičemž věřitel je na základě prohlášení ručitele oprávněn domáhat se splnění 
pohledávky na ručiteli v případě, že dlužník nesplnil svůj splatný závazek, směnečného 
rukojemského prohlášení připojeného na směnku nebo směnečný opis, záruky vzniklé 
prohlášením v záruční listině o uspokojení věřitele do výše určité peněžní částky podle 
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obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba nesplní určitý závazek nebo budou 
splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině, a záruky poskytnuté Českou 
republikou na základě zvláštního zákona, a to v tomto členění: 
1. Poskytnuté garance jednorázové, 
2. Poskytnuté garance ostatní, 

l) doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru, kterými 
se pro účely této vyhlášky rozumí významné veřejné zakázky podle zákona 
upravujícího veřejné zakázky, jejichž předmětem je využití zdrojů a schopností 
subjektů soukromého sektoru při zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb 
související s údržbou a provozem dlouhodobého nehmotného nebo dlouhodobého 
hmotného majetku36), 

m) doplňující informace k příjmům a výdajům obsahuje doplňující informace k příjmům a 
výdajům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je organizační složka státu, 

n) k) doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"; 
členění položek vychází z obsahového vymezení položek rozpočtové skladby třídy 5 
(seskupení položek 50 a 54) podle vyhlášky o rozpočtové skladbě.  

(2) Informace uváděná v příloze se označuje číslem položky přílohy, pokud se 
vztahuje ke konkrétní položce části účetní závěrky také číslem této položky. 

(3) Účetní jednotky uvádějí v příloze č. 5 k této vyhlášce ve sloupcích týkajících se 
minulého účetního období informace o stavu příslušné položky vykázané k rozvahovému 
dni minulého účetního období. 

(4) V příloze se neuvádějí informace o skutečnostech, které jsou podle jiného 
právního předpisu10) utajovanými skutečnostmi nebo informacemi.  

. 

. 

. 
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. 

Příloha 
 Příloha č. 5 - Příloha. 

 
Poznámka pro elektronickou formu dokumentu: 
Příloha č. 5 vyhlášky je přiložena ve formátu XLS. 

. 

. 

. 
Vybraná ustanovení novel 

Čl. II vyhlášky č. …/2017 Sb. 
Přechodné ustanovení 

                                                 
10) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 
pozdějších předpisů. 
36) Nařízení (EU) č. 549/2013 Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. května 2013 o Evropském 
systému národních a regionálních účtů v Evropské unii 
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V účetním období započatém před 1. lednem 2018 se použije vyhláška č. 
410/2009 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. 

 
Čl. III vyhlášky č. …/2017 Sb. 

Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. 
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