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V. 
 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 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, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 6. října 2015, s termínem 
dodání stanovisek do 26. října 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 
 
 

POVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
ČLENOVÉ VLÁDY – MINISTERSTVA 

(eKLEP) 
 

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevanc
e 

Připomínka Vypořádání 

1. Ministerstvo 
spravedlnosti 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuču
jící 
(Zásadní) 

K čl. I, bodu 4 a 10 – k § 11 odst. 6 písm. d) a § 14 
odst. 10 
Upozorňujeme, že návrh vyhlášky obsahuje v 
dotčených ustanoveních odkaz na neexistující 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
účetnictví“). Stávající znění zákona o účetnictví, ani 
znění účinné od 1. 1. 2016,  
v § 27 odst. 1 neobsahuje písm. i). 
 
S ohledem na výše uvedené požadujeme v 
předmětných ustanoveních odkázat na relevantní 
zákonnou úpravu. 
 
Mgr. Iveta Chocholová, e-mail: 
IChocholova@msp.justice.cz 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
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2. 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuču
jící 
(Zásadní) 

K čl. I  
K bodu 25 
Vzhledem k novelizaci § 32 odst. 8 vyhlášky a jejímu 
odůvodnění upozorňujeme, že významnou součástí 
Dohadného účtu pasivního (syntetický účet 389) je u 
poskytovatele transferu údaj o nevyúčtované nebo 
nevypořádané částce ex-ante poskytovaných 
transferů. Použití tohoto účtu vyžaduje Český účetní 
standard č. 703 Transfery, kdy o dohadu má být 
účtováno nejpozději k rozvahovému dni. V praxi 
existují minimálně dva postupy účtování u účetních 
jednotek, které transfery poskytují, a to zúčtování 
dohadu k okamžiku účetního případu, tj. poskytnutí 
ex-ante transferu, nebo jednorázově k rozvahovému 
dni pouze v částkách nevyúčtovaných nebo 
nevypořádaných. Novelizací vyhlášky by přitom bylo 
v zásadě nezbytné účtovat vždy ke vzniku účetního 
případu. Doporučujeme proto do obsahového 
vymezení účtu 389 konkrétně doplnit i významnou 
část týkající se transferů. Obdobně by tomu mohlo 
být i v případě příjemců a používání Dohadného účtu 
aktivního (syntetický účet 388). Dále doporučujeme 
případně již do obsahového vymezení těchto účtů 
zachytit reakci na novelizaci zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění zákona č. 221/2015 Sb., který 
od účetního období 2016 upravuje postup pro 
používání rozvahových účtů v § 19 odst. 5 „V 
účetnictví běžného účetního období musí být k 
rozvahovému dni zohledněn dopad událostí, které 
nastaly do konce rozvahového dne, i když se 
informace o těchto událostech staly účetní jednotce 
známými až mezi rozvahovým dnem a okamžikem 
sestavení účetní závěrky.“. Dopad novelizace tohoto 
zákona by měl být rozhodně promítnut do Českého 

Vysvětleno. 
Úpravou ustanovení § 32 odst. 8 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
nedochází k úpravě okamžiku 
vzniku účetního případu u 
dohadných účtů pasivních 
v případě účtování o transferech 
poskytovaných ex-ante. 
Obsahové vymezení nestanovuje 
okamžik uskutečnění účetního 
případu. Navrhovanou úpravou 
pouze dochází k upřesnění 
současného obsahového 
vymezení, kdy v případě 
dohadných účtů pasivních se 
vykazují závazky ze 
soukromoprávních vztahů, u 
nichž není známa skutečná výše 
plnění k okamžiku účetního 
případu, ale i závazky ze 
soukromoprávních vztahů, u 
nichž je skutečná výše plnění 
jiným způsobem zpochybnitelná, 
tedy je známa skutečná výše 
plnění, ale tato výše je 
zpochybnitelná. V této souvislosti 
je také nezbytné uvést, že 
závazky z transferů nejsou 
závazky ze soukromoprávních 
vztahů. Podle našeho názoru je 
obsahové vymezení položky 
„D.III.37. Dohadné účty pasivní“ 
dostatečné, a to i v souvislosti 
s problematikou transferů. Navíc 
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účetního standardu č. 703, aby bylo jednoznačně 
zřejmé, jak u transferů vyúčtovávaných a 
vypořádávaných počátkem následujícího roku 
postupovat, kdy v případě vratek se v případě přijetí 
prostředků na bankovní účet musí jednoznačně 
jednat o případ nového účetního období, ale u jiných 
podvojných účetních zápisů tomu tak být nemusí, 
ačkoliv by se zkomplikovala možnost praktického 
provádění vypořádávání transferů.   

v rámci obsahového vymezení 
nelze stanovovat okamžik 
uskutečnění účetního případu. 
Ustanovení § 19 odst. 5 zákona o 
účetnictví je zcela v souladu 
s akruálním principem, a to, že 
účetní jednotky účtují podvojnými 
zápisy o skutečnostech, které 
jsou předmětem účetnictví, do 
období s nímž věcně a časově 
souvisí (viz ustanovení § 3 odst. 1 
zákona o účetnictví), čímž 
nedochází k zásadní úpravě 
oproti stávajícímu stavu, kdy 
podle důvodové zprávy k zákonu 
č. 221/2015 Sb. se jedná pouze o 
zpřesnění událostí, o kterých 
účetní jednotka získala informace 
mezi rozvahovým dnem a 
okamžikem sestavení účetní 
závěrky. 

3. 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuču
jící 
(Zásadní) 

K bodu 27 
Tímto bodem má být novelizován § 45 odst. 1 písm. 
a) bod 6 vyhlášky v souvislosti s novelou ustanovení 
§ 19 odst. 5 zákona o účetnictví. Domníváme se, že 
součástí textové části přílohy účetní závěrky ovšem 
mají být pouze údaje z § 19 odst. 6 zákona o 
účetnictví „V případě významných událostí, které 
nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem 
sestavení účetní závěrky, jsou důsledky těchto 
událostí popsány a jejich ekonomické dopady 
kvantifikovány v příloze v účetní závěrce.“. 
Skutečnosti podle ustanovení § 19 odst. 5 tohoto 
zákona mají být případně součástí přímo jiných částí 
přílohy, například v rámci knihy podrozvahových 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
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účtů. Požadujeme tedy tento bod z návrhu vyhlášky 
vypustit, příp. ozřejmit, jaký komentář by měl 
obsahovat, protože komentovat, v jaký okamžik ke 
zjištění účtované skutečnosti došlo, by mělo být 
nadbytečné. 

4. 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuču
jící 
(Zásadní) 

K bodu 47 
V rámci § 55 odst. 4 má být zpřesněno vymezení 
technického zhodnocení doplněním věty „Náklady 
vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí 
souhrn nákladů na dokončený zásah do jednotlivého 
dlouhodobého majetku.“. Požadujeme tuto formulaci 
zvážit ze dvou hledisek. Za prvé obsahuje slova 
„dokončený zásah“, což není přesně zřejmé, jak má 
být myšleno (něco fyzicky dokončeno, vše uhrazeno, 
apod.). Přitom podstatné je uvedeno již v § 11 a 14 
vyhlášky, které vážou technické zhodnocení na „stav 
způsobilosti k užívání“, z čehož by měla být již 
v současné době zřejmá „individuálnost“ každého 
technického zhodnocování, pokud je samo o sobě 
způsobilé k užívání. Za druhé obsahuje návrh slova 
„jednotlivého dlouhodobého majetku“, což by mohlo 
zavádět v případě účetních souborů majetku. 

Vysvětleno. 
V prvé řadě je důležité upozornit 
na skutečnost, že se jedná pouze 
o upřesnění stávající právní 
úpravy a nedochází tedy 
ke změně dosavadního pojetí 
technického zhodnocení u 
některých vybraných účetních 
jednotek, které bylo upraveno 
vyhláškou č. 403/2011 Sb.  
Z upřesnění je patrné, že zásahy 
různé povahy do jednotlivého 
dlouhodobého majetku se 
vzájemně nesčítají a že technické 
zhodnocení není nezbytně 
omezeno účetním obdobím. 
Podle našeho názoru 
a i vzhledem ke skutečnosti, že 
sama účetní jednotka nejlépe 
dokáže posoudit stav a povahu 
příslušného majetku včetně 
charakteru zásahů do 
dlouhodobého majetku, je vhodné 
v rámci interních předpisů 
dotčených účetních jednotek 
stanovit, co znamená dokončený 
zásah do jednotlivého 
dlouhodobého majetku, kdy jím 
například může být dokončení 
jednotlivé akce v rámci konkrétní 
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uzavřené smlouvy, přičemž musí 
být splněny podmínky pro 
technické zhodnocení uvedené 
v ustanovení § 55 odst. 4 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. Slovní 
spojení „dokončené zásahy do 
jednotlivého dlouhodobého 
majetku“ je převzato z ostatních 
prováděcích vyhlášek k zákonu o 
účetnictví (například vyhláška č. 
500/2002 Sb.), přičemž jednotlivý 
dlouhodobý majetek je uveden 
z důvodu, aby bylo zřejmé, že se 
například jedná o technickém 
zhodnocení na jednom 
automobilu. 

5. 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuču
jící 
(Zásadní) 

K bodu 48 
Smyslem novelizace § 66 odst. 6 má být skutečnost, 
že v případě převodu majetku mezi organizačními 
složkami státu se odpisování majetku neřídí zápisem 
do katastru, ale dnem převodu. Upozorňujeme na 
možnou nevhodnost navržené věty „V případě 
změny příslušnosti k hospodaření s nemovitými 
věcmi státu, které podléhají zápisu do katastru 
nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje 
odpisování prvním dnem měsíce, který následuje 
po měsíci, ve kterém došlo ke změně příslušnosti 
k hospodaření s nemovitými věcmi státu.“, protože 
upravuje případy, kdy o majetku účtovala a 
odpisovala jedna účetní jednotka, která jej 
v zůstatkové ceně převádí jiné účetní jednotce, která 
navazuje na účetnictví předávající účetní jednotky. 
Rozhodně se tedy nezahajuje odpisování, ale platí 
standardní pravidlo, že předávající účetní jednotka 
odpisuje majetek i v měsíci jeho předání jiné účetní 

Vysvětleno. 
Navrhované upřesnění je 
provedeno v souvislosti s 
upřesněním okamžiku zahájení 
odpisování v případě změny 
příslušnosti k hospodaření s 
nemovitými věcmi státu, které 
podléhají zápisu do katastru 
nemovitostí a jsou zařazeny do 
užívání, kdy v tomto případě se 
nepoužije stávající znění 
ustanovení § 66 odst. 6 vyhlášky 
č. 410/2009 Sb., protože 
nedochází k převodu vlastnictví, 
pouze ke změně příslušnosti k 
hospodaření s majetkem státu a 
nabývající účetní jednotka 
zahajuje odpisování prvním dnem 
měsíce následující po měsíci, ve 
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jednotce, která první odpis ze zůstatkové ceny 
majetku provede v následujícím měsíci. 

kterém došlo ke změně 
příslušnosti k hospodaření 
s majetkem státu. Zahájení 
odpisování se týká nabývající 
účetní jednotky, která opravdu 
zahajuje odpisování, přestože 
navázala na výši ocenění a výši 
oprávek, a sestavuje odpisový 
plán. Ve stávajícím textu 
ustanovení § 66 odst. 6 vyhlášky, 
kdy dochází k převodu vlastnictví 
s nemovitými věcmi, které 
podléhají zápisu do katastru 
nemovitostí, je také uvedeno, že 
se zahajuje odpisování, přičemž 
v tomto případě může dojít 
k bezúplatnému převodu mezi 
obcí a krajem, kdy také nabývající 
účetní jednotka navazuje na výši 
ocenění a výši oprávek. 
S ohledem na bod č. 4.3. ČÚS č. 
708 a s ohledem na výše 
uvedené pozbývající účetní 
jednotka odepisuje dlouhodobý 
majetek včetně měsíce, ve 
kterém došlo ke změně 
příslušnosti k hospodaření 
s majetkem státu, a nabývající 
účetní jednotka zahájí odpisování 
prvním dnem měsíce následující 
po měsíci, ve kterém došlo ke 
změně příslušnosti k hospodaření 
s majetkem státu. Z výše 
uvedených důvodů nespatřujeme 
žádný problém v navrženém 
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doplnění ustanovení § 66 odst. 6 
vyhlášky. 
V této souvislosti dojde k úpravě 
Českého účetního standardu č. 
701 pro některé vybrané účetní 
jednotky – Účty a zásady 
účtování na účtech, a to ve věci 
vymezení okamžiku uskutečnění 
účetního případu, kdy se 
v případě státních příspěvkových 
organizací jedná o den uvedený 
ve smlouvě, v případě 
organizačních složek státu se 
jedná o den uvedený v zápisu. 

6. 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuču
jící 
(Zásadní) 

K bodu 53 
Je navrženo doplnění § 68 ke vzájemnému 
zúčtování o nový odstavec 3. Doporučujeme 
podrobněji upřesnit praktickou aplikaci tohoto 
ustanovení například v případě kompenzačních 
opatření podle § 49 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. 
(zákon o rozpočtových pravidlech). V návaznosti na 
(od roku 2016 novelizovaný) zákon o účetnictví má 
podle navrženého odstavce dojít k omezení 
komentářů v příloze účetní závěrky pouze na 
významné informace (hladinu významnosti si nastaví 
každá účetní jednotka samostatně). V případě 
významných účetních případů již má být ovšem 
součástí přílohy každá jednotlivá částka včetně 
jejího vysvětlení. Navržené znění tedy chápeme tak, 
že hladina významnosti je stanovena ke skupině 
případů a v případě jejího překročení se musí uvést 
a vysvětlit každá kompenzovaná částka. 

Vysvětleno. 
V rámci účetní metody vzájemné 
zúčtování nelze uvést praktickou 
aplikaci. Navrhovanou úpravou 
zmírňujeme dopad upraveného 
ustanovení § 7 odst. 6 zákona o 
účetnictví, kdy účetní jednotka 
uvede vzájemně zúčtované 
částky jednotlivě v příloze v 
účetní závěrce včetně jejich 
vysvětlení, a to pouze v případě, 
že se jedná o významnou 
informaci. Je pak na účetní 
jednotce, v jaké výši a jakým 
způsobem stanoví hladinu 
významnosti v rámci vnitřního 
předpisu (skupina případů, každý 
jednotlivý případ). 

7. 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuču
jící 
(Zásadní) 

K čl. II 
K bodům 4 a 5 
I s ohledem na znění těchto přechodných 

Vysvětleno. 
Položky rozvahy „Dlouhodobé 
zprostředkování transferů“ jsou 
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ustanovení, kdy rozlišování krátkodobého a 
dlouhodobého transferu z pohledu zprostředkovatele 
opravdu nemusí mít význam, protože prostředky 
přeposílá totožným způsobem, a v návaznosti na 
vzor rozvahy, ve kterém jsou rovněž rušeny položky 
pro dlouhodobé zprostředkování transferů, 
požadujeme vysvětlit, z jakého důvodu zůstávají tyto 
položky součástí směrné účtové osnovy. Pokud se 
jedná o nedostatek, tak je požadujeme vypustit s 
tím, že z pohledu zprostředkovatele se na veškeré 
jím zprostředkované transfery (plusový příjem při 
přijetí, mínusový příjem při vydání) nahlíží jako na 
krátkodobé. 

ponechány v závazném vzoru 
rozvahy pro organizační složky 
státu z důvodu zprostředkování 
transferů Národním fondem, kdy 
v některých případech od 
okamžiku přijetí do okamžiku 
poskytnutí peněžních prostředků 
uplyne delší časový úsek než 
jeden rok. Tyto položky rozvahy, 
resp. syntetický účet 475 byl 
zaveden na základě připomínek 
Národního fondu. 

8. 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuču
jící 
(Zásadní) 

K bodu 8 
V souvislosti s přechodným ustanovením pro 
majetkové vypořádání s církvemi a náboženskými 
společnostmi doporučujeme v tomto smyslu rozšířit 
přímo obsahové vymezení syntetického účtu 401, 
resp. odpovídající položky pasiv. Do § 26 odst. 1 
písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. by tedy měla být 
doplněna slova ve smyslu, že obsahuje rovněž 
majetek předávaný podle zákona pro majetkové 
vypořádání, resp. raději pro možné budoucí obdobné 
případy v zobecněné podobě pro majetek předávaný 
na základě zvláštního zákona (či právního předpisu), 
kdy zákon pro majetkové vypořádání může být 
případně uveden jako příklad v poznámce. Z 
pohledu státní příspěvkové organizace se může 
jednat o významnou skutečnost, kdy je správný 
záměr Ministerstva financí nepoužívat nákladový 
účet, který by mohl vést k účetní jednotkou 
nezaviněné ztrátě s možnou povinností zrušení této 
účetní jednotky podle zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

Vysvětleno. 
V prvé řadě je nezbytné uvést, že 
bezúplatné předání majetku z 
titulu majetkového vyrovnání 
s církvemi a náboženskými 
společnostmi je správné 
vykazovat v nákladech účetní 
jednotky, a to s ohledem na 
skutečnost, že dochází ke snížení 
ekonomického prospěchu a 
využitelného potencionálu 
majetku státu. Stát daný majetek 
užíval a odepisoval. Přechodné 
ustanovení je navrhováno pouze 
s ohledem na současné znění 
rozpočtových pravidel a povinnost 
úhrady zhoršeného 
hospodářského výsledku 
peněžními prostředky. S ohledem 
na výše uvedené se přechodné 
ustanovení vztahuje pouze na co 
nejnižší počet účetních jednotek, 
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aby v nejvyšší možné míře byla 
zachována konzistentnost 
vykazování bezúplatného předání 
majetku z titulu restitucí. 
V případě obsahového vymezení 
položky rozvahy „C.I.1. Jmění 
účetní jednotky“ se nejedná o 
taxativní obsahové vymezení, 
protože je uvozeno slovem 
„zejména“, tudíž majetkové 
vyrovnání s církvemi a 
náboženskými společnostmi 
prostřednictvím příslušného 
rozvahového účtu 401 není 
v rozporu s jeho obsahovým 
vymezením. 

9. 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Připomínk
y nad 
rámec 
návrhu 
vyhlášky 

Doporuču
jící 

K § 66 odst. 8 platného znění vyhlášky 
Je třeba opravit název investičního fondu na základě 
změny směrné účtové osnovy. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

10. 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Připomínk
y nad 
rámec 
návrhu 
vyhlášky 

Doporuču
jící 

1. Zrušit syntetický účet 338 Důchodové spoření, 
příp. vysvětlit způsob jeho použití v účetním období 
2016 s ohledem na ukončení spoření v tzv. druhém 
pilíři důchodové reformy. 

Vysvětleno. 
Je nám zřejmé, že druhý pilíř 
důchodové reformy má být 
začátkem roku ukončen, ale 
v účetním období roku 2016 
mohou být ještě vykázány 
pohledávky nebo závazky 
z uvedeného titulu, tudíž 
syntetický účet 398, resp. položka 
rozvahy, bude v rámci příští 
novely vyhlášky zrušen. 

11. 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Připomínk
y nad 
rámec 

Doporuču
jící 

2. Upřesnit obsahové vymezení syntetického účtu 
401 (položka rozvahy v § 26 odst. 1 písm. a) a 
syntetického účtu 671 (položka výkazu zisku a ztráty 

Bere se na vědomí. 
V současné době v souladu 
s ČÚS č. 703 účtuje organizační 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4RCLAYM)



10 
 

návrhu 
vyhlášky 

v § 40 písm. a) takovým způsobem, aby vyhláška 
zlegalizovala možnost postupu účtování o 
refundovaných prostředcích z titulu investičních akcí 
(pořizování dlouhodobého majetku organizační 
složkou státu) v rámci projektů předfinancovaných 
(spolufinancovaných) z rozpočtu Evropské unie 
výsledkově (do výnosů), nikoliv prostřednictvím 
vlastního kapitálu. V tomto případě přijímá 
certifikovaný evropský podíl zejména prostřednictvím 
Národního fondu na příjmový účet státního rozpočtu, 
ze kterého jsou prostředky každoročně Českou 
národní bankou nulovány. Nejedná se tedy o jmění 
účetní jednotky, kdy samotné používání syntetického 
účtu 401 i v jiných případech neodpovídá povaze 
jmění účetní jednotky. Přijaté prostředky se v rámci 
shodné účtové skupiny 40 stávají součástí její jiné 
položky, konkrétně syntetického účtu 404 
Agregované příjmy a výdaje předcházejících období, 
což není logické, aby tvořily součást účtů 401 a 404. 
Navíc organizační složka státu tento majetek 
odpisuje, tj. promítá do nákladů a potřebuje jej 
promítnout do výnosů, aby paradoxně nedošlo k 
negativnímu dopadu z pohledu hospodářského 
výsledku. Svým obsahem se jedná o výnos 
organizační složky státu, který jí vyplývá ze 
způsobilosti výdajů z jí realizované investiční akce. 
Bod 8.3 Českého účetního standardu č. 708 k 
odpisování dlouhodobého majetku navíc umožňuje 
proúčtovat do výnosů pouze příslušnou část 
syntetického účtu 403, nikoliv 401. Navíc v případě 
refundace prostředků z rozpočtu Evropské unie k ní 
může (částečně) dojít až po dokončení investiční 
akce, tj. po zahájení odpisování majetku. Tato 
změna by měla být promítnuta i do novely vyhlášky 
č. 383/2009 Sb. a Českého účetního standardu č. 

složka státu, která je příjemcem 
investičního transferu v rámci 
refundace prostředků z rozpočtu 
EU/FM, které byly 
předfinancovány ze státního 
rozpočtu na pořízení 
dlouhodobého majetku 
organizační složkou státu, 
prostřednictvím syntetického účtu 
401. Vykázání přijatého 
investičního transferu v případě 
refundace předfinancovaných 
prostředků v celé výši ve 
výnosech k okamžiku přijetí, kdy 
majetek je odpisován průběžně 
po dobu užívání (průběžné se 
promítá do nákladů), není 
správné. Do budoucna lze 
očekávat, že dojde k úpravě ve 
vykazování přijatého investičního 
transferu organizační složkou 
státu, a to obdobně, jako 
v případě ostatních vybraných 
účetních jednotek. 
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703.         

12. 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Připomínk
y nad 
rámec 
návrhu 
vyhlášky 

Doporuču
jící 

3. Upravit obsahovou náplň účtu 352 - Pohledávky 
ze správy daní (B. II. 19) - varianta I, případně zřídit 
nový účet na pohledávky ze sociálního pojištění - 
varianta II, takto: 
varianta I - návrh změny textu obsahové náplně účtu 
352 - Pohledávky ze správy daní (B. II. 19) 
„obsahuje pohledávky správce daně pravomocně 
stanovené při správě daní, poplatků a jiných 
obdobných peněžitých plnění a pohledávky ze 
sociálního pojištění“, 
varianta II - návrh nového účtu xxx s tímto názvem a 
vymezením – „Pohledávky ze sociálního pojištění, 
obsahuje pohledávky ze sociálního pojištění vzniklé 
ze správy sociálního pojištění.“. 
 
Současná obsahová náplň účtu 352 – Pohledávky 
ze správy daní (B. II. 19) umožňuje účtovat pouze o 
pohledávkách pravomocně vyměřených. V  důsledku 
tohoto vymezení dochází k nesouladu mezi 
zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Navrhovanou úpravou dojde k 
provázanosti vyhlášky č. 410/2009 Sb. se zákonem 
č. 589/1992 Sb., a bude tím i realizováno doporučení 
Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 
14/38, která byla prováděna u České správy 
sociálního zabezpečení v době od 26. 11. 2014 do 
20. 5. 2015. 

Bere se na vědomí. 
Uvedená připomínka bude 
zohledněna při další novele 
vyhlášky č. 410/2009 Sb., aby 
bylo možné uvedenou úpravu 
diskutovat s odbornou veřejností 
a dotčenými účetními jednotkami. 

13. 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Připomínk
y nad 
rámec 
návrhu 
vyhlášky 

Doporuču
jící 

4. Upravit obsahovou náplň účtu 633 - Výnosy ze 
sociálního pojištění  (B. III. 3). 
Současný text obsahové náplně: „obsahuje výnosy 
ze sociálního pojištění vzniklé ze správy sociální 
pojištění, pokud jsou pravomocně vyměřené podle 
jiného právního předpisu.“ 

Bere se na vědomí. 
Uvedená připomínka bude 
zohledněna při další novele 
vyhlášky č. 410/2009 Sb., aby 
bylo možné uvedenou úpravu 
diskutovat s odbornou veřejností 
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Návrh změny textu obsahové náplně účtu 633 - 
Výnosy ze sociálního pojištění  (B. III. 3): „obsahuje 
výnosy ze sociálního pojištění vzniklé ze správy 
sociální pojištění vyměřené podle jiného právního 
předpisu.“ 
 
Současná obsahová náplň účtu 633 - Výnosy ze 
sociálního pojištění  (B. III. 3), umožňuje účtovat 
pouze o výnosech  pravomocně vyměřených. V  
důsledku tohoto vymezení dochází k nesouladu mezi 
zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Navrhovanou úpravou dojde k 
provázanosti vyhlášky č. 410/2009 Sb. se zákonem 
č. 589/1992 Sb., a bude tím i realizováno doporučení 
Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 
14/38, která byla prováděna u České správy 
sociálního zabezpečení v době od 26. 11. 2014 do 
20. 5. 2015. 

a dotčenými účetními jednotkami. 

14. 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Připomínk
y nad 
rámec 
návrhu 
vyhlášky 

Doporuču
jící 

5. Zpřesnit ustanovení § 44 odst. 11 vyhlášky č. 
410/2009 Sb., aby bylo zřejmé, jakým konkrétním 
způsobem má účetní jednotka postupovat při 
naplňování údajů položek „B“, „C“ a „D“ přehledu o 
změnách vlastního kapitálu týkajících se „Zvýšení 
stavu“ a „Snížení stavu“. Navrhujeme doplnit na 
konec odstavce 11 větu „Pro tyto body se vyplňují 
oba sloupce Zvýšení stavu i Snížení stavu.“. 
Současné ustanovení nestanoví konkrétní postup při 
naplňování položek „B“, „C“ a „D“. Navrhovanou 
úpravou bude jednoznačně stanoven způsob 
naplňování položek, a dojde tím i k realizaci 
doporučení Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní 
akce č. 14/38, která byla prováděna u České správy 
sociálního zabezpečení v době od 26. 11. 2014 do 
20. 5. 2015. 

Bere se na vědomí. 
Uvedená připomínka bude 
zohledněna při další novele 
vyhlášky č. 410/2009 Sb., aby 
bylo možné uvedenou úpravu 
diskutovat s odbornou veřejností 
a dotčenými účetními jednotkami. 
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JUDr. Reginu Hoplíčkovou,  
Legislativní odbor, tel. 221 922 245,   
e-mail: Regina.Hoplickova@mpsv.cz 

15. MŠMT Návrh 
vyhlášky 

Doporuču
jící 
(Zásadní) 

1. K Čl. II bodu 8: Přeúčtování nákladů 
vzniklých účetním jednotkám z titulu církevních 
restitucí na účet 401 považujeme vzhledem k 
zápornému výsledku hospodaření pramenícího z 
předání majetku za velký přínos, který umožní 
účetním jednotkám předejít účetní ztrátě, která, ač 
není spojena s tokem prostředků, by jinak v 
souvislosti se zákonem č. 218/2000 Sb. ohrozila 
jejich pokračování v činnosti. 
Úprava této oblasti by však měla být ve vyhlášce 
zakotvena trvale, nikoliv pouze pro případy majetku 
předaného v rámci účetního období 2015, neboť 
vypořádání s církvemi není, alespoň v rámci kapitoly 
MŠMT, ve většině případů doposud dořešeno. 
Pokud vypořádání církevních restitucí bude i nadále 
zachycováno na účtu 543, bude účtování v letech 
2015 v porovnání s lety následujícími nejen 
nekonzistentní, ale současně lze očekávat, že 
pokračování účetních jednotek předávajících 
majetek v činnosti bude opětovně ohroženo 
nefinanční ztrátou, kterou vzhledem k výši ocenění 
předávaného majetku nelze finančně pokrýt tak, aby 
z účetního hlediska byl výsledek hospodaření z titulu 
církevních restitucí nulový.  
Rovněž považujeme za nekonzistentní, že tímto 
ustanovením se mohou řídit pouze některé vybrané 
jednotky, neboť účetní postup by měl být pro 
všechny druhy vybraných účetních jednotek stejný. 
Dále upozorňujeme, že dle našeho názoru by úprava 
problémů souvisejících s církevními restitucemi měla 
být řešena do budoucna především změnou 

Vysvětleno. 
V prvé řadě je nezbytné uvést, že 
bezúplatné předání majetku z 
titulu majetkového vyrovnání 
s církvemi a náboženskými 
společnostmi je správné 
vykazovat v nákladech účetní 
jednotky, a to s ohledem na 
skutečnost, že dochází ke snížení 
ekonomického prospěchu a 
využitelného potencionálu 
majetku státu. Stát daný majetek 
užíval a odepisoval. Přechodné 
ustanovení je navrhováno pouze 
s ohledem na současné znění 
rozpočtových pravidel a povinnost 
úhrady zhoršeného výsledku 
hospodaření peněžními 
prostředky, což neodpovídá 
ekonomické podstatě ztráty 
(ztráta není schodek). Je tedy 
nezbytné chápat rozdíly mezi 
náklady a výdaji, výnosy a příjmy, 
ziskem a přebytkem a ztrátou a 
schodkem.  S ohledem na výše 
uvedené se přechodné 
ustanovení vztahuje pouze na co 
nejnižší počet účetních jednotek, 
aby v nejvyšší možné míře byla 
zachována konzistentnost 
vykazování bezúplatného předání 
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rozpočtových pravidel. 
Požadujeme zakotvit ustanovení týkající se účtování 
církevních restitucí do právních předpisů trvale, a to 
stejným způsobem pro všechny vybrané účetní 
jednotky. 

majetku z titulu restitucí, a to 
prostřednictvím nákladů. V této 
souvislosti pak uvádíme, že 
řešením je pak úprava 
rozpočtových pravidel v dané 
oblasti. 

16. MŠMT Návrh 
vyhlášky 

Doporuču
jící 

1. K Čl. I  novelizačním bodům 4 a 10: S cílem 
zajištění souladu ustanovení vyhlášky č. 410/2009 
Sb. se zákonem č. 221/2015 Sb. je v novelizačních 
bodech 4 a 10 navrhováno změnit odkaz na 
příslušné ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., dle 
kterého vybrané účetní jednotky oceňují majetek 
určený k prodeji reálnou hodnotou. Dle znění zákona 
č. 221/2015 Sb. je však majetek oceňován reálnou 
hodnotou právě dle § 27 odst. 1 písm. h), nikoliv dle 
navrhované úpravy. Ustanovení § 27 odst. 1 písm. i) 
stávající úprava nezahrnuje. Rovněž k uvedenému 
nebyla předložena jiná připravovaná novela, která by 
toto znění zákona č. 563/1991 Sb. stanovila.   
Doporučujeme v navrhovaných novelizačních 
bodech vypustit slova „a slova „písm. h)“ se 
nahrazují slovy „písm. i)““. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

17. MŠMT Návrh 
vyhlášky 

Doporuču
jící 

2. K čl. I novelizačnímu bodu 13: 
Předpokládáme, že v souvislosti s touto změnou 
budou postupy účtování upraveny také v příslušných 
účetních standardech pro některé vybrané jednotky, 
a to především z toho důvodu, že s touto 
problematikou úzce souvisí pravidla pro pořizování 
majetku za použití prostředků fondu reprodukce 
majetku a odpisování majetku (§ 66 vyhlášky 
například nezahrnuje informaci o tom, zda je 
nemovitý hmotný majetek nabytý za účelem 
bezúplatného předání odpisován či nikoliv, jelikož je 
v ten okamžik považován za zásobu). Jestliže bude 
o nemovitých a movitých věcech nabytých za 

Vysvětleno. 
V prvé řadě zdůrazňujeme, že 
navrhovaná úprava je analogií 
k úpravě zboží, kdy nemovité 
nebo movité věci nabyté za 
účelem prodeje se vykazují 
v zásobách. V ustanovení § 66 
odst. 7 je uvedeno, že zásoby se 
neodepisují, tedy tento majetek, 
který bude vykazován 
v zásobách, se neodepisuje. 
Podstatou vykázání nemovitých a 
movitých věcí v zásobách je 
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účelem bezúplatného předání s výjimkou uvedených 
případů účtováno jako o zásobách, je nezbytné 
předepsat postup, jakým účetní jednotka zachytí 
tento majetek v případě, že se rozhodne majetek 
namísto bezúplatného předání sama používat. 
Vezmeme-li v úvahu, že např. pořízení stavby 
nabyté za účelem bezúplatného předání zachytí 
účetní jednotka jako pořízení zásoby neinvestičního 
charakteru (tedy bez použití prostředků fondu 
reprodukce majetku běžně zachyceného zápisem 
MD 416 / D 401), tento majetek jakožto zásobu 
nebude odpisovat, a rozhodne-li se následně od 
bezúplatného předání majetku ustoupit a využít ho 
pro svou potřebu, přeúčtuje majetek z účtu 139 na 
účet 021 – Stavby. Počínaje měsícem, který 
následuje po měsíci, ve kterém bude stavba 
zařazena do užívání, bude stavba odpisována, čímž 
však bude trvale docházet k zápornému zůstatku na 
účtu 401, pramenícímu z tvorby fondu reprodukce 
majetku ve výši odpisů, a to z toho důvodu, že o 
pořízení tohoto majetku bylo původně účtováno jako 
o zásobách a nebylo možné využít bod 7.2. písm. a) 
ČÚS č. 704, potažmo § 58 odst. 2 písm. a) zákona č. 
218/2000 Sb. Pokud tedy má být v případě pořízení 
takových nemovitých věcí upřednostněno, že budou 
zachyceny jako zásoby, je nezbytné předem 
identifikovat všechna související úskalí a jejich 
řešení by měla být předložena společně s návrhem 
této změny a řádně zdůvodněna v důvodové zprávě. 
Rovněž není v důvodové zprávě uvedeno, jakým 
způsobem má účetní jednotka postupovat v případě, 
že takový majetek již nabyla a vede ho na 
příslušných majetkových účtech. 
Dále upozorňujeme, že v okamžiku, kdy účetní 
jednotka nabývá věc za účelem bezúplatného 

předpoklad samotného nabytí za 
účelem bezúplatného předání, 
tedy k okamžiku nabytí 
nemovitých a movitých věcí musí 
být zřejmé, že jsou určeny 
k bezúplatnému předání, 
v ostatních případech bude 
majetek vykázán standardním 
způsobem. Případy, kdy účetní 
jednotka se nemovité a movité 
věci nabyté za účelem 
bezúplatného předání rozhodne 
sama užívat, nikoliv bezúplatně 
předat, budou minimální a bude 
postupováno obdobně jako 
v případě zboží, protože účel 
pořízení byl jednoznačně 
stanoven. V případě, že tato 
skutečnost nastane, tedy bude 
jednoznačně rozhodnuto, že 
majetek nebude bezúplatně 
předán, musí být příslušný 
majetek vykázán v souladu 
s obsahovým vymezením, 
například v příslušné položce 
dlouhodobého majetku, kdy se 
nejedná o opravu chyby, ale o 
novou skutečnost. V případě, že 
nemovité a movité věci nabyté za 
účelem bezúplatného předání 
jsou v současné době v souladu 
s obsahovým vymezením 
vykazovány například 
v příslušných položkách 
dlouhodobého majetku, účetní 
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předání, nemusí být v tento okamžik ještě zřejmé, 
zda bude či nebude tento majetek předán dle § 25 
odst. 6 zákona. 
Z výše uvedených důvodů tak považujeme vykázání 
majetku nabytého za účelem bezúplatného předání s 
výjimkou případů uvedených v § 25 odst. 6 zákona, 
především s ohledem na majetek investičního 
charakteru, za komplikované. 
S ohledem na výše uvedené doporučujeme zvážit, 
zda je navrhovaný způsob zařazení dotčeného 
majetku vhodný, případně alespoň doplnit informaci 
o řešení výše uvedených úskalí do důvodové zprávy. 

jednotka v souladu s bodem 6.8. 
ČÚS č. 701 vykáže tyto věci 
v položce rozvahy „B.I.10. Ostatní 
zásoby“. Pro vykázání 
nemovitých a movitých věcí 
nabytých za účelem bezúplatného 
předání v položce rozvahy 
„B.I.10. Ostatní zásoby“ musí být 
zřejmé, zda majetek bude 
bezúplatně předán vybrané účetní 
jednotce či nikoliv, pokud tato 
skutečnost není zřejmá, pak 
majetek na uvedené položce 
nebude vykázán, opět se jedná o 
minimum případů, kdy ve většině 
z nich je zřejmé, za jakým účelem 
majetek nabývám a pro koho. 

18. MŠMT Návrh 
vyhlášky 

Doporuču
jící 

3. K Čl. I novelizačnímu bodu 48: Z formulace 
není patrné, zda je za okamžik, ve kterém došlo ke 
změně příslušnosti k hospodaření s nemovitými 
věcmi státu, považován okamžik, ke kterému je 
platný právní akt uzavřený mezi předávající a 
přebírající vybranou účetní jednotkou, okamžik 
doručení návrhu na záznam práva do katastru 
nemovitostí, nebo okamžik, ve kterém provedl zápis 
o změně příslušnosti k hospodaření příslušný 
katastrální úřad.  
Doporučujeme formulaci upřesnit. 

Vysvětleno. 
V ČÚS č. 701 bude vymezen 
okamžik uskutečnění účetního 
případu v případě změny 
příslušnosti k hospodaření 
s majetkem státu, který se 
zapisuje do katastru nemovitostí, 
a to následovně: „V případě 
změny příslušnosti k hospodaření 
s nemovitými věcmi státu, které 
podléhají zápisu do katastru 
nemovitostí, se za okamžik 
uskutečnění účetního případu 
považuje den uvedený v zápisu 
nebo v písemné smlouvě.“. 
Z uvedeného je patrné, že 
okamžikem uskutečnění účetního 
případu v tomto případě je den 
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uvedený ve smlouvě nebo 
v zápisu, ke kterému tato 
skutečnost nastává, a to 
v souladu s vyhláškou č. 62/2001 
Sb. (viz ustanovení § 14). 

19. MŠMT Návrh 
vyhlášky 

Doporuču
jící 

4. K čl. II bodu 2: V souvislosti s připomínkami 
předloženými k novelizačnímu bodu 13 
doporučujeme ponechat aplikaci navrhovaného 
znění § 14 odst. 2 a § 20 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
až na účetní období 2016 a tuto možnost 
nezahrnovat již do účetního období 2015. 
 
Ing. Soňa Festová, ředitelka odboru hlavního 
účetního a svodného výkaznictví (tel.: 234811975, e-
mail: sona.festova@msmt.cz),  
Mgr. Olga Slavíčková, odbor legislativy (tel.: 
234811551, e- mail: olga.slavickova@msmt.cz) 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

20. Ministerstvo 
dopravy 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuču
jící 
(Zásadní) 

Požadujeme do přílohy č. 5, část Rezervní fond, 
Organizační složky státu, oddíl F, Doplňující 
informace k fondům účetní jednotky, číslo I, skupina 
B II, Tvorba fondu doplnit nový řádek s textem 
„Příjmy z prostředků poskytnutých z fondu zábrany 
škod podle zákona o pojištění odpovědnosti z 
provozu vozidla“. 
Odůvodnění: 
     Zákonem č. 25/2015 Sb., kterým se mění zákon 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 
změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla), ve znění pozdějších předpisů, byly do 
zdrojů organizačními složkami státu povinně 
vytvářeného rezervního fondu nově zařazeny i 
prostředky poskytnuté z fondu zábrany škod podle 
zvláštního zákona. Tímto odkazem je konkrétně 
míněno ustanovení § 23a zákona č. 168/1999 Sb., o 
pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 

Vyhověno. 
Příloha č. 5 upravena. 
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provozem vozidla a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla), ve znění zákona č. 160/2013 Sb. 
      Tyto prostředky poskytnuté z fondu zábrany škod 
byly jako součást členění peněžních prostředků 
rezervního fondu rovněž zařazeny do výkazu o 
zdrojích rezervního fondu organizačních složek státu 
a nakládání s těmito prostředky, který je součástí 
přílohy č. 9 k vyhlášce č. 5/2014 Sb., o způsobu, 
termínech a rozsahu údajů předkládaných pro 
hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů 
státních fondů, rozpočtů územně samosprávných 
celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů 
Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Jana Kačínová z odboru financí a ekonomiky, 
kontaktní adresa: jana.kacinova@mdcr.cz, 
 
JUDr. Jiří Pokorný z odboru legislativy, kontaktní 
adresa: jiri.pokorny@mdcr.cz 

21. Ministerstvo 
obrany 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuču
jící 

1. K § 20 odst. 3 písm. h)  
Doporučujeme upravit nově navrhované znění § 20 
odst. 3 písm. h) vyhlášky týkající se vykazování 
nemovitých a movitých věcí nabytých za účelem 
bezúplatného předání v položce zásob „B.I.10. 
Ostatní zásoby“. 
Odůvodnění: Pokud by zřizovatel bezúplatně předal 
příspěvkové organizaci k hospodaření nemovité 
nebo movité věci vykázané na této položce a 
příspěvková organizace by následně účtovala  
o zařazení majetku na příslušný syntetický účet 
majetku, mohlo by tak dojít k nesouladu v rámci 
křížových kontrol 

Vysvětleno. 
V rámci navrhovaného rozšíření 
ustanovení § 20 odst. 3 písm. h) 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. o 
nemovité a movité věci nabyté za 
účelem bezúplatného předání je 
uvedeno, že toto vykázání se 
netýká nemovitých a movitých 
věcí, které byly nabyty a mají být 
bezúplatně předány podle 
ustanovení § 25 odst. 6 zákona o 
účetnictví, tedy pokud účetní 
jednotka nabyla majetek za 
účelem bezúplatného předání 
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vybrané účetní jednotce 
(například změna příslušnosti 
k hospodaření s majetkem sátu 
mezi organizačními složkami 
státu a státními příspěvkovými 
organizacemi, svěření majetku 
k hospodaření příspěvkové 
organizaci a další bezúplatné 
převody mezi vybranými účetními 
jednotkami), nebude tento 
majetek na položce ostatních 
zásob vykázán, ale bude vykázán 
na příslušné položce podle 
obsahového vymezení, například 
v položce dlouhodobého majetku.  
Jediný případ, kdy by mohlo dojít 
k rozdílu v křížových kontrolách, 
je pokud vybraná účetní jednotka 
předá například nemovitou nebo 
movitou věc vykazovanou v rámci 
dlouhodobého majetku vybrané 
účetní jednotce, která tento 
majetek nabyde za účelem 
bezúplatného předání subjektu, 
který není vybranou účetní 
jednotkou, tedy zejména 
z důvodu darování. Z uvedeného 
příkladu je patrné, že tento případ 
může nastat pouze výjimečně a 
pokud nastane, je rozdíl v křížové 
kontrole odůvodnitelný. 

22. Ministerstvo 
obrany 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuču
jící 

2. Obecně k materiálu 
 
Doporučujeme vydání Českých účetních standardů 
pro oblasti účetních případů, které ještě nebyly ČÚS 

Bere se na vědomí. 
Ministerstvo financí si je vědomo 
potřeby vydání dalších Českých 
účetních standardů pro některé 
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701- 710 pokryty. 
 
Odůvodnění: Vzhledem k souladu účtování 
potřebného při sestavení  účetních výkazů za 
Českou republiku a za dílčí konsolidační celky a 
vzhledem ke zvýšení právní jistoty účetních jednotek 
se jeví jako vhodné vydání Českých účetních 
standardů v oblastech, které ještě nebyly ČÚS 
pokryty, jako je např. oblast účtování o nákladech, 
výnosech, či zúčtovacích vztazích. Tyto ČÚS byly 
zrušeny spolu s ukončením platnosti vyhlášky č. 
505/2002 Sb. bez náhrady. 
 
Pavel.Smoldas@seznam.cz 
bouckovl@army.cz 
smoldasp@army.cz 

vybrané účetní jednotky 
upravující dosud neřešené 
významné oblasti, kdy například 
v nejbližší době bude připravován 
standard na finanční majetek. 

23. Ministerstvo 
vnitra 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuču
jící 
(Zásadní) 

K čl. I bodu 13 – k § 20 odst. 3:  
Za účelem zvýšení právní jistoty dotčených účetních 
jednotek  
a bilanční kontinuity požadujeme: 
1. za slova „bezúplatného předání“ doplnit slova 
„bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti“; 
2. doplnit, zda změna způsobu vykazování se 
vztahuje i na majetek/materiál humanitární pomoci – 
například slovy „včetně věcné humanitární pomoci“ 
resp. „s výjimkou věcné humanitární pomoci“; 
3. doplnit do čl. II, tedy do přechodných 
ustanovení, změnu způsobu vykázání předmětů 
nabytých za účelem bezúplatného předání, které 
byly v účetní jednotce zaúčtovány  
a vykázány způsobem platným před nabytím 
účinnosti navrhované změny  
(např. na účtech 112 – Materiál na skladě nebo 028 
– Drobný dlouhodobý majetek); 
4. doplnit do § 33 vyhlášky návaznost na 

Částečně vyhověno. 
K jednotlivým bodům: 
1. Z obsahového vymezení je 
patrné, že uvedená úprava není 
nezbytná, a to i s ohledem na 
stávající obsahové vymezení 
položky rozvahy „Zboží“. Pokud 
se jedná o nemovité a movité věci 
nabyté za účelem bezúplatného 
předání, pak bez ohledu na výši 
ocenění a dobu použitelnosti 
bude uvedený majetek vykázán 
na této položce rozvahy, 
rozhodující je účel nabytí. 
2. Z obsahového vymezení je 
patrné, že se jedná o veškeré 
nemovité a movité věci nabyté za 
účelem bezúplatného předání 
s výjimkou bezúplatného předání 
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příslušné položky nákladů při úbytku (bezúplatném 
předání) těchto věcí, a to zejména ve vazbě na 
položku A.I.10. Náklady  
na reprezentaci; 
5. Upřesnit návaznost na § 25 odst. 6 zákona o 
účetnictví. Z návrhu není jasné, jaké případy má 
předkladatel na mysli slovy „s výjimkou případů 
uvedených v § 25 odst. 6 zákona“. Je možná 
minimálně dvojí interpretace: a) v položce „B.I.10. 
Ostatní zásoby“ se nemají vykazovat předměty 
nabyté s úmyslem jejich předání jiné vybrané účetní 
jednotce; resp. b) v této položce se nemají 
vykazovat předměty nabyté podle tohoto ustanovení 
(tj. nabyté od jiných vybraných účetních jednotek). 
Problém je zejména  
u (zpravidla starších) předmětů dlouhodobé povahy, 
u nichž by nabývající účetní jednotka měla navázat 
na ocenění a výši oprávek (ale zásoby nemají 
oprávky). Pokud má mít přednost záměr budoucího 
naložení s nabytým majetkem, je třeba to  
v právním předpisu výslovně uvést. Obdobný 
problém je i u účtu 132 – Zboží  
na skladě (ve vztahu k účtům 035 a 036).  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

podle § 25 odst. 6 zákona o 
účetnictví, tedy i majetek/materiál 
humanitární pomoci. 
3. V souladu s bodem 6.8. ČÚS č. 
701 účetní jednotka v případě 
změny právního předpisu, ze 
kterého vyplývá změna 
uspořádání položek rozvahy nebo 
změna obsahového vymezení 
některé z položek rozvahy, které 
zakládá povinnost vykazovat 
určitou skutečnost v jiné položce 
rozvahy, potupuje v souladu 
s tímto právním předpisem. 
S ohledem na variabilitu 
vykazování nemovitých a 
movitých věcí, které byly pořízeny 
za účelem bezúplatného předání 
například v případě územních 
samosprávných celků 
v jednotlivých položkách rozvahy, 
a s ohledem na bod 6.8. ČÚS č. 
701 nepovažujeme za nezbytné a 
za vhodné v přechodných 
ustanoveních stanovit změnu 
způsobu vykazování příslušného 
majetku. 
4. Z obsahového vymezení 
jednotlivých položek nákladů je 
v současné době patrné, na jaké 
položce nákladů se vykáže 
úbytek ostatních zásob z titulu 
bezúplatného předání, tedy zda 
se jedná o reprezentaci nebo zda 
se například jedná o dar. Účetní 
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jednotka musí být schopna 
stanovit, zda nemovitá nebo 
movitá věc je určena na 
reprezentaci (v případě 
nemovitých věcí se jedná o 
výjimečné případy, pakliže vůbec 
nastanou) nebo je pořízena za 
účelem darování. 
5. Text materiálu upraven pro 
posílení právní jistoty, a to 
následovně: „ dále obsahuje 
nemovité a movité věci nabyté za 
účelem bezúplatného předání s 
výjimkou bezúplatného předání 
podle § 25 odst. 6 zákona.“. 
Z uvedeného upřesnění by měl 
být již zřejmý záměr 
předkladatele, tedy, že v rámci 
položky rozvahy „Ostatní zásoby“ 
budou vykazovány pouze 
nemovité a movité věci nabyté za 
účelem bezúplatného předání 
s výjimkou bezplatného předání 
podle § 25 odst. 6 zákona o 
účetnictví, tedy při nabytí musí být 
jednoznačně znám účel. 

24. Ministerstvo 
vnitra 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuču
jící 
(zásadní) 

K čl. I bodu 47 – k § 55 odst. 4: 
Nově vložená poslední věta neobsahuje dostatečně 
konkrétní specifikaci, co přesně mají účetní jednotky 
sčítat v rámci jednoho technického zhodnocení. 
Vzhledem  
k výkladovým a aplikačním nejasnostem, které 
nastaly po zrušení principu sčítání jednotlivých 
položek charakteru technického zhodnocení k 
jednomu majetku v úhrnu za rok, navrhujeme se k 

Vysvětleno. 
V prvé řadě je důležité upozornit 
na skutečnost, že se jedná pouze 
o upřesnění stávající právní 
úpravy a nedochází tedy 
ke změně dosavadního pojetí 
technického zhodnocení u 
některých vybraných účetních 
jednotek, které bylo upraveno 
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tomuto principu vrátit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

vyhláškou č. 403/2011 Sb.  
Z upřesnění je patrné, že zásahy 
různé povahy do jednotlivého 
dlouhodobého majetku se 
vzájemně nesčítají a že technické 
zhodnocení není nezbytně 
omezeno účetním obdobím. 
Podle našeho názoru 
a i vzhledem ke skutečnosti, že 
sama účetní jednotka nejlépe 
dokáže posoudit stav a povahu 
příslušného majetku včetně 
charakteru zásahů do 
dlouhodobého majetku, je vhodné 
v rámci interních předpisů 
dotčených účetních jednotek 
stanovit, co znamená dokončený 
zásah do jednotlivého 
dlouhodobého majetku, kdy jím 
například může být dokončení 
jednotlivé akce v rámci konkrétní 
uzavřené smlouvy, přičemž musí 
být splněny podmínky pro 
technické zhodnocení uvedené 
v ustanovení § 55 odst. 4 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. Slovní 
spojení „dokončené zásahy do 
jednotlivého dlouhodobého 
majetku“ je převzato z ostatních 
prováděcích vyhlášek k zákonu o 
účetnictví (například vyhláška č. 
500/2002 Sb.), přičemž jednotlivý 
dlouhodobý majetek je uveden 
z důvodu, aby bylo zřejmé, že se 
například jedná o technickém 
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zhodnocení na jednom 
automobilu. 

25. Ministerstvo 
vnitra 

Návrh 
vyhlášky Zásadní 

K čl. II bodu 2: 
Požadujeme předmětné ustanovení vypustit bez 
náhrady. Ustanovení znamená změnu způsobu 
vykazování předmětů nabytých za účelem jejich 
bezúplatného předání. Ustanovení § 4 odst. 15 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů stanoví, že účetní jednotky jsou 
povinny v příslušném účetním období použít účetní 
metody podle odstavce 8 ve znění platném na jeho 
počátku. Obsahové vymezení položek majetku  
a jiných aktiv je v odst. 8 výslovně uvedeno (v písm. 
b). Položka „B.I.10. Ostatní zásoby“ patří mezi 
majetek a jiná aktiva. Její obsahové vymezení a 
vykazování v účetní závěrce by tedy mělo po celé 
účetní období roku 2015 zůstat nezměněné. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

26. Ministerstvo 
vnitra 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuču
jící 
(zásadní) 

K čl. II bodu 8: 
Požadujeme předmětné ustanovení vypustit bez 
náhrady. Ustanovení představuje změnu způsobu 
vykazování majetku bezúplatně předaného církvím a 
náboženským společnostem (místo na nákladovém 
účtu 543 – Dary a jiná bezúplatná předání je 
požadováno vykázat ještě v roce 2015 na účtu 401 – 
Jmění účetní jednotky). V ustanovení  
§ 4 odst. 15 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů stanoví, že účetní 
jednotky jsou povinny v příslušném účetním období 
použít účetní metody podle odstavce 8 ve znění 
platném na jeho počátku. Změna se dotýká 
obsahového vymezení položek nákladů (účet 543 – 
Dary a jiná bezúplatná předání) a položek pasiv 
(účet 401 – Jmění účetní jednotky). Obsahové 
vymezení položek nákladů a položek pasiv je v odst. 

Bere se na vědomí. 
V prvé řadě je nezbytné uvést, že 
bezúplatné předání majetku z 
titulu majetkového vyrovnání 
s církvemi a náboženskými 
společnostmi je správné 
vykazovat v nákladech účetní 
jednotky, a to s ohledem na 
skutečnost, že dochází ke snížení 
ekonomického prospěchu a 
využitelného potencionálu 
majetku státu. Stát daný majetek 
užíval a odepisoval. Přechodné 
ustanovení je navrhováno pouze 
s ohledem na současné znění 
rozpočtových pravidel a povinnost 
úhrady zhoršeného výsledku 
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8 výslovně uvedeno (v písm. b) a c). Jejich 
obsahové vymezení a vykazování v účetní závěrce 
by tedy mělo po celé účetní období roku 2015 zůstat 
nezměněné. § 33 odst. 4 písm. c) vyhlášky č. 
410/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 301/2014 Sb. 
stanoví, že položka „A.I.24. Dary a jiná bezúplatná 
předání“ obsahuje zejména náklady z vyřazení 
majetku z titulu bezúplatného předání, pokud to 
umožňuje jiný právní předpis, a to subjektům, které 
nejsou vybranými účetními jednotkami, včetně 
nákladů z titulu věcné humanitární pomoci. Účtování 
o bezúplatných převodech majetku je upraveno také 
závaznými Českými účetními standardy č. 709 a 
710. Odchylka od standardů není u státních 
příspěvkových organizací jakožto vybraných 
účetních jednotek možná (§ 36 odst. 1 zákona o 
účetnictví stanoví, že vybrané účetní jednotky 
postupují podle standardů vždy). Bod 4.1.2. ČÚS 
709 stanoví, že na účtu 401 – Jmění účetní jednotky 
se účtuje v souvislosti s bezúplatným pozbytím 
dlouhodobého majetku podle § 25 odst. 6 zákona. 
Citovaný § 25 odst. 6 zákona o účetnictví se týká 
bezúplatného převodu nebo přechodu majetku mezi 
vybranými účetními jednotkami. Církve nejsou 
vybrané účetní jednotky, takže postup požadovaný v 
návrhu novely vyhlášky není možný. Bod 6.4.1. ČÚS 
710 stanovení, že při vyřazení dlouhodobého 
hmotného majetku z titulu bezúplatného převodu ve 
prospěch subjektu, který není vybranou účetní 
jednotkou, se účtuje prostřednictvím účtu 543. 
Vybranými účetními jednotkami jsou podle § 1 odst. 
3 zákona o účetnictví organizační složky státu, státní 
fondy podle rozpočtových pravidel, územní 
samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, 
Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové 

hospodaření peněžními 
prostředky, což neodpovídá 
ekonomické podstatě ztráty 
(ztráta není schodek). 
S ohledem na výše uvedené se 
přechodné ustanovení vztahuje 
pouze na co nejnižší počet 
účetních jednotek, aby v nejvyšší 
možné míře byla zachována 
konzistentnost vykazování 
bezúplatného předání majetku 
z titulu restitucí, a to 
prostřednictvím nákladů. V této 
souvislosti pak uvádíme, že 
řešením je pak úprava 
rozpočtových pravidel v dané 
oblasti. 
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organizace a zdravotní pojišťovny. Nelze souhlasit 
ani se zdůvodněním uvedeným v odůvodnění. 
Transakce vyplývající ze zákona o majetkovém 
vyrovnání nejsou ani jednorázové ani specifické. 
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi  
a náboženskými společnostmi nabyl účinnosti již 1. 
1. 2013 a v kapitole 314 nastaly účetní případy již v 
minulých účetních obdobích. Zůstatkovou cenu 
bezúplatně předaného majetku jsme vykázali podle 
platné právní úpravy standardně jako bezúplatný 
převod na ne-vybranou účetní jednotku na účtu 543. 
Navržená změna by znamenala nikoli „zajištění 
právní jistoty dotčených státních příspěvkových 
organizací“, jak se uvádí v odůvodnění, ale její 
snížení, protože by došlo ke zpochybnění správnosti 
dřívějšího způsobu vykazování. Nesoulad mezi 
účetní a rozpočtovou legislativou v oblasti 
hospodaření státních příspěvkových organizací, o 
němž hovoří odůvodnění, v této oblasti také 
nespatřujeme. Navíc podotýkáme, že účetní případy 
nastávají nejen u státních příspěvkových organizací, 
ale i u jiných vybraných účetních jednotek, jichž se 
ale změna způsobu vykazování nemá týkat, v čemž 
spatřujeme nejednotné použití účetních metod. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

27. Ministerstvo 
vnitra 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuču
jící 

K čl. I bodu 3 a 9 – k § 11 odst. 6 písm. d) a § 14 
odst. 10: 
Doporučujeme zachovat uspořádací účty 
technického zhodnocení dlouhodobého majetku 044 
a 045 a buď změnit jejich obsahovou náplň pro 
sledování a vyhodnocování výše ocenění 
jednotlivých technických zhodnocení (takových, 
která nejsou rovnou dlouhodobým majetkem), nebo 
se vrátit k principu sčítání jednotlivých položek 
charakteru technického zhodnocení k jednomu 

Vysvětleno. 
S ohledem upřesnění ustanovení 
§ 55 odst. 4 vyhlášky č. 410/2009 
Sb. nepovažujeme ponechání 
položek rozvahy „A.I.8. 
Uspořádací účet technického 
zhodnocení dlouhodobého 
nehmotného majetku“ a „A.II.9. 
Uspořádací účet technického 
zhodnocení dlouhodobého 
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majetku v úhrnu za rok. I po zrušení principu sčítání 
jednotlivých plnění charakteru technického 
zhodnocení v úhrnu za rok lze tyto účty smysluplně 
využít,  
a to ke sledování jednotlivých technických 
zhodnocení ve smyslu poslední věty § 55 odst. 4. Po 
dokončení by z těchto účtů bylo neinvestiční 
technické zhodnocení převáděno  
do příslušné položky nákladů. Doporučení vrátit se k 
principu sčítání jednotlivých položek charakteru 
technického zhodnocení v úhrnu za rok vychází 
především z návaznosti  
na daňovou legislativu, kde tento princip zůstal 
zachován i pro vybrané účetní jednotky.  
V praxi tak nastávají situace, kdy totéž plnění má jiný 
charakter z účetního a jiný z daňového pohledu. 

hmotného majetku“ za vhodné. V 
případě, že je předpoklad splnění 
podmínky ocenění technického 
zhodnocení a podmínky splnění 
způsobilosti k užívání v 
následujících účetních obdobích, 
uvede účetní jednotka technické 
zhodnocení v příslušné položce 
rozvahy „A.I.7. Nedokončený 
dlouhodobý nehmotný majetek“ 
(syntetický účet 041), nebo 
„A.II.8. Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek“ (syntetický účet 
042). 

28. Ministerstvo 
vnitra 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuču
jící 

K čl. I bodu 5 a 12 – k § 11 odst. 7 a § 14 odst. 11: 
Doporučujeme vypustit slova „nejpozději k 
rozvahovému dni“ i z věty první.  
Je-li majetek (technické zhodnocení) ve stavu 
způsobilém k užívání, není důvod odkládat převod 
do příslušné položky majetku (zařazení do užívání) 
až na rozvahový den. Účetní jednotka by měla tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu zachytit účetním 
dokladem  
a zaúčtovat průběžně v účetním období k okamžiku, 
kdy účetní případ nastal. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
 

29. Ministerstvo 
vnitra 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuču
jící 

K čl. I bodu 47 – k § 55 odst. 4: 
1. Doporučujeme doplnit úpravu i pro 
„nedokončený zásah“, vzhledem k tomu, že ke konci 
účetního období nemusejí být všechny zásahy 
dokončeny, a přesto je třeba o nich správně účtovat. 
Český účetní standard 710 v této věci zavádí 
„předpoklad splnění podmínek v některém z 
následujících účetních období“. Vzhledem k tomu, že 

K bodu 1: 
Vysvětleno. 
Nepovažujeme za vhodné do 
ustanovení § 55 odst. 4 doplňovat 
vymezení „nedokončeného 
zásahu“, a to z důvodu, že 
uvedené doplnění ustanovení se 
týká pouze vymezení nákladů 
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ČÚS bude muset být novelizován, doporučujeme pro 
jistotu ustanovení zakotvit přímo do vyhlášky. 
2. V § 55 odst. 4 doporučujeme také zohlednit 
terminologii související s technickým zhodnocením 
nehmotného majetku (softwaru). Zatím vycházíme z 
předpokladu, že technickým zhodnocením je 
upgrade, zatímco update je analogií opravy. 
Výše uvedené odůvodňujeme zvýšením právní 
jistoty dotčených účetních jednotek. Doporučení 
vrátit se k principu sčítání jednotlivých položek 
charakteru technického zhodnocení v úhrnu za rok 
vychází především z návaznosti na daňovou 
legislativu, kde tento princip zůstal zachován i pro 
vybrané účetní jednotky. V praxi tak nastávají 
situace, kdy totéž plnění má jiný charakter z 
účetního a jiný z daňového pohledu. Nejasnost v 
tom, co vlastně má účetní jednotka sčítat v rámci 
technického zhodnocení vede v praxi k výkladovým  
a aplikačním nejasnostem, jejichž důsledkem může 
být až porušení rozpočtové kázně. 

vynaložených na technické 
zhodnocení, kdy v žádném 
případě vymezení příslušných 
nákladů není omezeno účetním 
obdobím. Pro správné vykázání je 
rozhodující obsahové vymezení 
položek rozvahy, tedy ustanovení 
§ 11 a § 14 vyhlášky č. 410/2009 
Sb., konkrétně pak ustanovení § 
11 odst. 7 a § 14 odst. 11. 
K bodu 2: 
Bere se na vědomí. 
V rámci uvedeného vymezení je 
také zohledněno technické 
zhodnocení nehmotného majetku 
(např. software), například  
změna technických parametrů, 
nebo rozšíření vybavenosti nebo 
použitelnosti majetku. 

30. Ministerstvo 
vnitra 

Nad 
rámec 
návrhu 
vyhlášky 

Doporuču
jící 

Obecně k návrhu: 
V odůvodnění se mimo jiné uvádí, že jedním z 
důvodů předložené novely je částečné sjednocení s 
rozpočtovou skladbou. V této souvislosti 
podotýkáme, že sjednocení by se mělo týkat i 
dalších oblastí. Rozpočtová skladba má tendenci 
zavádět například definice majetku (např. v RP 5041 
- Odměny za užití duševního vlastnictví), což je 
podle našeho názoru oblast, kterou by měla 
upravovat výlučně účetní legislativa. Nedostatečná 
míra vzájemné provázanosti účetní a rozpočtové 
legislativy snižuje právní jistotu dotčených účetních 
jednotek a vede k výkladovým a aplikačním 
nejasnostem, jejichž důsledkem může být až 
porušení rozpočtové kázně. 

Bere se na vědomí. 
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 Ministerstvo 
vnitra 

Nad 
rámec 
návrhu 
vyhlášky 

Doporuču
jící 

K § 22 odst. 6 písm. c): 
Doporučujeme za slova „není známa skutečná výše 
plnění“ doplnit slova „nebo jiným způsobem 
zpochybnitelná“ za účelem upřesnění definice pro 
„B. II. 32. Dohadné účty aktivní“, jak tomu bylo 
učiněno novelizačním bodem č. 25, pro „D. III. 37. 
Dohadné účty pasivní“. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

31. Ministerstvo 
vnitra 

Nad 
rámec 
návrhu 
vyhlášky 

Doporuču
jící 

K § 33 odst. 3 písm. a), resp. k § 55 odst. 1: 
Doporučujeme doplnit do položky „A. I. 20. Jiné daně 
a poplatky“ (účet 538) ustanovení o způsobu 
vykazování nákladů na odvod DPH v případech 
pořízení služby nebo neinvestičního majetku (tj. 
zejména drobného dlouhodobého) ze zahraničí a 
ustanovení  
o vykazování nákladů na DPH v případě přenesené 
daňové povinnosti (neuplatňuje-li účetní jednotka 
odpočet DPH na vstupu a náklad nese sama). 
Obdobné ustanovení doporučujeme doplnit i do § 55 
odst. 1 pro případy pořízení dlouhodobého majetku 
ze zahraničí (neuplatňuje-li účetní jednotka odpočet 
DPH na vstupu a náklad nese sama). 
Výše uvedené odůvodňujeme zvýšením právní 
jistoty dotčených účetních jednotek.  
V odůvodnění se uvádí, že jedním z důvodů 
předložené novely je částečné sjednocení s 
rozpočtovou skladbou. V praxi se právě v kontextu s 
ustanoveními rozpočtové skladby setkáváme s 
odlišnými výklady. Problém se týká zejména 
vykázání pořizovací ceny služby  
a neinvestičního majetku ze zahraničí v případech 
zatřídění na položku 5362 (vykázat  
na účtu 538, nebo 518 resp. 558 jako součást 
pořizovací ceny?). Obdobný problém se vyskytuje při 
zaúčtování nákladů z přenesené daňové povinnosti 
např. u oprav zatříděných na položku 5171(jedná se 

Bere se na vědomí. 
Uvedená připomínka může být 
zohledněna při další novele 
vyhlášky č. 410/2009 Sb., aby 
bylo možné uvedenou úpravu 
diskutovat s odbornou veřejností 
a dotčenými účetními jednotkami. 
Částečné sjednocení 
s rozpočtovou skladbou, jak je 
uvedeno v důvodové zprávě, se 
týká problematiky vykazování 
majetku nabytého za účelem 
bezúplatného předání.    
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o náklad na DPH, avšak v praxi se zpravidla 
vykazuje  
na nákladovém účtu 511 – Opravy a udržování, což 
však může být interpretováno jako rozpor s 
obsahovým vymezením nákladové položky A.I.20. 
Jiné daně a poplatky). Dalším problémem je, že v 
případě pořízení dlouhodobého majetku uvádí 
vyhláška o rozpočtové skladbě výjimku z použití RP 
5362 pouze u položek, které „v souladu s účetními 
předpisy vstupují do pořizovací ceny dlouhodobého 
hmotného majetku (patří na příslušné položky 
podseskupení 612)“. Oblast nehmotného majetku 
tak není ošetřena, přesto je třeba o těchto případech 
účtovat. 

32. Ministerstvo 
vnitra 

Nad 
rámec 
návrhu 
vyhlášky 

Doporuču
jící 

K § 45 odst. 1 písm. h): 
Doporučujeme doplnit definici stavebního pozemku z 
důvodu zvýšení právní jistoty dotčených účetních 
jednotek. Není zřejmé, z jakého právního předpisu 
vycházelo Ministerstvo financí při rozdělování staveb 
a pozemků do kategorií uvedených v částech G  
a H přílohy účetní závěrky. Některé pojmy jsou 
definovány v zákoně o oceňování  
a oceňovací vyhlášce, jiné v katastrální vyhlášce - 
ale definice nejsou kompatibilní. V § 9 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování lze nalézt 
definici pojmu „stavební pozemek“, ale ten je zde 
chápán jako množina a zastavěná plocha je 
podmnožina (tím pádem tyto řádky nelze smysluplně 
sčítat, byla by duplicita). Katastrální vyhláška 
definuje zastavěnou plochu, ale zase nezná stavební 
pozemek. V roce 2015 byl pojem „stavební 
pozemek“ nově vydefinován pro účely zákona o 
DPH (stavebním pozemkem je zde pozemek, na 
kterém, nebo v jehož okolí, jsou nebo již byly 
provedeny stavební práce za účelem výstavby určité 

Bere se na vědomí. 
Jak již bylo z naší strany sděleno, 
doporučujeme účetní jednotce 
v rámci vnitřního předpisu 
stanovit, jakým způsobem zajistí 
vykázání částí G a H přílohy 
v účetní závěrce, tedy včetně 
vymezení stavebního pozemku 
pro uvedené účely. 
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stavby. Za stavební pozemek se považuje také 
pozemek, který je nebo byl předmětem správních 
úkonů. Těmito správními úkony se rozumí správní 
úkony provedené za účelem výstavby určité stavby 
(například podání návrhu na změnu územního 
plánu). 

33. Ministerstvo 
vnitra 

Nad 
rámec 
návrhu 
vyhlášky 

Doporuču
jící 

K § 55 odst. 1 a 2: 
Doporučujeme doplnit mezi příklady nákladů, které 
patří či nepatří do ocenění dlouhodobého majetku, 
také náklady týkající se nehmotného majetku z 
důvodu zvýšení právní jistoty dotčených účetních 
jednotek.  
Ačkoli se ustanovení § 55 vztahuje i na nehmotný 
majetek, tak ve výčtu nákladů souvisejících či 
nesouvisejících s pořízením jsou uvedeny pouze 
položky týkající se majetku hmotného. Ustanovení je 
potom třeba aplikovat přiměřeně (například 
dovozujeme, že obdobou „montáže“ je u 
nehmotného majetku „instalace“ a obdobou 
vybavení hmotného majetku zásobami je u 
nehmotného majetku jeho naplnění daty apod.), což 
v praxi vede  
k výkladovým a aplikačním nejasnostem, jejichž 
důsledkem může být až porušení rozpočtové kázně. 
 
klara.kodytkova@mvcr.cz 
emilie.zabova@mvcr.cz 

Bere se na vědomí. 
Účetní jednotka v případě, že 
není výslovně stanoveno 
v ustanovení § 55 vyhlášky č. 
410/2009 Sb., které náklady jsou 
a které náklady nejsou součástí 
ocenění dlouhodobého majetku, 
stanoví v rámci vnitřního 
předpisu, které náklady jsou 
součástí ocenění například 
dlouhodobého nehmotného 
majetku a které náklady nejsou. 
Obecně problematika 
dlouhodobého nehmotného 
majetku by mohla být do 
budoucna v právních předpisech 
v oblasti účetnictví koncepčně 
řešena. 
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POVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
ČLENOVÉ VLÁDY – OSTATNÍ, ČNB  

(eKLEP) 
  

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevanc
e 

Připomínka Vypořádání 

1. Česká národní 
banka 

Návrh 
vyhlášky 
k bodu 54 
(§ 73) 

Doporuču
jící 
(Zásadní) 

Navrhujeme bod 54 uvést takto:  
 
54. § 73 včetně nadpisu zní: 
„§ 73 
Repo obchody 
 (1) Repo obchodem se rozumí repo nebo 
reverzní repo.  
 (2) Repem se rozumí poskytnutí finančních 
aktiv, jiných než hotovost, za hotovost nebo jinou 
formu úhrady se současným závazkem přijmout tato 
finanční aktiva k přesnému datu za částku rovnající 
se původní hotovosti nebo jiné formě úhrady a 
úroku.  
 (3) Reverzním repem se rozumí přijetí 
finančních aktiv, jiných než hotovost, za hotovost 
nebo jinou formu úhrady se současným závazkem 
poskytnout tato finanční aktiva k přesnému datu za 
částku rovnající se převedené hotovosti nebo jiné 
formě úhrady a úroku.  
 (4) Jako repo obchod se vykazuje:  
a) klasické repo, kterým se rozumí přijetí úvěru se 
zajišťovacím převodem finančního aktiva a klasické 
reverzní repo, kterým se rozumí poskytnutí úvěru se 
zajišťovacím převodem finančního aktiva,  
b) zápůjčka cenných papírů zajištěná převodem 
hotovosti nebo jinou formou úhrady,  
c) prodej cenných papírů se současně sjednaným 

Částečně vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
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zpětným nákupem a nákup cenných papírů se 
současně sjednaným zpětným prodejem.  
 (5) Kolaterál poskytnutý v repu se vykazuje 
ve stejné položce aktiv nebo ve stejné položce knihy 
podrozvahových účtů, kde byl vykazován před 
poskytnutím v repu za použití dosavadního způsobu 
oceňování.  Zároveň účetní jednotka v případě repa 
vykáže dluh z titulu neukončené finanční operace 
v položce D.III.29. Závazky z neukončených 
finančních operací. 
 (6) Kolaterál přijatý v reverzním repu se 
vykazuje v příslušné položce knihy podrozvahových 
účtů. Kolaterál, který je předmětem krátkého 
prodeje, se vykazuje v příslušné položce pasiv. 
Zároveň účetní jednotka v případě reverzního repa 
vykáže pohledávku z titulu neukončené finanční 
operace v položce „B.II.25. Pohledávky z 
neukončených finančních operací“.“ 
Odůvodnění: 
Bodem č. 54 se vkládá do vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
(pro některé vybrané účetní jednotky) nové 
ustanovení, které vymezuje definici a vykazování 
repo obchodů. Definice repo obchodů pro účely této 
vyhlášky je pojata odlišně od vyhlášky č. 501/2002 
Sb., pro banky a jiné finanční instituce. Domníváme 
se, že neexistuje důvod, aby vyhláška č. 410/2009 
Sb. obsahovala odlišnou definici repo obchodů od 
definice repo obchodů ve vyhlášce č. 501/2002 Sb. 
Terminologie použitá ve vyhlášce č. 501/2002 Sb. je 
již více než 13 let v České republice zavedená a 
není důvod ji měnit pouze pro účely jediné vyhlášky. 
Kromě toho není vhodné, když se v legislativě 
vyskytují rozdílná vymezení stejného pojmu. Proto 
navrhujeme převzít definici repo obchodů ze 
stávající vyhlášky č. 501/2002 Sb. Dále z důvodu 
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zjednodušení a zpřehlednění textu doporučujeme do 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. převzít z vyhlášky 
č. 501/2002 Sb. text týkající se vykazování repo 
obchodů. 
 
Jitka Svobodová, tel. 224 412 383, e-mail: 
jitka2351.svobodova@cnb.cz 
 
Josef Jílek, tel. 224 413 017, e-mail: 
josef.jilek@cnb.cz 

2. Úřad vlády Návrh 
vyhlášky 

Doporuču
jící 

Předkladatel splnil pouze částečně formální 
náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s 
právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády, v platném znění (dále jen „LPV“), a z 
přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 
1304,  o Metodických pokynech pro zajišťování prací 
při plnění legislativních závazků vyplývajících z 
členství České republiky v Evropské unii, v platném 
znění. 
Na str. 3 obecné části odůvodnění je vymezen vztah 
k oblastem čerpání prostředků z rozpočtu EU a 
ochraně finančních zájmů EU, ovšem hodnocení 
souladu navrhované právní úpravy s předpisy EU 
má, podle čl. 16 odst. 4 LPV, obsahovat uvedení 
předpisů EU, které se k návrhu vztahují, nebo 
vyjádření, že předpisy EU se k předmětu návrhu 
nevztahují. Doporučujeme  
upřesnit. 
 
JUDr. Zora Mališová 

Vyhověno. 
Text odůvodnění upraven. 

3. 

Úřad vlády ČR 
- Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 

Odůvodně
ní 

Doporuču
jící 

K části Odůvodnění – obecná část: 
 
Doporučujeme odůvodnění stručně doplnit o 
informaci, které navržené instituty v novele vyhlášky 
reagují na podněty z aplikační praxe či ze strany 

Vyhověno. 
Text odůvodnění upraven. 
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legislativu odborné veřejnosti (pokud je takové možné určit), 
jelikož z dikce návrhu a jeho zdůvodnění je 
prezentován (z pochopitelného důvodu) především 
pohled Ministerstva financí jako předkladate 
předpisu.  
 
Odůvodnění: 
V části Přezkum účinnosti se uvádí, že účinnost 
vyhlášky bude možné ověřit následně v praxi, jednak 
konzultacemi s odbornými a metodickými pracovníky 
a zúčastněnými profesními subjekty. Domníváme se, 
že by v rámci celé škály navržených změn, které 
jsou obsahem novely, mělo být již nyní v návrhu 
vyhlášky odlišeno, které úpravy případně vyplývají, 
respektive reagují na podněty z aplikační praxe, 
jelikož pouhé následné ověřování účinnosti nově 
navržených úprav není z hlediska předvídatelnosti a 
včasného hodnocení dopadů nejvhodnějším 
postupem. Z obsahu odůvodnění nelze tyto 
informace vyčíst, praktický dopad každého 
jednotlivého ustanovení není popsán. Jedinou 
uváděnou skutečností je, že si příslušné úpravy 
vyžádají náklady na úpravu informačních systémů 
dotčených účetních jednotek. I z tohoto důvodu by 
bylo vhodné předložené návrhy úprav „obhájit“ z 
pohledu předběžného ověření funkčnosti s 
dotčenými subjekty, tj. ve smyslu, že nevyvolají nové 
povinnosti či nezamýšlené dopady, jak se v 
některých případech v minulosti stalo. Tyto 
skutečnosti či problémy mohou být zjevné odborné 
veřejnosti, nelze však z odůvodnění ověřit, v jakém 
rozsahu jsou navržené změny a řešení v souladu s 
tímto názorem či obecně s pohledem dotčených 
subjektů. 
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OSTATNÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
KRAJE 
(eKLEP) 

PhDr. Aleš Pecka, tel.: 224 002 578, e-mail: 
pecka.ales@vlada.cz 

4. Úřad vlády ČR 
- VÚV 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuču
jící 
(zásadní) 

K § 11 odst. 6 písm. d) a § 14 odst. 10: 
Upozorňujeme na zřejmě administrativní překlep, 
kdy je odkazováno na písm. i), které v předmětném 
ustanovení zákona o účetnictví podle našeho názoru 
není. V tomto smyslu navrhujeme ponechat původní 
text „podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
 

5. Úřad vlády ČR 
- VÚV 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuču
jící 
(zásadní) 

K § 66 odst. 8 vyhlášky 
Vzhledem k definici „C.II.5. Fond reprodukce 
majetku, fond investic“ dle § 27 odst. 2 písm. e) 
vyhlášky, je dle našeho názoru třeba upravit znění 
cit. ustanovení z původního textu …“investiční fond“ 
nově na …“fond investic“… 
 
Alena Šímová, tel. 224 002 511 
Ing. Ondřej Vokoun, tel. 224 002 466 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevan
ce 

Připomínka Vypořádání 

1. Jihočeský kraj 
 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 
(Zásadní
) 

1. § 11 odst. 6 písm. d) 
Položka „A.I.9. Dlouhodobý nehmotný majetek 
určený k prodeji“ obsahuje dlouhodobý nehmotný 
majetek oceněný reálnou hodnotou podle § 27 
odst. 1 písm. i) zákona. 
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, neobsahuje ustanovení pod 
písm. i). Skutečnost, že majetek určený k prodeji 
se oceňuje reálnou hodnotou, je upravena v § 27 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
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odst. 1 písm. h) zákona. 
Jihočeský kraj žádá o provedení opravy 
předmětného ustanovení na písm. h). 

2. Jihočeský kraj 
 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 
(Zásadní
) 

2. § 14 odst. 10 
Položka „A.II.10. Dlouhodobý hmotný majetek 
určený k prodeji“ obsahuje dlouhodobý hmotný 
majetek oceněný reálnou hodnotou podle § 27 
odst. 1 písm. i) zákona. 
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, neobsahuje ustanovení pod 
písm. i). Skutečnost, že majetek určený k prodeji 
se oceňuje reálnou hodnotou, je upravena v § 27 
odst. 1 písm. h) zákona. 
Jihočeský kraj žádá o provedení opravy 
předmětného ustanovení na písm. h). 
 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

3. Jihočeský kraj 
 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 
(Zásadní
) 

3. § 66 odst. 8 
„Nezajistí-li příspěvková organizace ke dni 
sestavení účetní závěrky, s výjimkou mezitímní 
účetní závěrky, krytí investičního fondu nebo 
fondu reprodukce majetku finančními prostředky, 
sníží výsledkově o tento rozdíl snížený o výši 
výnosů z titulu časového rozlišení přijatých 
investičních transferů investiční fond nebo fond 
reprodukce majetku. Účetní jednotky v příloze 
účetní závěrky zdůvodní, proč nebylo možno 
investiční fond nebo fond reprodukce majetku 
krýt finančními prostředky.“ 
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, uvádí v § 31 odst. 1, že 
příspěvková organizace vytváří k financování 
svých investičních potřeb fond investic. Rovněž 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb., Směrná 
účtová osnova, uvádí u syntetického účtu 416 - 
Fond reprodukce majetku, fond investic. 
Jihočeský kraj žádá o opravu v předmětném § 66 
odst. 8 na fond investic. 
 

4. Jihočeský kraj 
 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 
(Zásadní
) 

4. § 67 odst. 2 
Toto ustanovení zní: „U rezerv podle jiných 
právních předpisů 35) se postupuje podle těchto 
předpisů.“ 
Není zřejmé, čeho se týká odkaz 35), přestože 
v jiných ustanoveních navrhované vyhlášky je 
vždy odkaz jasně uveden. 
Jihočeský kraj žádá o doplnění výše uvedeného 
odkazu 35). 
 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

5. Jihočeský kraj 
 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 
(Zásadní
) 

5. § 73 Repo obchody a § 74 Uplatnění reálné 
hodnoty u závazku vrátit cenný papír (kolaterál), 
který účetní jednotka zcizila a k okamžiku 
ocenění jej nezískala zpět 
V § 73 je navrhována změna účetní metody repo 
obchodů, tj. investor nově neúčtuje rozvahově o 
přírůstku či úbytku kolaterálu bez ohledu na to, 
zda dochází, či nedochází k převodu vlastnického 
práva ke kolaterálu. Zavádí se nová položka 
rozvahy „B.II.25. Pohledávky z neukončených 
finančních operací“ a nové položky podrozvahy 
„P.VII.5. Krátkodobé podmíněné závazky 
z přijatého kolaterálu“ a „P.VII.6. Dlouhodobé 
podmíněné závazky z přijatého kolaterálu“. 
V odůvodnění předkladatel uvádí, že repo 
obchody a reverzní repo obchody mohou 
provádět i územní samosprávné celky, a proto se 

Vysvětleno. 
Územní samosprávné celky 
mohou uskutečňovat repo 
obchody, přičemž na základě 
jednání se zástupci krajů 
(Metodické dny ve Smilovicích a 
Porada vedoucích ekonomických 
odborů na Sychrově) se 
nepředpokládá, že územní 
samosprávné celky by 
v nejbližších letech uskutečňovaly 
repo obchody, a tudíž uvedenou 
metodu repo obchodů prozatím 
nerozšiřujeme na ostatní účetní 
jednotky, a to z důvodu, že není 
poptávka. Pokud by však územní 
samosprávný celek uskutečnil 
repo obchod, pak v rámci 
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do závazného vzoru „Rozvahy pro územní 
samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 
regionů soudržnosti“ zavádí položky „B.II.25. 
Pohledávky z neukončených finančních operací“ 
a „D.III.29. Závazky z neukončených finančních 
operací“. Dále je rozšířena kniha podrozvahových 
účtů o nové položky „P.VII.5.“ a „P.VII.6.“. 
§ 75 odst. 1 zní: „Ustanovení § 73 a 74 se 
vztahují pouze na ministerstvo.“ 
Jihočeský kraj požaduje vysvětlení, jakým 
způsobem tedy mají postupovat územní 
samosprávné celky při účtování repo obchodů a 
reverzních repo obchodů, a to právě v návaznosti 
na ustanovení § 75. 
 
Ing. Ladislav Staněk  
stanek@kraj-jihocesky.cz 

závazného vzoru rozvahy pro 
územní samosprávné celky a 
knihy podrozvahových účtů jsou 
stanoveny příslušné položky 
(„B.II.25. Pohledávky 
z neukončených finančních 
operací“, „D.III.29“ Závazky 
z neukončených finančních 
operací“, „P.VII.5. Krátkodobé 
podmíněné závazky z přijatého 
kolaterálu“ a „P.VII.6. Dlouhodobé 
podmíněné závazky z přijatého 
kolaterálu“), na kterých by tyto 
obchody mohly být vykázány, a to 
za obdobného využití účetní 
metody repo obchodů stanovené 
v § 73. Pokud by byl požadavek 
na rozšíření účetní metody repo 
obchodů i na jiné účetní jednotky, 
pak v rámci některé z dalších 
novel vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
jsme připraveni k úpravě. 

6. Hlavní město 
Praha 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 

K bodu 13 (§ 20 odst. 3): 
V navrhovaném textu doporučujeme vypustit 
slovo „textu“, neboť se podle našeho názoru 
nejedná o případ podle čl. 58 odst. 9 
Legislativních pravidel vlády. 
 

Vysvětleno. 
Podle našeho názoru se jedná o 
úpravu uvedenou v Čl. 58 odst. 8 
písm. e) a odst. 9 Legislativních 
pravidel vlády. 

7. Hlavní město 
Praha 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 

K bodům 31 a 32 (§ 45 odst. 1 písm. e) body 1 a 
2): 
V souladu s čl. 55 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme vymezit změny v jednom 
bodu novely s uvedením ustanovení, kterých se 
týkají. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

8. Hlavní město Návrh Doporuč K bodu 51 (§ 67 odst. 2): Vysvětleno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4RCLAYM)



40 
 

Praha vyhlášky ující V navrhovaném textu v souladu s čl. 58 odst. 2 
písm. h) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme slova „vkládá nový odstavec 2, 
který zní“ nahradit slovy „vkládá nový odstavec 2, 
který včetně poznámky pod čarou č. 35 zní“ a  
současně doplnit poznámku pod čarou č. 35. 

S ohledem na skutečnost, že § 67 
odst. 1 se zrušuje bez poznámky 
pod čarou, tedy poznámka pod 
čarou č. 35 je ponechána, není 
vhodné vkládat nový odstavec 2 
s poznámkou pod čarou. 

9. Hlavní město 
Praha 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 

K bodu 58 (příloha č. 5): 
V záložce F.ef oddílu F.II. bodech 1 a 2 v souladu 
s § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 
Sb., doporučujeme navrhovaný text nahradit 
textem: 
„2. investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 
3. investiční dotace ze státních fondů a jiných 
veřejných rozpočtů“. 
 
jarmila.melkesova@cityofprague.cz 
Eva.Bozkova@praha.eu 

Vyhověno. 
Příloha č. 5 upravena. 

10. Pardubický kraj Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 
(Zásadní
) 

1. Do § 4 odst. 8 „Hodnoty položek rozvahy 
ve všech sloupcích se k okamžiku sestavení 
mezitímní účetní závěrky vykazují podle zůstatků 
zjištěných na jednotlivých syntetických účtech 
směrné účtové osnovy buď s kladným, nebo se 
záporným znaménkem.“ navrhujeme doplnit účet 
262 do věty „Hodnoty položek rozvahy ve všech 
sloupcích se k rozvahovému dni vykazují podle 
zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických 
účtech směrné účtové osnovy s kladným 
znaménkem, s výjimkou syntetických účtů 227, 
262, 319, 401, 404, 405, 406, 407, 408 a 
syntetických účtů účtových skupin 43 a 49, které 
se vykazují buď s kladným, nebo se záporným 
znaménkem“. Účet 262 - Peníze na cestě je 
určen pro převody peněžních prostředků mezi 

Vysvětleno. 
Tato úprava by znamenala 
zhoršení srozumitelnosti a 
interpretace příslušné části 
rozvahy. V této souvislosti ještě 
uvádíme, že v rámci 
připomínkového řízení žádné 
další připomínkové místo 
neuplatnilo uvedenou připomínku 
a při předávání účetních záznamů 
do CSÚIS účetními jednotkami 
nezaznamenáváme dotazy v SD 
v souvislosti s vykázáním 
pasivního zůstatku položky 
rozvahy „Peníze na cestě“.  
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bankami, popř. bankou a pokladnou a mohla by 
zde nastat i situace byť výjimečná, ale oprávněná, 
že zůstatek bude na straně DAL (záporný).  A to v 
případě, že dne 31.12. by byla prostřednictvím 
bankomatu vybrána hotovost do pokladny u jiné 
banky, než u které má organizace zřízen účet a 
díky omezenému provozu banky v tento den, kdy 
se účetní operace provádějí jen do určité hodiny, 
by se tento výběr nestihl proúčtovat k 31.12., ale 
až 1.1. následujícího roku. Vzhledem k situaci, 
kdy při předávání účetních závěrek do CSÚIS k 
31.12. nesmí být na tomto účtu vykazován 
záporný zůstatek, považujeme tento náš 
požadavek za oprávněný. 

11. Pardubický kraj Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 
(Zásadní
) 

2. § 11 odst. 6 písm. d) se slova „A.I.10.“ 
nahrazují slovy „A.I.9.“ a slova „písm. h) se 
nahrazují slovy „písm. i)“ – zákonem č. 221/2015 
Sb. nedošlo v § 27 odst. 1 ke změně písmen a) 
až i), tzn. odst. 1 má stále písmena a) až h). 
Navrhujeme ponechat původní písmeno h). 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

12. Pardubický kraj Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 
(Zásadní
) 

3. § 14 odst. 10 se slova „A.II.11.“ nahrazují 
slovy „A.II.10.“ a slova „písm. h) se nahrazují 
slovy „písm. i)“ – zákonem č. 221/2015 Sb. 
nedošlo v § 27 odst. 1 ke změně písmen a) až i), 
tzn. odst. 1 má stále písmena a) až h). 
Navrhujeme ponechat původní písmeno h). 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

13. Pardubický kraj Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 
(Zásadní
) 

4. V § 45 návrhu vyhlášky požadujeme v 
odst. 1 písm. a) bodu 5. uvést jednotně odkaz na 
„zákon“ (tj. zák. 563/1991 Sb., o účetnictví), tak 
jako u ostatních bodů tohoto písm. Tedy 
navrhujeme znění tohoto bodu takto: „A.5. 
Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona“ o 

Vyhověno jinak. 
Ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) 
bod 5 zní následovně: „„A.5. 
Informace podle § 18 odst. 3 
písm. b) zákona“ obsahuje 
informace o zápisu do veřejného 
rejstříku,“. 
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zápisu do veřejného rejstříku Současné označení 
je zavádějící a to s ohledem na odkaz cituji „ 
..zákona o zápisu do veřejného rejstříku“. Zák. 
304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických 
a fyzických osob  v § 18 neobsahuje žádná 
ustanovení týkající se účetní závěrky a co musí 
obsahovat. 

14. Pardubický kraj Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 
(Zásadní
) 

5. Čl. II. bod 2 – nedomníváme se, že je 
vhodné, aby ÚJ měly možnost použít ustanovení 
již v účetní závěrce sestavované k 31. prosinci 
2015. Z důvodu stanovení jednotného postupu a 
vykazování navrhujeme sjednotit vykazování buď 
všechny ÚJ, nebo začít používat navrhované 
ustanovení až od počátku účetního období 2016. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven, kdy 
přechodné ustanovení bylo 
odstraněno. 

15. Pardubický kraj Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 
(Zásadní
) 

6. Příloha č. 1 – Rozvaha (územní 
samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 
regionů soudržnosti). A.IV. součtový řádek ve 
sloupci 1 2, 3 a 4 – součet A.IV.1 až A.IV.7 
nahradit A.IV.1 až A.IV.6 

Vysvětleno. 
S ohledem na skutečnost, že 
nedochází k odstranění položky 
„A.IV.7. Dlouhodobé 
zprostředkování transferů“ ze 
základního vzoru rozvahy 
(ponechání této položky pro 
organizační složky státu), tedy 
nedochází ani ke změně 
součtového řádku, pak v žádném 
ze závazných vzorů rozvahy pro 
jednotlivé druhy účetních jednotek 
nedochází k úpravě uvedeného 
součtového řádku. 
V případě stanovení výpočtu 
součtových položek se u 
závazného vzoru rozvahy a 
výkazu zisku a ztráty pro 
organizační složky státu, územní 
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samosprávné celky, svazky obcí 
a regionální rady regionů 
soudržnosti, příspěvkové 
organizace a státní fondy 
vycházelo a vychází ze 
základního vzoru rozvahy a 
výkazu zisku a ztráty. Uvedené 
skutečnosti jsou platné od 1. 1. 
2010. K tomuto okamžiku byly 
provedeny kroky směřující ke 
zjednodušení orientace účetních 
jednotek v účetní závěrce a byly 
stanoveny vzory jednotlivých částí 
účetní závěrky tak, aby 
obsahovaly pouze informace, 
které se vztahují k činnosti dané 
účetní jednotky s tím, že 
stanovením výpočtu součtových 
řádků (formalizací součtových 
řádků) byla dosažena určitá 
flexibilita „výkaznictví“ v 
návaznosti na předávání účetních 
záznamů pro účely monitorování 
a řízení veřejných financí 
vybranými účetními jednotkami do 
Centrální systém účetních 
informací státu. 

16. Pardubický kraj Návrh 
vyhlášky Zásadní 

7. Příloha č. 1 – Rozvaha (územní 
samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 
regionů soudržnosti). D.II. součtový řádek ve 
sloupci 1 a 2 – součet D.II.1. až D.II.9 nahradit 
D.II.1. až D.II.8 

Vysvětleno. 
S ohledem na skutečnost, že 
nedochází k odstranění položky 
„D.II.9. Dlouhodobé 
zprostředkování transferů“ ze 
základního vzoru rozvahy 
(ponechání této položky pro 
organizační složky státu), tedy 
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nedochází ani ke změně 
součtového řádku, pak v žádném 
ze závazných vzorů rozvahy pro 
jednotlivé druhy účetních jednotek 
nedochází k úpravě uvedeného 
součtového řádku. 
V případě stanovení výpočtu 
součtových položek se u 
závazného vzoru rozvahy a 
výkazu zisku a ztráty pro 
organizační složky státu, územní 
samosprávné celky, svazky obcí 
a regionální rady regionů 
soudržnosti, příspěvkové 
organizace a státní fondy 
vycházelo a vychází ze 
základního vzoru rozvahy a 
výkazu zisku a ztráty. Uvedené 
skutečnosti jsou platné od 1. 1. 
2010. K tomuto okamžiku byly 
provedeny kroky směřující ke 
zjednodušení orientace účetních 
jednotek v účetní závěrce a byly 
stanoveny vzory jednotlivých částí 
účetní závěrky tak, aby 
obsahovaly pouze informace, 
které se vztahují k činnosti dané 
účetní jednotky s tím, že 
stanovením výpočtu součtových 
řádků (formalizací součtových 
řádků) byla dosažena určitá 
flexibilita „výkaznictví“ v 
návaznosti na předávání účetních 
záznamů pro účely monitorování 
a řízení veřejných financí 
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vybranými účetními jednotkami do 
Centrální systém účetních 
informací státu. 

17. Pardubický kraj Návrh 
vyhlášky Zásadní 

8. Příloha č. 5 – upravit položku „A.5. 
Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona“ o 
zápisu do veřejného rejstříku v souladu s 
připomínkou k § 45. 

Vyhověno. 
Příloha č. 5 upravena. 

18. Pardubický kraj Návrh 
vyhlášky Ostatní 

9. Z důvodové zprávy k bodům 3, 4, 8, 9, 10, 
71, 72 vyplývá, že ustanovení § 55 odst. 4 věta 
poslední je třeba chápat tak, že zásahy do 
jednotlivého dlouhodobého majetku se vzájemně 
nesčítají a že technické zhodnocení není 
nezbytně omezeno délkou účetního období 
(citace navrhované právní úpravy: „Náklady 
vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí 
souhrn nákladů na dokončený zásah do 
jednotlivého dlouhodobého majetku.“). 
            Domníváme se že: 
• znění příslušného ustanovení není 
jednoznačné (vysvětlení vyplývá jen z důvodové 
zprávy) 
• navrhované příslušné ustanovení není pak 
konsistentní s ostatními právními předpisy, 
například s § 47 odst. 4 věta poslední vyhlášky č. 
500/2002 Sb., pro podnikatele (citace vyhlášky č. 
500/2002 Sb.: „Náklady vynaloženými na 
technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů 
na dokončené zásahy do jednotlivého 
dlouhodobého majetku za účetní období“.) tzn., 
že jednotlivé zásahy do jednotlivého 
dlouhodobého majetku dokončené v průběhu 
účetního období se sčítají. 
            Prosíme o vysvětlení. 

Vysvětleno. 
V prvé řadě je důležité upozornit 
na skutečnost, že se jedná pouze 
o upřesnění stávající právní 
úpravy a nedochází tedy 
ke změně dosavadního pojetí 
technického zhodnocení u 
některých vybraných účetních 
jednotek, které bylo upraveno 
vyhláškou č. 403/2011 Sb.  
Z upřesnění je patrné, že zásahy 
různé povahy do jednotlivého 
dlouhodobého majetku se 
vzájemně nesčítají a že technické 
zhodnocení není nezbytně 
omezeno účetním obdobím. 
Podle našeho názoru 
a i vzhledem ke skutečnosti, že 
sama účetní jednotka nejlépe 
dokáže posoudit stav a povahu 
příslušného majetku včetně 
charakteru zásahů do 
dlouhodobého majetku, je vhodné 
v rámci interních předpisů 
dotčených účetních jednotek 
stanovit, co znamená dokončený 
zásah do jednotlivého 
dlouhodobého majetku, kdy jím 
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například může být dokončení 
jednotlivé akce v rámci konkrétní 
uzavřené smlouvy, přičemž musí 
být splněny podmínky pro 
technické zhodnocení uvedené 
v ustanovení § 55 odst. 4 
vyhlášky č. 410/2009 Sb.  

19. Pardubický kraj 
K 
předkládací 
zprávě 

Doporuč
ující 

10.  § 14 odst. 3 písm. f) se slova „majetku 
uvedeného“ nahrazují slovy „staveb uvedených“ – 
zákonem č. 221/2015 Sb. nedošlo v § 28 odst. 5 
ke změně terminologie. Žádáme o vysvětlení, zda 
je možné vyhláškou omezit okruh majetku, který 
je uveden v zákoně 
 
Ing. Oldřich Felgr 
Vedoucí odboru finančního 
Krajský úřad Pardubického kraje 
tel. 466 026 135 
e-mail: oldrich.felgr@pardubickykraj.cz 

Vysvětleno. 
Navrhovanou úpravou ustanovení 
§ 14 odst. 3 písm. f) nedochází 
k rozporu se zákonem o 
účetnictví, pouze dochází ke 
zpřesnění vykazování 
technického zhodnocení 
uvedeného majetku, kdy v rámci 
položky rozvahy „A.II.3. Stavby“ 
bude vykazováno technické 
zhodnocení staveb uvedených v § 
28 odst. 5 zákona o účetnictví, 
technické zhodnocení ostatního 
majetku uvedeného v § 28 odst. 5 
zákona o účetnictví bude 
vykazováno v příslušné položce 
dlouhodobého majetku. 

20. Olomoucký kraj 
K 
předkládací 
zprávě 

Doporuč
ující 
(Zásadní
) 

Návrh vyhlášky nepředpokládá hospodářský ani 
finanční dopad navrhované právní úpravy na 
podnikatelské prostředí. Domníváme se, že 
novela vyhlášky dopad na rozpočet mít bude, 
neboť budou muset být provedeny úpravy 
software – úpravy výkazů, nové účtové rozvrhy, 
nové předkontace, nové postupy a další úpravy 
vnitřních předpisů. 

Vysvětleno. 
Návrh vyhlášky opravdu 
nepředpokládá hospodářský ani 
finanční dopad navrhované právní 
úpravy na podnikatelské 
prostředí, a to v tom smyslu, že 
tato úprava negativně ovlivní 
jejich rozpočty.  

21. Olomoucký kraj K 
odůvodnění 

Doporuč
ující 
(Zásadní

1)Text odůvodnění uvádí: „Návrh vyhlášky 
předpokládá nevýznamné dopady navrhované 
právní úpravy na státní rozpočet České republiky 

Bere se na vědomí. 
Jedná se zejména o legislativně 
technickou novelu s cílem 
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) a na ostatní veřejné rozpočty. Nevýznamné 
náklady jsou spojené s úpravou ekonomických 
informačních systémů dotčených vybraných 
účetních jednotek, a to v souvislosti se změnami 
některých závazných vzorů účetní závěrky, kdy 
tyto náklady nebudou ze strany Ministerstva 
financí refundovány. Návrh vyhlášky 
nepředpokládá hospodářský ani finanční dopad 
navrhované právní úpravy na podnikatelské 
prostředí.“  
S tímto zdůvodněním nesouhlasíme, zvláště když 
se tak od reformy ve veřejné správě od roku 2010 
argumentuje při každé novele všech právních 
předpisů týkajících se účetnictví a výkaznictví. 

správného vykazování účtů 
státních finančních aktiv, účtů 
řízení likvidity státní pokladny a 
účtů řízení státního dluhu, 
upřesnění účetní metody repo 
obchodů, upřesnění vykazování 
technického zhodnocení, 
vykazování nabytého majetku za 
účelem bezúplatného předání a 
s cílem zajištění souladu se 
zákonem o účetnictví, přičemž 
s uvedenými úpravami bylo 
nezbytné provést minimální 
úpravy v uspořádání a 
označování položek účetní 
závěrky. 

22. Olomoucký kraj K 
odůvodnění 

Doporuč
ující 
(Zásadní
) 

2) Uvedení skutečnosti, že předložení návrhu 
vyhlášky zajišťuje „zvýšení právní jistoty“ a „lepší 
strukturu informací v účetních závěrkách 
vybraných účetních jednotek pro jejich uživatele“ 
je dosti zavádějící. V případě ne zcela jasných 
ustanovení, která jsme v rámci různých 
připomínkových řízení požadovali doplnit nebo 
upřesnit, k nápravě nedošlo. Místo toho jsou 
upřesňovány v některých případech skutečnosti, 
které byly dle našeho názoru jasné a 
srozumitelné. Například odpisování, případně 
technické zhodnocení. 

Vysvětleno. 
V rámci návrhu vyhlášky, kterou 
se mění vyhláška č. 410/2009 Sb. 
dochází ke zvýšení právní jistoty 
a k lepší struktuře informací 
v účetní závěrce pro její uživatele, 
a to zejména v oblastech 
vykazování účtů státních 
finančních aktiv, účtů řízení 
likvidity státní pokladny a účtů 
řízení státního dluhu, upřesnění 
účetní metody repo obchodů, 
upřesnění vykazování 
technického zhodnocení a 
vykázání nabytého majetku za 
účelem bezúplatného předání. 
Například v případě technického 
zhodnocení účetní jednotky 
v současné době rozumí náklady 
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na technické zhodnocení souhrn 
nákladů na dokončené zásahy do 
jednotlivého dlouhodobého 
majetku za účetní období. Účetní 
jednotky nemovité a movité věcí 
nabyté za účelem bezúplatného 
předání vykazují v rámci 
příslušných položek 
dlouhodobého majetku nebo 
v rámci zásob. 

23. Olomoucký kraj Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 
(Zásadní
) 

1) K návrhu znění § 11 a § 14 vyhlášky: S 
navrhovaným zrušením ustanovení § 11 odst. 6, 
písm. d) a § 14 odst. 10 souhlasíme. Je však 
překvapivé, že nejdříve přes veškeré připomínky 
jejich nadbytečnosti bylo vynuceno jejich 
používání a teď již zase nejsou potřeba. Tato 
změna má opět dopad na úpravu účtového 
rozvrhu, majetkové evidence a kontací. 

Bere se na vědomí. 

24. Olomoucký kraj Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 
(Zásadní
) 

2) K návrhu znění § 20 odst. 3, písm. h) vyhlášky: 
Zahrnutí pořízení nemovitých a movitých věcí za 
účelem bezúplatného předání do zásob může 
vést ke zkreslení věrohodnosti a poctivosti vedení 
účetnictví i zkreslování čerpání rozpočtu. 
Tato položka má i další vazbu na zákon o krajích, 
případně obcích. 
Pro evidenci zásob platí méně přísná pravidla než 
pro evidenci majetku, může tak docházet k 
nehospodárnému nakládání s majetkem, 
potažmo nakládání s veřejnými prostředky. 
Uvedeným způsobem lze pořizovat předměty, 
které jsou jinak odpisovány, a tím dochází 
případně ke zkreslení hospodářského výsledku. 

Vysvětleno. 
Navrhovaná úprava je analogií 
k úpravě zboží, kdy nemovité 
nebo movité věci nabyté za 
účelem prodeje se vykazují 
v zásobách. Podstatou vykázání 
nemovitých a movitých věcí 
v zásobách je předpoklad 
samotného nabytí za účelem 
bezúplatného předání, tedy 
k okamžiku nabytí nemovitých a 
movitých věcí musí být zřejmé, že 
jsou určeny k bezúplatnému 
předání s výjimkou bezúplatného 
předání podle § 25 odst. 6 zákona 
o účetnictví, v ostatních 
případech bude majetek vykázán 
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standardním způsobem. Majetek 
pořízený za účelem bezúplatného 
předání není nabýván za účelem 
užívání účetní jednotkou (jako 
zboží), a tudíž účetní není ani 
odpisován, v případě, že dojde 
k významnému snížení hodnoty 
majetku, účetní jednotka může 
vytvořit opravnou položku 
k ostatním zásobám. 
Navrhovanou úpravou částečně 
dochází i ke sjednocení 
s rozpočtovou skladbou 
(rozpočtová položka 5194), která 
výdaje na věcné dary mající 
výjimečně povahu i dlouhodobého 
majetku klasifikuje jako běžné 
výdaje. V průběhu diskuzí nad 
navrhovanou úpravou bylo 
zjištěno, že dotčené účetní 
jednotky nevykazují tyto účetní 
případy shodně, některé účetní 
jednotky vykazují nemovité a 
movité věci nabyté za účelem 
bezplatného předání v položce 
zásob a některé v rámci 
dlouhodobého majetku.  

25. Olomoucký kraj Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 
(Zásadní
) 

3 ) K návrhu znění § 55 odst. 4 vyhlášky:  
Spatřujeme rozpor mezi zněním § 55 odst. 4 
navrhované vyhlášky s odůvodněním tohoto 
paragrafu, kdy ve vyhlášce je uvedeno: „Náklady 
vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí 
souhrn nákladů na dokončený zásah do 
jednotlivého dlouhodobého majetku.“ 
A v odůvodnění je uvedeno: „Z navrhovaného 

Vysvětleno. 
Mezi návrhem vyhlášky a 
odůvodněním není rozpor, kdy z 
uvedeného upřesnění ustanovení 
§ 55 odst. 4 je patrné, že zásahy 
různé povahy (například 
rekonstrukce záchodů a 
rekonstrukce oken) do 
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upřesnění je více patrné, že zásahy do 
jednotlivého dlouhodobého majetku se vzájemně 
nesčítají… „ 
 

jednotlivého dlouhodobého 
majetku se vzájemně nesčítají a 
že technické zhodnocení není 
nezbytně omezeno účetním 
obdobím, kdy dokončeným 
zásahem do jednotlivého 
dlouhodobého majetku může 
například být dokončení jednotlivé 
akce v rámci konkrétní uzavřené 
smlouvy. Podle našeho názoru 
a i vzhledem ke skutečnosti, že 
sama účetní jednotka nejlépe 
dokáže posoudit stav a povahu 
příslušného majetku včetně 
charakteru zásahů do 
dlouhodobého majetku, je vhodné 
v rámci interních předpisů 
dotčených účetních jednotek 
stanovit, co znamená dokončený 
zásah do jednotlivého 
dlouhodobého majetku. 

26. Olomoucký kraj Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 
(Zásadní
) 

4) K návrhu znění § 66 odst. 6 vyhlášky: 
Pokud bylo cílem zpřesnit definici zahájení 
odpisování, stačilo doplnit za slova „při převodu 
vlastnictví“ slova „nebo změny příslušnosti k 
hospodaření“. V praxi je již řadu let prováděno. 
Pokud by se mělo jednat o taxativní výčet, je pak 
nutné uvést ještě i „svěření do hospodaření“, 
neboť se jedná o tentýž režim. Navrhovaná 
úpravy by se však měla promítnout ještě do 
Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování 
dlouhodobého majetku. 

Vysvětleno. 
V rámci konzultací s dotčenými 
účetními jednotkami byla 
zaznamenána nejistota ve 
stanovení okamžiku zahájení 
odpisování, resp. uskutečnění 
účetního případu v případě 
změny příslušnosti k hospodaření 
s nemovitými věcmi státu, které 
podléhají zápisu do katastru 
nemovitostí a jsou zařazeny do 
užívání, a to z důvodu, že tímto 
okamžikem není doručení návrhu 
na vklad do katastru nemovitostí. 
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V této souvislosti pak dojde 
v ČÚS č. 701 k vymezení tohoto 
okamžiku, a to, že v případě 
změny příslušnosti k hospodaření 
s nemovitými věcmi státu, které 
podléhají zápisu do katastru 
nemovitostí, se za okamžik 
uskutečnění účetního případu 
považuje den uvedený v zápisu o 
změně příslušnosti k hospodaření 
s majetkem státu nebo v písemné 
smlouvě. Z výše uvedeného je 
patrné, že se nejedná o totožný 
okamžik, a tudíž navrhované 
doplnění stávajícího ustanovení o 
slova „nebo změny příslušnosti 
k hospodaření“ by nebylo 
správné. 

27. Olomoucký kraj Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 

5) K návrhu znění § 68 odst. 3 vyhlášky: 
V § 68 odst. 1 a 2 současného znění vyhlášky je 
uvedeno, že se za vzájemné zúčtování 
nepovažuje zúčtování uvedených skutečností, ale 
doplněný odstavec 3 požaduje vysvětlení v účetní 
závěrce (příloha), jedná-li se o významnou 
informaci. 
Hladina významnosti je od reformy veřejných 
financí předmětem polemik mezi účetními 
jednotkami a kontrolními orgány. A to i v případě, 
že má v souladu s legislativou účetní jednotka 
nastaveny hladiny významnosti ve vnitřních 
předpisech. 

Bere se na vědomí. 
Samotné stanovení hladiny 
významnosti ve vnitřním předpisu 
není dostačující, vždy musí být 
zřejmé, jakým způsobem a 
z jakých důvodů byla hladina 
významnosti stanovena 
v příslušné výši, tedy hladina 
významnosti musí být vždy 
stanovena průkazným způsobem. 

28. Olomoucký kraj Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 

6) K návrhu znění bodů 4 a 5 přechodných 
ustanovení: 
Tyto body obsahují informaci o účtu 475, nyní 
Zprostředkování dlouhodobých transferů, nově 

Vysvětleno. 
V případě syntetických účtů 375 a 
475 není kritériem pro správné 
použití syntetického účtu, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4RCLAYM)



52 
 

pak Dlouhodobé zprostředkování a jeho převodu 
na účet 375 v případě územně samosprávných 
celků. 
V každém připomínkovém řízení k vyhlášce č. 
410/2009 Sb., požadujeme bližší specifikace 
některých účtů, mezi něž patří i účty 373, 374, 
375, 471, 472 a 475. 
Nejdříve nebyla rozlišována dlouhodobost a 
krátkodobost, pak rozlišována byla, ale nebylo 
zohledněno zprostředkování. V rámci návrhu 
novely této vyhlášky pro rok 2015 jsme 
upozorňovali na nesmyslnost „zprostředkování 
dlouhodobých transferů“. V návrhu pro rok 2016 
se sice tento účet již netýká územně 
samosprávných celků, ale změna názvu 
neodpovídá charakteru účetního případu. Názvy 
účtů pro zprostředkování neodpovídají charakteru 
transferu (dlouhodobý, krátkodobý). 

respektive pro správné vykázání 
v rámci položky rozvahy 
skutečnost, zda je 
zprostředkováván krátkodobý 
nebo dlouhodobý transfer 
(okamžik vyúčtování), ale 
podstatné je, zda od okamžiku 
přijetí do okamžiku poskytnutí 
peněžních prostředků uplynul 
delší časový okamžik než jeden 
rok (dlouhodobý) či nikoliv 
(krátkodobý). Dále došlo i 
k úpravě závazného vzoru 
rozvahy, v rámci kterého položky 
rozvahy „Dlouhodobé 
zprostředkování transferů“ 
(syntetický účet 475) budou 
nadále moci vykazovat pouze 
organizační složky státu (Národní 
fond). V ostatních případech 
dotčené účetní jednotky mají 
povinnost vykazovat 
zprostředkování transferů v rámci 
položek rozvahy „Krátkodobé 
zprostředkování transferů“ 
(syntetický účet 375). 

29. Olomoucký kraj Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 
(Zásadní
) 

 
7) K návrhu znění Přílohy č. 7 - Směrná účtová 
osnova:  Změny názvů by se mohly jevit jako 
kosmetické, protože nejsou obsahem jednotlivých 
paragrafů vyhlášky, ale zcela mění charakter 
vykazovaných údajů nejen v účetnictví, ale i 
výkazech (B.II.29. a D.III.33). Dále znamenají 
tvorbu převodových můstků pro rok 2016, úpravu 
softwaru – výkaznictví a kontací, včetně 

Bere se na vědomí. 
Navrhovaná úprava názvů 
položek rozvahy „B.II.29.“ a 
„D.III.33.“ je nezbytná s ohledem 
na  
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vykazování údajů Pomocného analytického 
přehledu. 
 
RNDr. Vlasta Vaidová, 
tel.: 585 508 512, 
e-mail: v.vaidova@kr-olomoucky.cz 

30. Jihomoravský 
kraj 

Nad rámec 
Návrhu 
vyhlášky 

Doporuč
ující 
(zásadní
) 

V navrhovaných změnách vyhlášky není řešena 
problematika krytí fondů příspěvkových 
organizací, přestože ze strany MFČR byla 
realizace prvních (alespoň dílčích) úprav předem 
avizována. MFČR obdrželo v této věci již celou 
řadu stanovisek krajů i odborné veřejnosti, ze 
kterých je možné vycházet. Považujeme za 
nezbytné začít tuto oblast neprodleně řešit, v 
opačném případě je ohrožena vypovídací 
schopnost a srovnatelnost účetnictví 
příspěvkových organizací. Současně apelujeme 
na součinnost jednotlivých odborů MF  (12, 54 a 
15) neboť problematika  tvorby a užití peněžních 
fondů příspěvkových organizací se prolíná 
rozpočtovým hospodařením, účetnictvím i  daní z 
příjmu právnických osob.   

Bere se na vědomí. 
Problematika peněžních fondů a 
nezbytnost jejího řešení je nám 
známa a v této oblasti máme 
připraveny návrhy legislativních 
úprav právních předpisů v oblasti 
účetnictví a ČÚS pro některé 
vybrané účetní jednotky, kdy v 
této oblasti byla zahájena 
spolupráce se sekcí 06, která má 
v gesci rozpočtová pravidla, a to 
vytvořením pracovní skupiny. 
Právě na základě požadavku 
sekce 06 v rámci vypořádání 
vnitřního připomínkového řízení 
jsme připraveni provést úpravu 
v oblasti peněžních fondů 
v právních předpisech v oblasti 
účetnictví až v souvislosti 
s úpravou rozpočtových pravidel. 

31. Jihomoravský 
kraj 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 
(zásadní
) 

2. K bodu č. 4 a 10: 
V § 11 odst. 6 písm. d) a v § 14 odst. 10 je 
navrhováno slova „písm. h)“ nahradit slovy „písm. 
i)“. V obou případech je měněn odkaz na § 27 
odst. 1 písm. h) zákona o účetnictví na § 27 odst. 
1 písm. i) zákona o účetnictví. V platném znění 
zákona o účetnictví ani ve znění platném od 
1.1.2016 se písmeno i) § 27 odst. 1 nevyskytuje. 
Správný odkaz je podle našeho názoru stávající 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
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odkaz na § 27 odst. 1 písm. h). 

32. Jihomoravský 
kraj 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 

1. K bodu č. 25: 
V § 32 odst. 8 písm. c) je navrhováno doplnění 
popisu položky D.III.37. takto: 
Položka „D.III.37. Dohadné účty pasivní“ 
obsahuje závazky ze soukromoprávních vztahů, u 
nichž není známa skutečná výše plnění nebo je 
jiným způsobem zpochybnitelná k okamžiku 
účetního případu.“ Z důvodu lepší srozumitelnosti 
doporučujeme přeformulovat takto: Položka 
„D.III.37. Dohadné účty pasivní“ obsahuje 
závazky ze soukromoprávních vztahů, u nichž k 
okamžiku účetního případu není známa. 

Vysvětleno. 
Uvedená formulace je již 
v současné době obsažena 
v platném znění vyhlášky č. 
410/2009 Sb., kdy nespatřujeme 
nezbytnost provedení této úpravy 
a uvedená úprava nevede ke 
zvýšení právní jistoty pro dotčené 
účetní jednotky. 

33. Jihomoravský 
kraj 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 

2. K bodu č. 47: 
V § 55 na konci odstavce 4 se doplňuje věta „ 
Náklady vynaloženými na technické zhodnocení 
se rozumí souhrn nákladů na dokončený zásah 
do jednotlivého dlouhodobého majetku.“  
Touto změnou § 55 vyhlášky se definitivně 
potvrdil zcela odlišný přístup účetní a daňové 
legislativy k technickému zhodnocení. Zákon č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, v § 33 stanoví, 
že technickým zhodnocením se rozumí vždy 
výdaje na dokončení nástavby, přístavby a 
stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace 
majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v 
úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 tis. Kč.  
Upozorňujeme, že odlišný výklad k jednomu 
pojmu ekonomické praxe (v tomto případě k 
technickému zhodnocení) zvyšuje právní nejistotu 
vybraných účetních jednotek. Ve zdůvodnění 
navržené změny § 55 odst. 4 postrádáme 
vysvětlení, proč se přístup k technickému 
zhodnocení zcela odlišuje od pojetí daňového. 

Vysvětleno. 
V prvé řadě je důležité upozornit 
na skutečnost, že se jedná pouze 
o upřesnění stávající právní 
úpravy a nedochází tedy 
ke změně dosavadního pojetí 
technického zhodnocení u 
některých vybraných účetních 
jednotek, které bylo upraveno 
vyhláškou č. 403/2011 Sb.  
Z upřesnění je patrné, že zásahy 
různé povahy do jednotlivého 
dlouhodobého majetku se 
vzájemně nesčítají a že technické 
zhodnocení není nezbytně 
omezeno účetním obdobím. 
Podle našeho názoru 
a i vzhledem ke skutečnosti, že 
sama účetní jednotka nejlépe 
dokáže posoudit stav a povahu 
příslušného majetku včetně 
charakteru zásahů do 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4RCLAYM)



55 
 

dlouhodobého majetku, je vhodné 
v rámci interních předpisů 
dotčených účetních jednotek 
stanovit, co znamená dokončený 
zásah do jednotlivého 
dlouhodobého majetku, kdy jím 
například může být dokončení 
jednotlivé akce v rámci konkrétní 
uzavřené smlouvy, přičemž musí 
být splněny podmínky pro 
technické zhodnocení uvedené 
v ustanovení § 55 odst. 4 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
Odlišné pojetí technického 
zhodnocení ve vyhlášce č. 
410/2009 Sb. oproti technickému 
zhodnocení v daňových právních 
předpisech vyplývá ze 
skutečnosti, že je rozhodující 
samotná podstata zásahu do 
dlouhodobého majetku nikoliv 
sčítání veškerých zásahů různé 
povahy pouze za účetní období 
pro potřeby daní. 

34. Jihomoravský 
kraj 

Nad rámec 
návrhu 
vyhlášky 

Doporuč
ující 

3. Připomínka nad rámec navrhované vyhlášky 
Navrhujeme obsahové vymezení položky rozvahy 
D.II.1. Dlouhodobé úvěry sjednotit s obsahovým 
vymezením položky rozvahy D.III.1. Krátkodobé 
úvěry. 
Současná rozdílná obsahová vymezení přinášejí 
právní nejistotu, jak na těchto účtech vykazovat 
zůstatky úvěrů (zda vykazovat odlišně zůstatek 
jistiny úvěru splatný do jednoho roku krátkodobě 
a nad jeden rok dlouhodobě). 
Podobně pak navrhujeme do obsahového 

Bere se na vědomí. 
Uvedená připomínka může být 
zohledněna při další novele 
vyhlášky č. 410/2009 Sb., aby 
bylo možné uvedenou úpravu 
diskutovat s odbornou veřejností 
a dotčenými účetními jednotkami. 
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vymezení položky rozvahy D.II.1. Dlouhodobé 
úvěry zahrnout i zapůjčky, jak je tomu v současné 
době u položky rozvahy D.III.1. Krátkodobé úvěry. 
Dané by opět zvýšilo právní jistotu účetních 
jednotek (obcí), které v současné době vykazují 
podporu ze Státního fondu životního prostředí ve 
formě zápůjčky (úročené 1 %) převážně na 
položce rozvahy D.III.2. Přijaté návratné finanční 
výpomoci dlouhodobé, ačkoliv se o bezúročně 
poskytnuté prostředky nejedná. 
 
spacek.antonin@kr-jihomoravsky.cz 
ricankova.marta@kr-jihomoravsky.cz 
 

35. Ústecký kraj Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 
(zásadní
) 

1. K bodu 4 a 10 návrhu vyhlášky 
V ustanovení § 11 odst. 6 písm. d) a v ustanovení 
§ 14 odst. 10 vyhlášky navrhujeme ponechat 
slova „písm. h)“. 
 
Znění bodu 4 navrhujeme takto: 
„V § 11 odst. 6 písm. d) se slova „A.I.10.“ 
nahrazují slovy „A.I.9.“.“ 
 
Znění bodu 10 navrhujeme takto: 
„V § 14 odst. 10 se slova „A.II.11.“ nahrazují slovy 
„A.II.10.“.“ 
 
Odůvodnění: 
Ustanovením bodu 4 předkladatel nahrazuje v § 
11 odst. 6 písm. d) vyhlášky slova „písm. h)“ slovy 
„písm. i)“ v odkazu na § 27 odst. 1 zákona. Stejně 
pak předkladatel upravuje ustanovením bodu 10 
ustanovení § 14 odst. 10 vyhlášky. V důvodové 
zprávě k bodu 4 a 10 uvádí, že se jedná o 
legislativně technické úpravy v souvislosti se 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
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zákonem č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony. Avšak 
ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění zákona č. 221/2015 Sb. 
písmeno i) neobsahuje. Obsahuje pouze písmena 
a) až h). Předkladatel tak upravuje odkaz na 
ustanovení, které neexistuje. Z toho důvodu 
předkládáme připomínku výše. 

36. Ústecký kraj Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 

2. K bodu 7 návrhu vyhlášky 
V ustanovení § 14 odst. 3 písm. f) navrhujeme 
slova „staveb uvedených“ nahradit slovy „staveb 
podle“. 
 
Znění bodu 7 navrhujeme takto: 
„V § 14 odst. 3 písm. f) se slova „majetku 
uvedeného“ nahrazují slovy „staveb podle“.“ 
Odůvodnění: 
Ustanovením bodu 7 předkladatel nahrazuje v § 
14 odst. 3 písm. f) vyhlášky slova „majetku 
uvedeného“ slovy „staveb uvedených“. Dle změny 
navrhované předkladatelem tak ustanovení § 14 
odst. 3 písm. f) zní: „technické zhodnocení staveb 
uvedených v § 28 odst. 5 zákona, jehož ocenění 
jedné položky převyšuje částku 40 000,- Kč,“. 
Ustanovení § 28 odst. 5 stanovuje: „Účetní 
jednotka, která majetek uvedený v odstavci 1 
úplatně nebo bezúplatně užívá a provede na 
tomto majetku technické zhodnocení na svůj účet, 
účtuje o tomto technickém zhodnocení a odpisuje 
jej v souladu s účetními metodami.“ Žádné 
stavby, na které odkazuje návrh ustanovení § 14 
odst. 3 písm. f) vyhlášky, v tomto ustanovení však 
uvedeny nejsou. Avšak chápeme vysvětlení v 
důvodové zprávě k bodu 7, že se jedná o 

Vysvětleno. 
Podle našeho názoru není 
navrhované ustanovení § 14 odst. 
3 písm. f) nepřesné a zavádějící, 
kdy je vycházeno ze současného 
znění ustanovení, tedy „(…) 
majetku uvedeného v § 28 odst. 5 
zákona (…)“. 
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legislativně technickou úpravu, aby bylo zřejmé, 
že je v rámci položky rozvahy „A.II.3. Stavby“ 
vykazováno pouze technické zhodnocení staveb 
podle § 28 odst. 5 zákona o účetnictví. Dle 
našeho názoru je tak navrhované usnesení 
nepřesné a zavádějící a z toho důvodu 
navrhujeme změnu, tak jak je uvedena v 
připomínce výše. 

37. Ústecký kraj Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 

3. Připomínka související s návrhem vyhlášky 
V ustanovení § 66 odst. 8 vyhlášky navrhujeme v 
první větě slova „investičního fondu“ nahradit 
slovy „fondu investic“ a slova „investiční fond“ 
nahradit slovy „fond investic“. 
 
Znění ustanovení první věty § 66 odst. 8 
navrhujeme upravit takto: 
„Nezajistí-li příspěvková organizace ke dni 
sestavení účetní závěrky, s výjimkou mezitímní 
účetní závěrky, krytí fondu investic nebo fondu 
reprodukce majetku finančními prostředky, sníží 
výsledkově o tento rozdíl snížený o výši výnosů z 
titulu časového rozlišení přijatých investiční 
transferů fond investic nebo fond reprodukce 
majetku.“ 
 
Odůvodnění: 
Změnu uvedenou v připomínce výše navrhujeme 
s odkazem na zákon č. 24/2015 Sb., kterým se 
mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
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ve znění pozdějších předpisů. A zároveň s 
odkazem na změny ustanovení § 27 odst. 1 a 
odst. 2 písm. e) vyhlášky předkládané 
předkladatelem v návrhu novely vyhlášky v 
bodech 21. a 22. 

38. Ústecký kraj Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 

4. Připomínka související s návrhem vyhlášky 
V Příloze č. 5 ve vzoru výkazu Příloha uvedeném 
na listu F.ef navrhujeme v položce „F.II.2.“ slova 
„investiční dotace“ nahradit slovy „investiční 
příspěvek“. Znění položky F.II.2. navrhujeme 
takto: „Investiční příspěvek z rozpočtu 
zřizovatele“. 
 
Odůvodnění: 
Změnu uvedenou v připomínce výše navrhujeme 
s odkazem na zákon č. 24/2015 Sb., kterým se 
mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
ve znění pozdějších předpisů. A zároveň s 
odkazem na změny předkládané předkladatelem 
v návaznosti na uvedený zákon č. 24/2015 Sb. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

39. Ústecký kraj Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 

5. Formální připomínka k návrhu vyhlášky 
Předkladateli novely vyhlášky doporučujeme před 
samotným předložením novely vyhlášky do 
vnějšího připomínkového řízení řádnou revizi jak 
platného textu vyhlášky, tak textu novely. 
 
Odůvodnění: 
V rámci vnějšího připomínkového řízení 
předkladatel předložil společně s návrhem 

Bere se na vědomí. 
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vyhlášky, kterou se mění vyhláška 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, ve znění pozdějších předpisů, také 
platné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb., s 
vyznačením navrhovaných změn a doplnění. 
Platné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb., včetně 
vyznačení navrhovaných změn a doplnění, 
obsahuje velké množství formálních chyb, 
zejména v mnoha případech chybí mezery mezi 
slovy. Např. v § 20 odst. 2 písm. h), v § 66 odst. 
8, v § 73 odst. 6. Z toho důvodu navrhujeme 
doporučení uvedené výše v připomínce. Tuto 
připomínku předkládáme také s odkazem na 
připomínku č. 1, kdy návrh vyhlášky odkazuje na 
neexistující ustanovení. 
Tato připomínka je doporučující. 

40. Ústecký kraj Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 
(zásadní
) 

6. Obecně k návrhu vyhlášky 
Návrh vyhlášky má zejména legislativně 
technický charakter a pro vybrané účetní 
jednotky, kterými jsou územně samosprávné 
celky, nemá zásadní dopady. Přesto si 
dovolujeme upozornit, že nesouhlasíme se 
způsobem předložení návrhu vyhlášky do 
vnějšího připomínkového řízení. Návrh vyhlášky 
byl do vnějšího připomínkového řízení předložen 
ve stejném termínu jako novely vyhlášek č. 
383/2009 Sb., č. 312/2009 Sb. a 270/2010 Sb. a 
tudíž by připomínková místa měla ve stejném 
termínu předložit případné připomínky ke všem 
novelám. Navíc všechny novely byly do vnějšího 
připomínkového řízení vloženy v termínu, kdy 
probíhá zpracování čtvrtletní účetní závěrky a 
není tudíž moc časových možností řádně všechny 

Bere se na vědomí. 
Tuto skutečnost vnímáme za 
problematickou, přičemž nejsme 
vždy schopni ovlivnit samotnou 
délku příprav, včetně diskusí s 
odbornou veřejností, legislativních 
úprav a délku a průběh 
samotného legislativního procesu, 
kdy naším záměrem je 
prodlužovat legisvakanční lhůtu, 
aby dotčené účetní jednotky měly 
více času se s navrhovanými 
úpravami seznámit a následně je 
implementovat. Je nutné 
upozornit na skutečnost, že v 
rámci metodické podpory pořádá 
Ministerstvo financí již od roku 
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novely předpisů prostudovat, natož pak řádně 
zpracovat případné připomínky.. 
 
Dále pak účinnost všech navrhovaných předpisů 
je předpokládána od 1. 1. 2016. Upozorňujeme 
na skutečnost, že na úpravy ekonomických 
systémů mají vybrané účetní jednotky velmi málo 
času. 
 
Odůvodnění: 
Z uvedených důvodů navrhujeme předkladateli 
zvážit předkládání návrhů právních předpisů do 
vnějšího připomínkového řízení v jiných časových 
intervalech, zejména dříve než v posledním 
čtvrtletí před nabytím účinnosti právních předpisů. 
Zároveň navrhujeme zvážit, zda by novely 
uvedených předpisů nemohly být prováděny v 
delších než ročních intervalech, zejména s 
ohledem na každoroční zavádění či rušení 
syntetických účtů a s tím spojené neustálé 
zpracování převodových můstků, které vede 
spíše k nepřehlednosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

2011 Metodické dny účetnictví 
státu, jejichž cílem je seznámit 
účastníky nejen s připravovanými 
úpravami právních předpisů v 
oblasti účetnictví, ale i s 
jednotlivými postupy účtování. 

41. Ústecký kraj Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 
(zásadní
) 

7. Obecně k návrhu vyhlášky 
Požadujeme zpracování hodnocení dopadů 
regulace (RIA) na veřejné rozpočty. 
 
Odůvodnění: 
Dle vyjádření předkladatele v případě návrhu 
vyhlášky nemusí být zpracování hodnocení 
dopadů regulace (RIA). Návrh novely však 
předpokládá, i když nevýznamný, ale dopad do 
veřejných rozpočtů, související zejména s 
úpravou ekonomických informačních systémů 
dotčených vybraných účetních jednotek. Dle čl. 2 

Vysvětleno. 
Před samotnou přípravou 
právního předpisu proběhla 
analýza právního a skutkového 
stavu, jejíž součástí bylo i 
zhodnocení nezbytnosti změny 
právního stavu. Dále v souladu s 
Obecnými zásadami pro 
hodnocení dopadů regulace (RIA) 
byl zpracován Přehled dopadů 
návrhu právního předpisu, na 
jehož základě bylo rozhodnuto, že 
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odst. 1 Legislativních pravidel vlády však 
„Přípravě každého právního předpisu musí 
předcházet podrobná analýza právního a 
skutkového stavu. Její součástí je i zhodnocení 
nezbytnosti změny právního stavu, a nejsou-li 
určité vztahy právním předpisem dosud upraveny, 
zhodnocení nezbytnosti rozšíření právní regulace 
i na tyto vztahy, včetně zhodnocení dopadů 
předpokládané změny právního stavu nebo 
dopadů právní regulace, která má být rozšířena 
na právní vztahy dosud právem neupravené; při 
tomto hodnocení se postupuje podle Obecných 
zásad pro hodnocení dopadů regulace.“ Obecné 
zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) 
vydané vládou ČR pak v ust. čl. 3 odst. 3.2 uvádí, 
že „Přehled dopadů se zpracovává dříve, než je 
rozhodnuto o legislativním způsobu řešení 
problému. Přehled dopadů musí být zpracován 
vždy.“ 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Vyřizuje/linka: Bc. Drahomíra Červená/611 
E-mail: cervena.d@kr-ustecky.cz 
 
simakova.p@kr-ustecky.cz 
sibova.m@kr-ustecky.cz 

v případě návrhu vyhlášky 
nemusí být zpracováno 
hodnocení dopadů regulace 
(RIA), a to z důvodu, že 
předmětný návrh vyhlášky 
nepředpokládá nové ani rozsáhlé 
dopady na státní rozpočet a 
ostatní veřejné rozpočty, na 
administrativní zátěž pro orgány 
veřejné správy, na náklady 
plynoucí z regulace pro 
podnikatele a občany, na 
konkurenceschopnost, na 
ekonomické a právní vztahy jak 
mezi orgány veřejné správy, tak i 
soukromými subjekty, ani na další 
oblasti. Předkladatel tudíž splnil 
veškeré požadavky vyplývající 
z Legislativních pravidel vlády a z 
Obecných zásada pro hodnocení 
dopadů regulace (RIA). 

42. Kraj Vysočina 
Nad rámec 
návrhu 
vyhlášky 

Doporuč
ující 
(zásadní
) 

Připomínka k § 66 odst. 8 (nad rámec novely 
vyhlášky): 
V návaznosti na možné provedení změn v rámci 
připravované novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., 
byla v průběhu letošního roku opakovaně na 
úrovni krajů a Ministerstva financí (zejména s 
odborem 54 a odborem 12) z hlediska možných 
úprav účetních postupů diskutována problematika 
tvorby a čerpání fondů příspěvkových organizací, 

Bere se na vědomí. 
Problematika peněžních fondů a 
nezbytnost jejího řešení je nám 
známa, a to včetně samotného 
zkreslování výsledku hospodaření 
u příspěvkových organizací, kdy 
v této oblasti máme připraveny 
návrhy legislativních úprav 
právních předpisů v oblasti 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4RCLAYM)

mailto:cervena.d@kr-ustecky.cz
mailto:simakova.p@kr-ustecky.cz


63 
 

které mají být jednoznačně fondy peněžními.  
Přestože se jedná o velmi palčivou problematiku, 
jejíž změny v legislativní úpravě (rozpočtové i 
účetní) požadují nejenom ÚSC, ale celá odborná 
veřejnost již delší dobu, tak předložený návrh 
vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 
Sb., žádné konzultované změny a návrhy 
neobsahuje, což považujeme za zásadní 
nedostatek předloženého návrhu vyhlášky. 
Navrhujeme předložený návrh vyhlášky doplnit o 
úpravy (změny) související se zaúčtováním 
nekrytých zůstatků peněžních fondů (fondu 
investic, rezervního a fondu odměn) finančními 
prostředky, a to rozvahově (prostřednictvím 
rozvahového účtu 401), nikoli výsledkově, jak je v 
případě fondu investic aktuálně uvedeno v § 66 
odst. 8 vyhlášky, a to z důvodu, že výsledovkové 
proúčtování fondu investic nemá jiný cíl než 
uměle zajistit účetní výsledek hospodaření roven 
0.  
Skutečné hospodaření je v těchto případech 
zásadně odlišné. Dle našeho účetnictví v těchto 
případech neplní svoji funkci a nepodává reálný 
obrázek zobrazovaných skutečností. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 
Osobami oprávněnými k vypořádání námi 
uplatněných připomínek jsou Ing. Anna 
Krištofová, e-mail: kristofova.a@kr-vysocina.cz, 
tel. 564 602 232, Ing. Eva Šuláková, e-mail: 
sulakova.e@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 239, a 
Ing. Markéta Bergerová, e-mail: bergerova.m@kr-
vysocina.cz, tel. 564 602 289. 

účetnictví a ČÚS pro některé 
vybrané účetní jednotky. V této 
oblasti byla zahájena spolupráce 
se sekcí 06, která má v gesci 
rozpočtová pravidla, a to 
vytvořením pracovní skupiny. 
Právě na základě požadavku 
sekce 06 v rámci vypořádání 
vnitřního připomínkového řízení 
jsme připraveni provést úpravu 
v oblasti peněžních fondů 
v právních předpisech v oblasti 
účetnictví až v souvislosti 
s úpravou rozpočtových pravidel. 

43. Plzeňský kraj Nad rámec 
návrh 

Doporuč
ující 

V návaznosti na možné provedení změn v rámci 
připravované novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., 

Bere se na vědomí. 
Problematika peněžních fondů a 
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vyhlášky (zásadní
) 

byla v průběhu letošního roku opakovaně na 
úrovni krajů a Ministerstva financí (zejména s 
odborem 54 a odborem 12) z hlediska možných 
úprav účetních postupů otevřena a diskutována 
problematika tvorby a čerpání fondů 
příspěvkových organizací, které mají být 
jednoznačně fondy peněžními, a dále oblast 
základního jmění a rozdělení výsledku 
hospodaření účetních jednotek.  
Přestože se jedná o velmi palčivou problematiku, 
jejíž změny v legislativní úpravě (rozpočtové i 
účetní) požadují nejenom kraje, ale celá odborná 
veřejnost již delší dobu, tak předložený návrh 
vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 
Sb., žádné konzultované změny a návrhy 
neobsahuje, což považujeme za zásadní 
nedostatek předloženého návrhu vyhlášky. 
Požadujeme předložený návrh vyhlášky doplnit o 
úpravy (změny) související zejména se 
zaúčtováním nekrytých peněžních fondů (fondu 
investic, rezervního a fondu odměn) finančními 
prostředky, a to rozvahově (např. prostřednictvím 
rozvahového účtu 401), nikoli výsledkově, jak je v 
případě fondu investic aktuálně uvedeno v ust. § 
66 odst. 8 vyhlášky, a to z důvodu, že 
výsledovkové proúčtování fondu investic nemá 
jiný cíl než uměle zajistit účetní výsledek 
hospodaření roven 0. Skutečné hospodaření je v 
těchto případech zásadně odlišné.  
Dle našeho názoru by konzultované změny 
týkající se oblasti peněžních fondů, základního 
jmění a rozdělení výsledku hospodaření měly 
přispět k posílení právní jistoty účetních jednotek 
a zajistit tak věrný a poctivý obraz účetnictví, jinak 
účetnictví v těchto případech neplní zcela svoji 

nezbytnost jejího řešení je nám 
známa, a to včetně samotného 
zkreslování výsledku hospodaření 
u příspěvkových organizací, kdy 
v této oblasti máme připraveny 
návrhy legislativních úprav 
právních předpisů v oblasti 
účetnictví a ČÚS pro některé 
vybrané účetní jednotky. V této 
oblasti byla zahájena spolupráce 
se sekcí 06, která má v gesci 
rozpočtová pravidla, a to 
vytvořením pracovní skupiny. 
Právě na základě požadavku 
sekce 06 v rámci vypořádání 
vnitřního připomínkového řízení 
jsme připraveni provést úpravu 
v oblasti peněžních fondů 
v právních předpisech v oblasti 
účetnictví až v souvislosti 
s úpravou rozpočtových pravidel. 
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funkci. – Tato připomínka je zásadní. 

44. Plzeňský kraj návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 
(zásadní
) 

1. k  § 11 odst. 6 písm. d) 
Odkaz na § 27 odst. 1 písm. i) zákona o 
účetnictví uvedený v ust. § 11 odst. 6 písm. d) 
předloženého návrhu vyhlášky je chybný, neboť 
zákon o účetnictví novelizovaný zákonem č. 
221/2015 Sb., stanoví s účinností k 1. 1. 2016, že  
reálnou hodnotou se oceňuje u vybraných 
účetních jednotek majetek určený k prodeji s 
výjimkou zásob v § 27 odst. 1 písm. h) zákona. 
Požadujeme odkaz uvedený ve výše uvedeném 
ustanovení návrhu vyhlášky uvést do souladu s 
platným zněním ust. § 27 odst. 1 zákona o 
účetnictví. – Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

45. Plzeňský kraj návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 
(zásadní
) 

2. k § 14 odst. 2 
Ust. § 14 odst. 2 zahrnuje pozitivní i negativní 
výčet obsahového vymezení položky „A.II.2. 
Kulturní předměty“, přičemž negativní výčet je v 
předloženém návrhu rozšířen o majetek uvedený 
v položce „B.I.10. Ostatní zásoby“. V návaznosti 
na ust. § 20 odst. 3 písm. h) vyhlášky, které 
obsahuje vymezení položky „B.I.10. Ostatní 
zásoby“ a je nově doplněno o nemovité a movité 
věci nabyté za účelem bezúplatného předání s 
výjimkou případů uvedených v ust. § 25 odst. 6 
zákona, upozorňujeme, že těmito věcmi nemusí 
být jen kulturní předměty, ale i ostatní dlouhodobý 
hmotný a nehmotný majetek. 
Z důvodu zachování právní jistoty doporučujeme 
v rámci obsahovém vymezení ostatních položek 
dlouhodobého hmotného majetku (ust. § 14 
vyhlášky) a položek dlouhodobého nehmotného 
majetku (ust. § 11 vyhlášky) uvést, že tyto 
položky neobsahují majetek uvedený v položce 
„B.I.10. Ostatní zásoby“. – Tato připomínka je 

Částečně vyhověno. 
V prvé řadě zdůrazňujeme, že 
navrhovaná úprava je analogií 
k úpravě zboží, kdy nemovité 
nebo movité věci nabyté za 
účelem prodeje se vykazují 
v zásobách, tedy pokud je 
majetek nabyt za účelem prodeje, 
je bez ohledu na další skutečnosti 
vykazován v zásobách, je tedy 
rozhodující účel nabytí. Obdobně 
je zamýšleno vykazování 
nemovitých a movitých věcí 
nabytých za účelem bezúplatného 
předání s výjimkou bezúplatného 
předání podle § 25 odst. 6 
zákona, kdy je také rozhodující 
účel nabytí, tedy pokud je majetek 
za tímto účelem nabyt, je 
vykazován v zásobách. V této 
souvislosti došlo k úpravě 
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zásadní. obsahového vymezení 
dlouhodobého hmotného majetku, 
kdy v případech, že v obsahovém 
vymezení příslušných položek 
bylo uvedeno, pokud nejsou 
zbožím, došlo k rozšíření na 
zásoby, tedy pokud nejsou 
zásobami. Jedná se o položky 
„A.II.1. Pozemky“, již uvedená 
úprava položky „A.II.2. Kulturní 
předměty“ a „A.II.3. Stavby“ 
v případě práva stavby. 
S ohledem na výše uvedené 
(rozhodující je účel nabytí) 
nepovažujeme za nezbytné 
provést uvedenou úpravu pro 
všechny položky, viz úprava 
vykazování zboží, kterou účetní 
jednotky nespatřovaly za 
problematickou. 

46. Plzeňský kraj návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 
(zásadní
) 

3. k § 14 odst. 10 
Odkaz na § 27 odst. 1 písm. i) zákona o 
účetnictví uvedený v ust. § 14 odst. 10 
předloženého návrhu vyhlášky je chybný, neboť 
zákon o účetnictví novelizovaný zákonem č. 
221/2015 Sb., stanoví s účinností k 1. 1. 2016, že  
reálnou hodnotou se oceňuje u vybraných 
účetních jednotek majetek určený k prodeji s 
výjimkou zásob v § 27 odst. 1 písm. h) zákona. 
Požadujeme odkaz uvedený ve výše uvedeném 
ustanovení návrhu vyhlášky uvést do souladu s 
platným zněním ust. § 27 odst. 1 zákona o 
účetnictví. – Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

47. Plzeňský kraj návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 

4. k § 20 odst. 3 písm. h) 
V uvedeném ustanovení se na konci textu 

Vysvětleno. 
V prvé řadě zdůrazňujeme, že 
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(zásadní
) 

doplňují slova „; dále obsahuje nemovité a movité 
věci nabyté za účelem bezúplatného předání s 
výjimkou případů uvedených v § 25 odst. 6 
zákona.“. 
Požadujeme vyjasnit, o jaký způsob nabytí se 
jedná. Zda autor návrhu má na mysli bezúplatné 
nabytí (dar) nebo i úplatné nabytí. U 
bezúplatného nabytí a následně bezúplatného 
předání požadujeme vyjasnit způsob účtování 
této transakce v návaznosti na konkrétní subjekty, 
od kterých se předmětné věci nabývají a kterým 
se tyto věci předávají (tzn. ostatní subjekty vs. 
vybrané účetní jednotky). Podotýkáme, že 
odborná veřejnost je v rámci problematiky 
účtování bezúplatného nabytí zásob rozdělena do 
dvou táborů – jeden tábor zastává názor, že má 
být účtováno na vrub účtu 649, druhý tábor 
zastává názor účtování na vrub účtu 401. Pro 
informaci dále uvádíme, že dodnes není 
jednoznačně vyřešeno legislativou, jak naložit se 
zůstatkem účtu 902 – fond oběžných aktiv, resp. 
nyní účet 401 (stále obsahuje zůstatek ve výši 
darovaných zásob např. suroviny školním 
jídelnám). – Tato připomínka je zásadní 

navrhovaná úprava je analogií 
k úpravě zboží, kdy nemovité 
nebo movité věci nabyté za 
účelem prodeje se vykazují 
v zásobách. V případě 
nemovitých a movitých věcí 
nabytých za účelem bezúplatného 
předání s výjimkou bezúplatného 
předání podle § 25 odst. 6 zákona 
se jedná o úplatný i bezúplatný 
způsob nabytí. V případě 
bezúplatného nabytí nemovitých 
a movitých věcí za účelem 
bezúplatného předání s výjimkou 
bezúplatného předání podle § 25 
odst. 6 zákona se tento účetní 
případ zaúčtuje v souladu s ČÚS 
č. 707 bod 5.1.2. 139/649, a to 
bez ohledu na skutečnost, jestli 
tyto věci jsou bezúplatně nabyté 
od vybraných účetních jednotek či 
nikoliv. Bezúplatné nabytí 
nemovitých a movitých věcí od 
vybraných účetních jednotek za 
účelem bezúplatného předání se 
uskuteční v minimálním počtu 
případů, jestli vůbec. Pakliže 
účetní jednotka bezúplatně 
nabyde nemovité a movité věci za 
účelem například svěření majetku 
k hospodaření zřízené 
příspěvkové organizaci nebo za 
účelem bezúplatného předání jiné 
vybrané účetní jednotce, pak tyto 
věci vykáže v příslušné položce 
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majetku, například v rámci 
položky „A.II.4. Samostatné 
hmotné movité věci a soubory 
hmotných movitých věcí“, opět se 
bude jednat o minimální počet 
případů. 

48. Plzeňský kraj návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 
(zásadní
) 

5. k § 55 odst. 4 
V uvedeném ustanovení se na konci odstavce 
doplňuje věta: „Náklady vynaloženými na 
technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů 
na dokončený zásah do jednotlivého 
dlouhodobého majetku.“.  
Jednoznačně vítáme navržené doplnění znění 
ust. § 55 odst. 4 vyhlášky o výše uvedené 
upřesnění vymezení technického zhodnocení. 
Upozorňujeme však, že v předloženém 
odůvodnění k bodu 47 (§ 55 odst. 4) je uvedeno: 
„Z navrhovaného upřesnění je více patrné, že 
zásahy do jednotlivého dlouhodobého majetku se 
vzájemně nesčítají …“, což je v rozporu s textem 
doplněného ust. § 55 odst. 4 návrhu vyhlášky. 
Požadujeme uvést do souladu text uvedený v 
odůvodnění s textem doplněným do dotčeného 
ustanovení § 55 odst. 4 návrhu vyhlášky. – Tato 
připomínka je zásadní. 
 
Ing. Karel Hladký, tel. 377 195 433, email: 
karel.hladky@plzensky-kraj.cz 

Vysvětleno. 
Mezi návrhem vyhlášky a 
odůvodněním není rozpor, kdy z 
uvedeného upřesnění ustanovení 
§ 55 odst. 4 je patrné, že zásahy 
různé povahy (například 
rekonstrukce záchodů a 
rekonstrukce oken) do 
jednotlivého dlouhodobého 
majetku se vzájemně nesčítají a 
že technické zhodnocení není 
nezbytně omezeno účetním 
obdobím, kdy dokončeným 
zásahem do jednotlivého 
dlouhodobého majetku může 
například být dokončení jednotlivé 
akce v rámci konkrétní uzavřené 
smlouvy. Podle našeho názoru 
a i vzhledem ke skutečnosti, že 
sama účetní jednotka nejlépe 
dokáže posoudit stav a povahu 
příslušného majetku včetně 
charakteru zásahů do 
dlouhodobého majetku, je vhodné 
v rámci interních předpisů 
dotčených účetních jednotek 
stanovit, co znamená dokončený 
zásah do jednotlivého 
dlouhodobého majetku. 
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Odůvodnění bylo s ohledem na 
výše uvedené upraveno. 

49. Moravskoslezsk
ý kraj 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 
(zásadní
) 

Vyjadřujeme zásadní znepokojení nad absencí 
zástupci MF přislíbených změn v návaznosti na 
řešení problematiky peněžních fondů 
příspěvkových organizací - proúčtování nekrytí 
peněžních fondů prostřednictvím vlivu na Výkaz 
zisku a ztráty. Jedná se o odbornou veřejností 
dlouho diskutovaný, velmi palčivý problém, o 
kterém zástupci MF jednali nejen se zástupci 
krajů, ale také s ostatními významnými 
představiteli odborné veřejnosti, a který se přes 
jeho naléhavost stále neřeší. 
 
Finanční situace příspěvkových organizací 
územních samosprávných celků, vyjádřená v 
základních účetních výkazech je, vlivem 
proúčtování nekrytí fondů, značně zkreslená, 
vypovídací schopnost výkazů je mizivá. Žádáme 
o urychlené řešení této situace. Reforma financí 
se v mnoha skutečnostech značně odchyluje od 
původního záměru. Naopak, v mnoha případech 
přispívá k výraznějšímu zkreslování a napomáhá 
tendenčním dezinterpretacím. Účetnictví pak 
postrádá svůj základní význam. 
 
Návrh na úpravu: 
Navrhujeme doplnit do návrhu novely změny 
související se zaúčtováním nekrytých peněžních 
fondů (fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn) finančními prostředky, a to rozvahově 
(např. prostřednictvím SÚ 401), nikoli výsledkově, 
jak je v případě fondu investic aktuálně uvedeno v 
ust. § 66 odst. 8 vyhlášky. 

Bere se na vědomí. 
Problematika peněžních fondů a 
nezbytnost jejího řešení je nám 
známa, a to včetně samotného 
zkreslování výsledku hospodaření 
u příspěvkových organizací, kdy 
v této oblasti máme připraveny 
návrhy legislativních úprav 
právních předpisů v oblasti 
účetnictví a ČÚS pro některé 
vybrané účetní jednotky. V této 
oblasti byla zahájena spolupráce 
se sekcí 06, která má v gesci 
rozpočtová pravidla, a to 
vytvořením pracovní skupiny. 
Právě na základě požadavku 
sekce 06 v rámci vypořádání 
vnitřního připomínkového řízení 
jsme připraveni provést úpravu 
v oblasti peněžních fondů 
v právních předpisech v oblasti 
účetnictví až v souvislosti 
s úpravou rozpočtových pravidel. 

50. Moravskoslezsk Návrh Doporuč K § 11 odst. 6 písm. d) Vysvětleno. 
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ý kraj vyhlášky ující Upozorňujeme na chybu v číslování položky - je 
uvedeno A. I. 9, správně má být A. 1. 8, protože 
původní A. 1. 8 je úplně zrušená. 

Uvedené číslování v návrhu 
vyhlášky je správné, protože pod 
číslem položky „A.I.8.“ jsou 
vykazovány „Poskytnuté zálohy 
na dlouhodobý nehmotný 
majetek“. 

51. Moravskoslezsk
ý kraj 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 

K § 55 odst. 4 
Nemáme námitky ke snaze o upřesnění 
vymezení technického zhodnocení. Doplnění se 
nám však jeví jako nejednoznačně reflektující na 
text uvedený v odůvodnění v bodě 47, který 
podporujeme a ve kterém se konstatuje: „Z 
navrhovaného upřesnění je více patrné, že 
zásahy do jednotlivého dlouhodobého majetku se 
vzájemně nesčítají …“. Žádáme, aby 
jednoznačnost tohoto principu byla patrna přímo z 
ustanovení vyhlášky. Požadujeme tedy uvést do 
souladu text uvedený v odůvodnění s textem 
doplněným do dotčeného ustanovení § 55 odst. 4 
návrhu vyhlášky. 

Vysvětleno. 
V prvé řadě je důležité upozornit 
na skutečnost, že se jedná pouze 
o upřesnění stávající právní 
úpravy a nedochází tedy 
ke změně dosavadního pojetí 
technického zhodnocení u 
některých vybraných účetních 
jednotek, které bylo upraveno 
vyhláškou č. 403/2011 Sb. Z 
uvedeného upřesnění ustanovení 
§ 55 odst. 4 je patrné, že zásahy 
různé povahy (například 
rekonstrukce záchodů a 
rekonstrukce oken) do 
jednotlivého dlouhodobého 
majetku se vzájemně nesčítají a 
že technické zhodnocení není 
nezbytně omezeno účetním 
obdobím, kdy dokončeným 
zásahem do jednotlivého 
dlouhodobého majetku může 
například být dokončení jednotlivé 
akce v rámci konkrétní uzavřené 
smlouvy. Podle našeho názoru 
a i vzhledem ke skutečnosti, že 
sama účetní jednotka nejlépe 
dokáže posoudit stav a povahu 
příslušného majetku včetně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4RCLAYM)



71 
 

charakteru zásahů do 
dlouhodobého majetku, je vhodné 
v rámci interních předpisů 
dotčených účetních jednotek 
stanovit, co znamená dokončený 
zásah do jednotlivého 
dlouhodobého majetku. 
Odůvodnění bylo s ohledem na 
výše uvedené upraveno. 

52. Moravskoslezsk
ý kraj 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 

Navrhujeme označit některé části výkazu Příloha 
účetní závěrky řádnými názvy nebo popisy jejích 
jednotlivých částí tam, kde scházejí. 
 
Odůvodnění: 
Příloha účetní závěrky (jejíž vzor je uveden v 
příloze č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.), se 
skládá z mnoha částí a některé z nich neobsahují 
názvy, vystihující, čeho se která část týká. 
Některé části jsou označeny jen pracovními texty, 
například: „Informace podle zákona … ..§… 
….odstavce….“  Takový popis je nedostačující a 
neumožňuje orientaci ve výkazech pro širší okruh 
uživatelů než jsou účetní specialisté. 
 
Navrhujeme u níže vyjmenovaných částí Přílohy 
účetní závěrky přidat do záhlaví každé části 
nadpisy vystihující podstatu vykazované 
informace, přičemž původní text s odkazy na 
legislativní zdroj v nich zůstane samozřejmě 
zachován:  A.1., A.2., A.3., A.6., A.7., B.2. 
 
posta@msk.cz 
lenka.kasickova@kr-moravskoslezsky.cz 

Bere se na vědomí. 
Uvedený způsob označování 
jednotlivých položek přílohy 
v účetní závěrce je podle našeho 
názoru dostačující.  

53. Liberecký kraj Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 

V loňském i v letošním roce dochází k novele 
zmiňované vyhlášky. Dané změny by měly přispět 

Bere se na vědomí. 
Problematika peněžních fondů a 
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OSTATNÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 

OSTATNÍ 
(eKLEP) 

 

k posílení právní jistoty účetních jednotek a 
zajistit tak věrný a poctivý obraz účetnictví. Daná 
novela neobsahuje otevřenou a diskutovanou 
oblast peněžních fondů u příspěvkových 
organizací, oblast základního jmění a rozdělení 
výsledku hospodaření účetní jednotky – ÚSC. 
 
jana.stancikova@kraj-lbc.cz 

nezbytnost jejího řešení je nám 
známa, a to včetně samotného 
zkreslování výsledku hospodaření 
u příspěvkových organizací, kdy 
v této oblasti máme připraveny 
návrhy legislativních úprav 
právních předpisů v oblasti 
účetnictví a ČÚS pro některé 
vybrané účetní jednotky. V této 
oblasti byla zahájena spolupráce 
se sekcí 06, která má v gesci 
rozpočtová pravidla, a to 
vytvořením pracovní skupiny. 
Právě na základě požadavku 
sekce 06 v rámci vypořádání 
vnitřního připomínkového řízení 
jsme připraveni provést úpravu 
v oblasti peněžních fondů 
v právních předpisech v oblasti 
účetnictví až v souvislosti 
s úpravou rozpočtových pravidel. 

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevan
ce 

Připomínka Vypořádání 

1. 
Úřad pro 
ochranu 
osobních 

K 
důvodové 
zprávě 

Doporuč
ující 
(zásadní

V části zprávy Zhodnocení dopadu navrhovaného 
řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů se druhý odstavec zrušuje. 

Vyhověno. 
Text odůvodnění upraven. 
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údajů ) Odůvodnění: 
Text druhého odstavce nepatří do této části důvodové 
zprávy, neboť účelem je posouzení dopadů, nikoli 
konstatování souladu s jakýmkoli předpisem. 
 
PhDr. Miroslava Matoušová <legislativa@uoou.cz> 
tel.: 234 665 207 a 234 665 217, 604 291 935 

2. Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 

1. K čl. I. bodům 4. s 10. 
Doporučujeme vypustit text „a slova „písm. h)“ se 
nahrazují slovy „písm. i)““, neboť zákon č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, v současně platném znění 
ustanovení § 27 odst. 1 písm. i) neobsahuje. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

3. Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 

2. K čl. I. bodům 21. s 22. 
V souvislosti s nahrazením slov „investiční fond“ slovy 
„fond investic“ v ustanovení § 27 odst. 1 a § 27 odst. 2 
písm. e) doporučujeme provést toto nahrazení i v 
ustanovení § 66 odst. 8 (dvakrát v první a jednou ve 
druhé větě tohoto ustanovení). 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

4. Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 

3. K čl. I. bodu 58. 
V souvislosti s požadavkem uvádět v příloze v účetní 
závěrce informace o vzájemném zúčtování s ohledem 
na významnost, doporučujeme v závazném vzoru 
přílohy doplnit položku, v rámci které se budou tyto 
skutečnosti uvádět. Dále doporučujeme tuto položku 
obsahově vymezit v ustanovení § 45 vyhlášky č. 
410/2009 Sb. 

Vyhověno. 
Text materiálu a přílohy č. 5 
upraven. 

5. Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 

4. K čl. II. bodu 2. 
 
V bodě 2 se navrhuje, aby ustanovení § 14 odst. 2 a § 
20 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti této vyhlášky, mohly účetní 
jednotky použít již v účetní závěrce sestavované k 31. 
prosinci 2015. Vzhledem k tomu, že údaje z účetnictví 
budou konsolidovány, nepovažujeme za vhodné, aby 
si účetní jednotky mohly zvolit, zda podle tohoto 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven, kdy došlo 
k odstranění bodu 2 v rámci 
přechodných ustanovení. 
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ustanovení budou nebo nebudou postupovat. V 
takovémto případě by předávané údaje nebyly 
srovnatelné. Doporučujeme proto v návrhu vyhlášky 
závazně stanovit jednotný postup pro všechny 
vybrané účetní jednotky. 
 
JUDr. Krůta 
podatelna@nku.cz 
Lubos.ROKOS@NKU.cz 
 

6. 
Komora 
daňových 
poradců 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 

K bodu 13 (§20 odst. 3) 
Do ostatních zásob se doplňují nemovité a movité 
věci nabyté za účelem bezúplatného předání s 
výjimkou případů uvedených v § 25 odst. 6 zákona. 
Tato změna byla promítnuta pouze do § 14 odst. 2 
vyhlášky 410/2009 (viz bod 6 novely). Stejně by měla 
být tato změna promítnuta také do ostatních odstavců 
v § 14 a také do § 11. V podobě, jak je novela 
navržena, není zřejmé, kde má být vykázán např. 
pozemek, stavba nebo samostatná movitá věc, které 
jsou pořízeny za účelem bezúplatného předání. 
Pokud bylo záměrem novely v položce B.I.10 – ostatní 
zásoby – vykazovat také stavby pořízené za účelem 
bezúplatného předání, je nutné doplnit do vyhlášky 
položku, ve které bude vykazováno pořízení ostatních 
zásob. Doporučujeme v § 20 odst. 3 písm. f) upravit 
název položky na „Pořízení zboží a ostatních zásob“ a 
stejně tak upravit i obsahovou náplň této položky. 
Důvodem této úpravy je skutečnost, že v položce 
B.I.10 - ostatní zásoby - může být účtováno o 
zásobách, jejichž pořízení bude trvat delší dobu a 
pořizovací cena bude tvořena z více nákladů (např. 
tímto způsobem může být pořízena i stavba, která je 
následně určena k bezúplatnému předání). 
 

Bere se na vědomí. 
V prvé řadě zdůrazňujeme, že 
navrhovaná úprava je analogií 
k úpravě zboží, kdy nemovité 
nebo movité věci nabyté za 
účelem prodeje se vykazují 
v zásobách, tedy pokud je 
majetek nabyt za účelem prodeje, 
je vykazován v zásobách, je tedy 
rozhodující účel nabytí. Obdobně 
je zamýšleno vykazování 
nemovitých a movitých věcí 
nabytých za účelem bezúplatného 
předání s výjimkou bezúplatného 
předání podle § 25 odst. 6 
zákona, kdy je také rozhodující 
účel nabytí, tedy pokud je majetek 
za tímto účelem nabyt, je 
vykazován v zásobách. V této 
souvislosti došlo k úpravě 
obsahového vymezení 
dlouhodobého hmotného majetku, 
kdy v případech, že v obsahovém 
vymezení příslušných položek 
bylo uvedeno, pokud nejsou 
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Připomínky zpracovali a Ing. Jaromír Adamec, 
vedoucí Sekce neziskové organizace a Ing. Simona 
Pacáková, členka Sekce neziskové organizace. 

zbožím, došlo k rozšíření na 
zásoby, tedy pokud nejsou 
zásobami. Jedná se o položky 
„A.II.1. Pozemky“, již uvedená 
úprava položky „A.II.2. Kulturní 
předměty“ a „A.II.3. Stavby“ 
v případě práva stavby. 
S ohledem na výše uvedené 
(rozhodující je účel nabytí) 
nepovažujeme za nezbytné 
provést uvedenou úpravu pro 
všechny položky, viz úprava 
vykazování zboží, kterou účetní 
jednotky nespatřovaly za 
problematickou.  
V případě zavedení 
samostatného syntetického účtu, 
resp. položky rozvahy, nebo 
úpravy označení o obsahového 
vymezení položky rozvahy „B.I.7. 
Pořízení zboží“ v souvislosti 
s pořízením ostatních zásob 
nepovažujeme s ohledem na 
povahu nemovitých a movitých 
věcí pořizovaných vybranými 
účetními jednotkami za tímto 
účelem za nezbytné. Pokud 
účetní praxe ukáže nezbytnost 
zavedení samostatného 
syntetického účtu, resp. položky 
rozvahy, nebo rozšíření 
stávajícího obsahového vymezení 
a označení již zavedené položky 
rozvahy, resp. syntetického účtů, 
pak v některé z následujících 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4RCLAYM)



76 
 

 
 

OSTATNÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
(datová schránka) 

 

novel vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
navrhovanou úpravu provedeme. 

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevan
ce 

Připomínka Vypořádání 

1. Svaz měst a 
obcí ČR 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 
(zásadní
) 

1. K bodům 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 46, 47 (§ 11 
odst. 6 písm. d), § 11 odst. 7, § 14 odst. 10, § 14 odst. 
11, § 55 odst. 1, § 55 odst. 4): 
Vyhláška č. 410/2009 Sb. je nyní jedinou prováděcí 
vyhláškou k účetnictví, která předpokládá, že se v 
průběhu roku nesčítá hodnota jednotlivých 
technických zhodnocení (dále jen „TZ“) dlouhodobého 
hmotného majetku v průběhu roku pro testování 
dosažení hranice 40 tis. Kč. To sice přináší na jednu 
stranu zjednodušení celého systému, na druhou 
stranu to ale také vyvolává následující problémy: 
a)   Podle zákona o dani z příjmů je povinností 
sledování provedených TZ v úhrnu za rok (pro 
testování případného překročení hranice 40 tis. Kč). 
Dostáváme se tak do stavu, že určité zásahy do 
majetku jsou pro účely účetnictví provozním 
nákladem, pro daň z příjmů jsou pak investicí. To 
způsobuje poměrně velké problémy u příspěvkových 
organizací zřízených ÚSC a DSO, které se často s 
tímto rozdílným pohledem nejsou schopny vyrovnat, 
jelikož účetně mají provozní náklady, nicméně daňově 
musí dané případy sledovat jako investici (tyto 
subjekty reálně stanovují daň z příjmů a případně ji 
hradí také do státního rozpočtu). 

Vysvětleno. 
V prvé řadě je důležité upozornit 
na skutečnost, že se jedná pouze 
o upřesnění stávající právní 
úpravy a nedochází tedy 
ke změně dosavadního pojetí 
technického zhodnocení u 
některých vybraných účetních 
jednotek, které bylo upraveno 
vyhláškou č. 403/2011 Sb.  
Z upřesnění je patrné, že zásahy 
různé povahy do jednotlivého 
dlouhodobého majetku se 
vzájemně nesčítají a že technické 
zhodnocení není nezbytně 
omezeno účetním obdobím. 
Podle našeho názoru 
a i vzhledem ke skutečnosti, že 
sama účetní jednotka nejlépe 
dokáže posoudit stav a povahu 
příslušného majetku včetně 
charakteru zásahů do 
dlouhodobého majetku, je vhodné 
v rámci interních předpisů 
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b)   Velice sporou záležitostí je také v praxi 
posoudit, co je jednotlivým dokončeným zásahem 
(tedy co lze posuzovat u TZ jako samostatné na sobě 
nezávislé práce).  
K tomu si dovolujeme uvést několik příkladů: 
Škola provedla instalaci nových žaluzií (tedy práce 
obecně mající charakter TZ) – jedná se o celkem 6 
tříd – celková hodnota je cca 200 tis. Kč. Škola toto 
vyhodnotila jako 6 jednotlivých technických zásahů v 
hodnotě do 40 tis. Kč a argumentuje tím, že žaluzie 
instalované v jedné třídě jsou naprosto technicky 
nezávislé na instalaci ve třídě druhé (což je skutečně 
pravda). 
Škola provádí rekonstrukci počítačové sítě a to 
postupně (tak jak jsou finanční prostředky) – nově je 
instalováno optické vlákno (řádově větší kapacita), 
došlo také k rozšíření míst, kde je možno se napojit. 
Akce je prováděna tak, že nejprve byla provedena 
etapa A v hodnotě 100 tis. Kč (květen) – toto 
vyhodnoceno jako TZ a výsledkem je funkční síť v 
části objektu. Dále v srpnu následovala etapa B v 
hodnotě 30 tis. Kč, a protože se ukázalo, že je dosti 
peněžních prostředků, tak se v prosinci dodělala ještě 
etapa C za 35 tis. Kč – v etapách B a C se jednalo 
vždy o napojení dalších částí budovy na novou síť. 
Na těchto příkladech chceme jen dokumentovat, jak je 
někdy sporné ohraničit, kdy se ještě jedná o jeden 
zásah a v praxi to vyvolává dost velké dohady 
například v případě kontrol vybraných účetních 
jednotek, 
S ohledem na výše uvedené považujeme za vhodné 
umožnit (tedy jako možnost), aby bylo možno TZ 
posuzovat v součtu za více jednotlivých akcí za rok 
(tedy jako dispozici). 
Jako naprosto nezbytné považujeme, aby MF jasně 

dotčených účetních jednotek 
stanovit, co znamená dokončený 
zásah do jednotlivého 
dlouhodobého majetku, kdy jím 
například může být dokončení 
jednotlivé akce v rámci konkrétní 
uzavřené smlouvy, přičemž musí 
být splněny podmínky pro 
technické zhodnocení uvedené 
v ustanovení § 55 odst. 4 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
Odlišné pojetí technického 
zhodnocení ve vyhlášce č. 
410/2009 Sb. oproti technickému 
zhodnocení v daňových právních 
předpisech vyplývá ze 
skutečnosti, že je rozhodující 
samotná podstata zásahu do 
dlouhodobého majetku nikoliv 
sčítání veškerých zásahů různé 
povahy pouze za účetní období 
pro potřeby daní. 
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vymezilo znaky toho, co je jedním technickým 
zásahem a to buď na úrovni vyhlášky nebo v rámci 
ČÚS 710 a doplnilo to zveřejněním modelových 
příkladů na stránkách MF ČR v rámci metodické 
podpory. Jsme připravení v tomto napomoci, nicméně 
MF ČR musí jasně říci, že o to stojí. 

2. Svaz měst a 
obcí 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující 
(zásadní
) 

K bodu 53 (§ 68 odst. 3): 
Vítáme navrhované omezení povinnosti informování o 
položkách, které jsou zúčtovány podle § 68 odst. 1 na 
významné položky. Považujeme ale za nezbytné, aby 
MF jasněji určilo, co je pro tyto případy „významné“ 
nebo, aby bylo výslovně stanoveno, že určení, co je v 
tomto ohledu významnou informací, bylo na 
rozhodnutí účetní jednotky. 
Jinak se domníváme, že některé případy uvedené v § 
68 odst. 1 nemá relativně smysl vůbec popisovat (bez 
ohledu na částky). To se týká případů, kdy došlo třeba 
k vyfakturování služby a ve stejném období na 
základě reklamace a opravného dokladu došlo zase 
ke snížení příslušného nákladu zaúčtovaného prvotní 
dokladem.  Na druhou stranu rozumíme tomu, že 
informace týkající se vzájemného zúčtování rezerv 
může být mnohem významnější, respektive jsou 
dokonce i případy kompenzací, které nejsou vůbec 
pokryty § 68 odst. 1. Nicméně dle našeho názoru by si 
komentář v příloze zasloužily (jedná se například o 
výsledkově provedené opravy nesprávností minulých 
let). 

Vysvětleno. 
Samotné stanovení hladiny 
významnosti ve vnitřním předpisu 
je na rozhodnutí účetní jednotky, 
přičemž vždy musí být zřejmé, 
jakým způsobem a z jakých 
důvodů byla hladina významnosti 
stanovena v příslušné výši, tedy 
hladina významnosti musí být 
vždy stanovena průkazným 
způsobem. V této souvislosti 
uvádíme, že v příloze v účetní 
závěrce byla pro uvedení 
významných vzájemně 
zúčtovaných částek vymezena 
samostatná položka. 

3. Svaz měst a 
obcí 

Návrh 
vyhlášky 

Doporuč
ující  
(zásadní
) 

Aplikace změny názvosloví podle novely zákona 
č.250/2000 Sb. (nově fond investic) 
Považujeme za nezbytné, aby MF ČR důsledně 
upravilo znění vyhlášky ve všech částech, kde se fond 
investic objevuje. Oprava nebyla například provedena 
v tabulce „Rezervní fond“, kdy v D.III. 3 zůstává podle 
návrhu novely text „Posílení investičního fondu ……“. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
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Stejně tak v § 66 odst. 8 dle všeho také zůstává 
„investiční fond“. Toto jsou namátkové případy a 
požadujeme, aby si MF udělalo systémovou kontrolu 
– nekontrolovali jsme celou vyhlášku, neboť 
předpokládáme, že by MF ČR mělo být schopno 
připravit takový návrh, aby takováto oprava textu 
proběhla řádně ve všech ustanoveních. 

4. Svaz měst a 
obcí 

Nad 
rámec 
Návrhu 
vyhlášky 

Doporuč
ující 
(zásadní
) 

Obecné připomínky: 
1. Seznámili jsme se s návrhem novely vyhlášky 
č. 410/2009 Sb., který by měl nabýt účinnosti dne 1. 1. 
2016. Jsme nuceni konstatovat naše značné 
znepokojení nad tím, že daný návrh opětovně neřeší 
klíčové oblasti, na které již několik let poukazujeme. 
Dlouhodobá neochota Ministerstva financí jednotlivé 
problémy řešit vede ÚSC (případně i DSO) a jimi 
zřízené PO do situace, kdy jsou nuceny aplikovat pro 
ně nevyhovující účetní režim. 
Můžeme poukázat například na skutečnost, že jsme 
dne 30. 9. 2014 absolvovali jednání s MF ČR (za MF 
ČR se jednání zúčastnili ing. Wagenknecht, ing. 
Tarziev a ing. Klaban.). Předmětem jednání bylo 
vypořádání připomínek k návrhu konsolidační 
vyhlášky, kdy naše základní výhrady směřovaly k 
tomu, že je zaváděna nová agenda bez vyřešení 
předchozích problémů v oblasti účetnictví. V rámci 
jednání nám bylo přislíbeno, že bude vyvinuta 
maximální snaha ke zlepšení účetní metodiky a že o 
jednotlivých problémech bude průběžně diskutováno. 
Na základě tohoto jednání jsme v dobré víře ustoupili 
od naší zásadní připomínky a ve spolupráci s našimi 
konzultanty jsme se snažili vymezit základní oblasti, 
které chceme vyřešit a předat tyto záležitosti 
Ministerstvu financí. Podotýkáme předem, že většinou 
jsme nejen definovali problém, ale i navrhovali 
konkrétní řešení. 

Bere se na vědomí. 
Problematika peněžních fondů a 
nezbytnost jejího řešení je nám 
známa, a to včetně samotného 
zkreslování výsledku hospodaření 
u příspěvkových organizací, kdy 
v této oblasti máme připraveny 
návrhy legislativních úprav 
právních předpisů v oblasti 
účetnictví a ČÚS pro některé 
vybrané účetní jednotky. V této 
oblasti byla zahájena spolupráce 
se sekcí 06, která má v gesci 
rozpočtová pravidla, a to 
vytvořením pracovní skupiny. 
Právě na základě požadavku 
sekce 06 v rámci vypořádání 
vnitřního připomínkového řízení 
jsme připraveni provést úpravu 
v oblasti peněžních fondů 
v právních předpisech v oblasti 
účetnictví až v souvislosti 
s úpravou rozpočtových pravidel. 
 
Na základě obdržených podnětů 
od významných vybraných 
účetních jednotek je dále také 
zvažována koncepční úprava v 
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Za klíčové oblasti považujeme následující: 
• Fondy příspěvkových organizací 
• Účetní řešení fondů v podmínkách ÚSC a 
DSO 
• Podrozvaha a její celková koncepce 
Dále se objevují dílčí oblasti, které jsou však z našeho 
pohledu také velice významné (řadu z nich vnímáme 
jako záležitost opravy zjevných chyb současné 
legislativy). Některé souvisí se zněním vyhlášky č. 
410/2009 Sb., některé pak již s konkrétními ČÚS. Zde 
uvádíme pouze určitý výběr: 
•  Jasnější definice okamžiku, ke kterému je 
vypořádán transfer.  
•   Jasnější označování jednotlivých skutečností 
v příloze k účetní závěrce (nejen odkazem do zákona 
či vyhlášky, ale textem popisujícím, o co v dané části 
jde). 
•   Přehlednost předpisu – doplnění účtů k 
položkám závěrky, jasné obsahové vymezení položek 
závěrky (účtu) pro určité typy vybraných účetních 
jednotek, které účetní jednotky se konkrétní položka 
týká, které ne.  
Účetní jednotka musí pro zjištění, která položka 
závěrky se jí týká, hledat ve vzorech výkazů pro její 
typ účetní jednotky. Je to legislativně řešeno 
nevhodně, z řešení vyplývá určitá právní nejistota – 
pochybnost mezi obsahovým vymezením, které se 
účetní jednotky týkat může a nejistotou zda smí 
položku použít kvůli vzoru výkazu, který ji neobsahuje.  
•   Účtování zvířat. 
• Zrušení povinné kategorizace majetku (která 
nemá v podmínkách ÚSC a jimi zřízených PO 
jakýkoliv význam a jen přidělává práci). 
•   Odstranění ustanovení, z kterého se 
dovozuje, že majetek musí být odpisován po celou 

oblasti vykazování podmíněných 
aktiv a podmíněných závazků v 
knize podrozvahových účtů, a to 
v některé z následujících novel 
vyhlášky č. 410/2009 Sb., kdy by 
především mělo dojít k: 
 
• revizi vykazovaných 
skutečností v knize 
podrozvahových účtů – zejména 
vykazování podmíněných aktiv a 
podmíněných závazků v souladu 
s IPSAS, 
• sjednocení způsobů 
oceňování podmíněných aktiv a 
podmíněných závazků 
(oceňování v předpokládané výši 
x ocenění v úhrnu za tři roky x 
ocenění v celkové možné výši 
například podle smlouvy), 
• precizace obsahového 
vymezení položek knihy 
podrozvahových účtů. 
 
V případě ostatních podnětů, 
pokud budou shledány za 
významné, mohou být 
zohledněny při další novele 
vyhlášky č. 410/2009 Sb., aby 
bylo možné uvedenou úpravu 
diskutovat i s dotčenými účetními 
jednotkami. 
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svou dobu životnosti (nahrazení standardním zněním, 
že majetek se odepíše v průběhu svého užívání). Toto 
souvisí s otázkou možnosti vykazování nulové 
zůstatkové hodnoty. 
•   Otázka jednorázových zúčtování rozdílů z 
dohadných položek u investičních transferů do výnosů 
respektive nákladů – považujeme za mnohem 
vhodnější řešit případnou úpravu transferového 
podílu. 
•   Otázka vyvolaných investic a jejich 
bezúplatný převod v rámci vybraných účetních 
jednotek (budování vedlejších staveb v souvislosti s 
určitou investiční výstavbou a jejich následné 
předávání jiné vybrané účetní jednotce). 
•   Účtování nejrůznějších úprav pozemků, 
osázení keři atp., ve vazbě na současné obsahové 
vymezení „pozemků“ ve vyhlášce. 
Jak je zřejmé z předloženého návrhu vyhlášky, ale 
třeba i metodické podpory na stránkách MF, případně 
z nereagování na jednotlivé dotazy, řešení dané 
problematiky se neustále odkládá. Například chybné 
řešení problematiky zvířat (v praxi neaplikovatelné – 
viz neustále opakované vysvětlování k tomu, že 
dospělou akvarijní rybičku skutečně nemůžeme 
účtovat na dlouhodobém majetku a to třeba i ve 
vztahu k problému určení, zda se již jedná o skutečně 
dospělého jedince) připomínkujeme soustavně již od 
roku 2011, nicméně neustále je odpovídáno, že daná 
záležitost není předmětem dané novely, a že se bude 
řešit někdy příště. 
Za těchto okolností se dotazujeme: Kdy příště budou 
tyto záležitosti řešeny. 
S ohledem na výše uvedené uplatňujeme následující 
koncepční připomínku: 
Požadujeme předložení konkrétního časového 
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harmonogramu, v kterém bude stanoveno, kdy budou 
jednotlivé problémy řešeny. Jsme přesvědčeni, že 
není problémem některé jednodušší záležitosti již 
upravit přímo do znění vyhlášky od 1. 1. 2016 
(například problematika zvířat, srozumitelnější 
označení v příloze k účetní závěrce, přehlednost 
předpisu). U některých složitějších záležitostí (třeba 
fondy PO) uznáváme, že se jedná o složitější 
problém, nicméně i na jednání dne 30. 9. 2014 byly 
fondy označeny jako priorita a přitom jsme se za celý 
rok neposunuli, s ohledem na předložený návrh 
vyhlášky, ani o krok dále. 
Navrhujeme, že spolu s našimi konzultanty 
zpracujeme písemně konkrétní podněty, které budou 
předloženy např. do 30. 11. 2015. K těmto podnětům 
se MF ČR jasným způsobem vyjádří například v 
horizontu 2 měsíců, buď že je odmítá řešit (a uvede 
zdůvodnění tohoto odmítnutí), nebo že akceptuje 
návrh, popř. že navrhuje jiné řešení. Toto vyjádření 
bude obsahovat jasné termíny, kdy by dané záležitosti 
byly aplikovány do legislativy.  
Pokud MF nebude ochotno problémy řešit, 
požadujeme zrušení povinné aplikace ČÚS, která je 
definována v zákoně o účetnictví a definování 
„volnosti účetních metod pro ÚSC a jimi zřízené PO“. 
Pokud totiž MF není ochotno problémy řešit, je lepší 
právní rámec zrušit s tím, že jsme přesvědčeni, že si 
účetní jednotky budou schopny zvolit kvalitnější řešení 
sami. 
 
Pověřenou osobou k projednání těchto připomínek je 
paní Ing. Jana Chládková, legislativně-právní 
oddělení, tel.: 734 316 477, 234 709 722, e-mail: 
chladkova@smocr.cz 

5. Zdeněk Obecně k Doporuč Na základě posouzení návrhu vyhlášky doporučuji Vysvětleno. 
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Charvát materiálu ující vyřadit z návrhu body 3, 9 a 48. 
 
Zdůvodnění: 
 
Jedná se o zrušení uspořádacích účtů dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku (body 3 a 9) a 
doplnění ustanovení, že technickým zhodnocením je 
ukončení zásahu do jednotlivého dlouhodobého 
majetku. Toto pak za předpokladu, že částka 
ukončeného zásahu dosáhne výše 40 tisíc Kč, tedy 
limitu pro zařazení do dlouhodobého hmotného 
majetku. 
 
Uplatněním těchto bodů novely vyhlášky by tedy došlo 
k tomu, že jednotlivé zásahy prováděné v průběhu 
účetního období, to je kalendářního roku, pokud by 
nedosáhly hranice 40 tisíc Kč, by byly vždy účtovány 
jako provozní náklady. Tím by ale došlo, pokud by 
celková částka takto prováděných zásahů na jednom 
majetku překročila za kalendářní rok částku 40 tisíc 
Kč, k rozporu se zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z 
příjmů, kde v ustanovení § 33 – Technické 
zhodnocení, jsou za technické zhodnocení 
považovány takové zásahy, které v úhrnu u 
jednotlivého majetku přesáhnou za zdaňovací období 
(tedy rovněž kalendářní rok u vybraných účetních 
jednotek) částku 40 tisíc Kč. 
 
Zejména ve vztahu k nemovitému majetku, kde je 
zpravidla v průběhu roku prováděno více drobnějších 
stavebních úprav, které stavebně a technicky mají 
povahu technického zhodnocení, by tak účetnictví 
nezachycovalo reálný obraz skutečnosti, a pořizovací 
hodnota majetku by byla podhodnocována. 
 

V prvé řadě je důležité upozornit 
na skutečnost, že se jedná pouze 
o upřesnění stávající právní 
úpravy a nedochází tedy 
ke změně dosavadního pojetí 
technického zhodnocení u 
některých vybraných účetních 
jednotek, které bylo upraveno 
vyhláškou č. 403/2011 Sb.  
Z upřesnění je patrné, že zásahy 
různé povahy do jednotlivého 
dlouhodobého majetku se 
vzájemně nesčítají a že technické 
zhodnocení není nezbytně 
omezeno účetním obdobím. 
Podle našeho názoru 
a i vzhledem ke skutečnosti, že 
sama účetní jednotka nejlépe 
dokáže posoudit stav a povahu 
příslušného majetku včetně 
charakteru zásahů do 
dlouhodobého majetku, je vhodné 
v rámci interních předpisů 
dotčených účetních jednotek 
stanovit, co znamená dokončený 
zásah do jednotlivého 
dlouhodobého majetku, kdy jím 
například může být dokončení 
jednotlivé akce v rámci konkrétní 
uzavřené smlouvy, přičemž musí 
být splněny podmínky pro 
technické zhodnocení uvedené 
v ustanovení § 55 odst. 4 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
Odlišné pojetí technického 
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V Praze 16. srpna 2017 

Vypracoval: Ing. Tomáš Sluka Podpis: 

 

 
Problematiku jsem jako daňový a účetní poradce 
konzultoval s pracovníky ekonomických úseků více 
fakultních nemocnic a odborných léčebných ústavů a 
psychiatrických nemocnic v působnosti ministerstva 
zdravotnictví, a všichni souhlasí s tím, že provedení 
úpravy dle Ministerstvem financí navrhované vyhlášky 
v bodech 3, 9 a 48 by znamenalo nesystémový krok a 
značné zkomplikování situace, a kloní se tedy k 
návrhu vypuštění těchto bodů z novely vyhlášky. 
Pokládají přitom tuto připomínku za závažnou. 

zhodnocení ve vyhlášce č. 
410/2009 Sb. oproti technickému 
zhodnocení v daňových právních 
předpisech vyplývá ze 
skutečnosti, že je rozhodující 
samotná podstata zásahu do 
dlouhodobého majetku nikoliv 
sčítání veškerých zásahů různé 
povahy pouze za účetní období 
pro potřeby daní. 
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