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ODŮVODNĚNÍ 
 

Obecná část 
Název 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení 
účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „návrh vyhlášky“). 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy identifikací cílů, kterých má být 
dosaženo, problémů a rizik spojených s nečinností 

Důvodem předložení návrhu vyhlášky jsou zejména změny: 
1. související s upřesněním některých ustanovení ve vyhlášce č. 312/2014 Sb., 

o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační 
vyhláška státu), kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména pro posílení právní jistoty 
konsolidovaných jednotek státu a městských částí hlavního města Prahy, 

2. související se zajištěním souladu a postupného naplňování cílů účetní reformy 
veřejných financí formulovaných usnesením vlády č. 561 ze dne 23. května 2007 
k vytvoření účetnictví státu a usnesením vlády č. 921 ze dne 22. prosince 2010 
k postupu naplnění základních principů vzniku účetnictví státu, 

3. ve vykazování údajů konsolidovanými jednotkami státu zahrnutých metodou 
konsolidace ekvivalencí spočívající ve významném zjednodušení a snížení 
nároků na rozsah a strukturu Pomocného konsolidačního přehledu, 

4. legislativně technického charakteru za účelem zvýšení právní jistoty 
konsolidovaných jednotek státu, 

5. legislativně technického charakteru, které navazují na navrhované změny v rámci 
návrhu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky, 
přičemž konsolidační vyhláška státu do značné míry přebírá obsahová vymezení 
některých položek účetní závěrky. 

Cílem předložení návrhu vyhlášky je: 
1. zvýšení právní jistoty konsolidovaných jednotek státu a městských částí hlavního 

města Prahy, 
2. zjednodušení vykazovaných skutečností pro konsolidované jednotky státu 

zahrnuté metodou konsolidace ekvivalencí a 
3.uvést do souladu obsahová vymezení některých položek účetní závěrky v rámci 

novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky, přičemž právě 
podstatnou většinu obsahových vymezení konsolidační vyhláška státu přejímá 
a zohledňuje v rámci Pomocného konsolidačního přehledu a následně v účetních 
výkazech za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu. 

Pokud by návrh vyhlášky nereagoval na výše uvedené cíle a potřeby účetních jednotek, 
tak by: 

1. nedošlo k upřesnění některých ustanovení v konsolidační vyhlášce státu s cílem 
zvýšit právní jistotu konsolidovaných jednotek státu a městských částí hlavního 
města Prahy, 

2. došlo k rozpadu provázanosti s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané 
účetní jednotky, 
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3. nedošlo ke zlepšení struktury informací v ročních účetních výkazech za Českou 
republiku pro jejich uživatele, 

4. docházelo k nepřesným nebo chybným interpretacím některých ustanovení 
vyhlášky a 

5. v rámci technického řešení účetní konsolidace státu muselo dojít k systémové 
změně zasílání výkazů do centrálního systému účetních informací státu. 

Shrnutí nejvýznamnějších změn a jejich zdůvodnění 
1. Zrušení spravující jednotky vyššího dílčího konsolidačního celku státu vládní část 

ve struktuře konsolidačního celku ČR. Jedná se o dílčí technickou změnu, která 
byla identifikována při tvorbě detailní funkční specifikace technického řešení 
účetní konsolidace státu. Tato změna zjednoduší tvorbu konsolidačního stromu 
a s tím související oblast reportingu s přímou návazností na tvorbu vyhláškových 
výkazů za Českou republiku. 

2. Zrušení povinnosti sestavovat konsolidované účetní záznamy za část účetních 
případů kapitoly státního rozpočtu 312 a zvláštních prostředků fondu privatizace 
a za část účetních případů souvisejících s ostatními kapitolami resortu MF. 
Dotčenými subjekty je Ministerstvo financí, Generální ředitelství cel a Generální 
finanční ředitelství. Těmto subjektům odpadne úprava jejich ekonomického 
informačního systému v rámci odděleného vykazování rozvahy, výkazu zisku 
a ztráty a Pomocného konsolidačního přehledu za část účetních případů 
týkajících se kapitoly 312 a za část zbývajících kapitol resortu. Zůstane tak 
zachován současný stav, kdy jsou kapitoly 312, 396, 397 a 398 jednou účetní 
jednotkou pod Ministerstvem financí. V současné době je centrální systém 
účetních informací státu nastaven na přijímání jedné sady účetních výkazů od 
jedné účetní jednotky. Není účelné pro potřebu několika účetních jednotek měnit 
osvědčený algoritmus předávání. 

3. Doplnění časového testu pro předávání Pomocného konsolidačního přehledu. 
Jedná se o obdobu časového testu pro Pomocný analytický přehled (§ 3a odst. 6 
vyhlášky č. 383/2009 Sb.). Jde o zvýšení právní jistoty v předávání Pomocného 
konsolidačního přehledu do centrálního systému účetních informací státu 
a o zajištění srovnatelnosti účetních výkazů za Českou republiku v případech, kdy 
dojde v jednom roce pouze k výkyvu sledovaných podmínek významnosti. 

4. Zrušení předávání seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního 
celku státu v souvislosti se zrušením spravující jednotky vyššího dílčího 
konsolidačního celku státu. Příslušné majetkové účasti budou vykázány v 
seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu, který 
předá Ministerstvo financí v jednom výkazu za všechny příslušné kapitoly MF. 
Jedná se opět o zjednodušení při realizaci technického řešení v rámci 
nestandardnosti struktury resortu MF. 

5. Některé dílčí změny jsou pouze změny formulačního charakteru, jako například 
§ 10 odst. 1, § 14 odst. 2, § 24 odst. 4 nebo při přesunutí přílohy č. 1 do technické 
vyhlášky o účetních záznamech, kam svým charakterem konsolidačního účetního 
záznamu patří. 

6. Z jiných účetních záznamů došlo k vyčlenění tzv. Pomocného konsolidačního 
záznamu, který bude sloužit k vysvětlování nejasností. Jedná se o instrument, 
který byl již v roce 2014 zohledněn při hodnocení dopadů regulace a v následné 
novele se již jeho rozsah nikterak nerozšiřuje. 

7. Došlo k přidání možnosti pro hlavní město Prahu předávat účetní záznamy do 
centrálního systému účetních informací státu i za konsolidované jednotky státu, 
které jsou součástí dílčího konsolidačního celku státu městská část hlavního 
města Prahy. Jedná se o zpřesnění ustanovení ve vztahu k hlavnímu městu 
Praha a poskytnutí možnosti, ne povinnosti, předávat účetní záznamy 
prostřednictvím hlavního města Prahy, pokud se tak samo rozhodne. 
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8. V rámci metod konsolidace došlo ke zrušení metody poměrné konsolidace, což 
reflektuje současný trend mezinárodních standardů pro veřejný sektor. Jedná se 
o úpravy, které zásadním způsobem snižují informační povinnost dotčených 
subjektů, které budou mít pouze povinnost předávat informace o kapitálu. Tyto 
účetní jednotky již nebudou předávat informace o stavu jednotlivých položek 
podle Části I a IV PKP ani informace o vzájemných vztazích. Touto úpravou dojde 
k výraznému snížení vykazovacích povinností u některých obchodních korporací. 

9. V rámci komunikace se zdravotními pojišťovnami došlo k přidání § 20a, který 
stanovuje přetřídění položek v rámci jejich fondového hospodaření na jednotnou 
strukturu Pomocného konsolidačního přehledu. Jedná se o posílení právní jistoty. 

10. Pro potřeby zvýšení právní jistoty konsolidovaných jednotek státu 
a srozumitelnosti samotného textu vyhlášky v souvislosti s městskými částmi 
hlavního města Prahy byly městské části explicitně přidány do některých 
ustanovení. Městská část hlavního města Prahy tvoří dílčí konsolidační celek 
státu, ačkoliv není účetní jednotkou. Tou je pouze hlavní město Praha. Veškeré 
informační povinnosti související s účetní konsolidací státu jsou tak kladeny na 
hlavní město Praha jako takové. V některých případech se však jeví jako žádoucí 
explicitně uvést v jednotlivých ustanoveních i samotnou městskou část hlavního 
města Prahy, která má do jisté míry svoji vlastní právní subjektivitu a může 
v některých ohledech v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb. a statutem hlavního 
města Prahy (55/2000) vystupovat v právních vztazích sama za sebe. Nejedná se 
o zhoršení postavení dotčených subjektů, pouze o odstranění rizika 
nejednoznačnosti výkladu příslušných ustanovení. 

11. Došlo ke změně ve vykazování hodnot v konsolidovaných výkazech z korun 
českých s přesností na dvě desetinná místa na miliony korun českých s přesností 
na jedno desetinné místo. Jedná se pouze o změnu řádu v reportingových 
výstupech, čímž dojde ke zvýšení srozumitelnosti a přehlednosti publikovaných 
výstupů ve Zprávě o účetních výkazech za Českou republiku. 

12. Změny v obsahovém vymezení položek účetních výkazů za Českou republiku. 
- Jedná se o změnu v číslování položek bez dopadu na dotčené subjekty. 

- Jedná se o úpravy v souvislosti se změnou obsahového vymezení položek vyhlášky 
č. 410/2009 Sb., na které je konsolidační vyhláška státu svým pojetím navázána. 

Dotčené subjekty 
Dotčenými subjekty budou konsolidované jednotky státu a městské části hlavního města 

Prahy. 
Implementace a vynucování 

Návrh vyhlášky neobsahuje sankce, konsolidované jednotky státu však při neplnění 
povinností a vedení nesprávného účetnictví podléhají sankcím podle § 37 zákona o 
účetnictví. 
Přezkum účinnosti 

Účinnost předloženého návrhu vyhlášky bude možné ověřit v praxi konzultacemi 
s odbornými a metodickými pracovníky v rámci metodických dnů ministerstva v oblasti 
účetnictví státu a dalšími metodickými setkáními v rámci podpory účetní konsolidace státu. 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, a zároveň zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy 
Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a s obecnými právními 
zásadami Evropské unie 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4RCYWIQ)



 14 

Návrh vyhlášky je plně v souladu se zmocněním uvedeným v § 37b odst. 1 zákona 
o účetnictví k provedení § 4 odst. 8 písm. k), l), p) až t) a § 23b odst. 5 tohoto zákona. 

Navrhovaná právní úprava není přímo upravena právními předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské 
unie podle usnesení vlády č. 1304 ze dne 12. října 2005 o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 
v Evropské unii. Nicméně v kontextu se Směrnicí Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 
o požadavcích na rozpočtové rámce členských států byla stanovena pravidla nutná pro 
zajištění plnění závazků členských států vyplývajících ze Smlouvy o fungování EU, pokud jde 
o vyvarování se nadměrných schodků veřejných financí. Konsolidační vyhláška státu vytváří 
základní předpoklady pro implementaci některých dílčích požadavků této směrnice. Jedná se 
zejména o oblasti spojené s vykazováním majetkových účastí a podmíněných závazků 
s potenciálním dopadem na veřejné finance, jež budou obsaženy v účetních výkazech za 
Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu a ve výkazech Seznam účetních 
jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu. 

Návrh vyhlášky nesouvisí s oblastí čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie  
a ochrany finančních zájmů Evropské unie. 

Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, ani judikatura Evropského soudu 
pro lidská práva se na navrhovanou právní úpravu nevztahují. 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí v České republice, 
dále sociální dopady včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na 
životní prostředí 

Návrh vyhlášky nepředpokládá dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet 
České republiky a na ostatní veřejné rozpočty. Jedná se pouze o legislativně technickou 
novelu. 

Návrh vyhlášky nepředpokládá hospodářský ani finanční dopad navrhované právní 
úpravy na podnikatelské prostředí. 

Návrh vyhlášky nepředpokládá sociální dopady ani dopady na osoby se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny a ani dopady na životní prostředí. 
Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace 

Návrh vyhlášky nepředpokládá dopad na zákaz diskriminace ve smyslu zákona 
č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 
a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Návrh vyhlášky nepřijímá žádná opatření, ve kterých by bylo možné spatřovat potenciální 
rizika ve vztahu k soukromí a ochraně osobních údajů. Návrh vyhlášky nepřijímá žádná 
opatření, která by zakládala nové zpracování osobních údajů či měnila již existující 
zpracování osobních údajů.  
Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh vyhlášky nepředpokládá žádná korupční rizika. 
Vyjádření k RIA 

K návrhu novely vyhlášky nebude vypracováváno hodnocení dopadů regulace (RIA), 
jelikož předmětný návrh vyhlášky nepředpokládá 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 
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orgány veřejné správy, tak i soukromými subjekty, ani na další oblasti. Jedná se převážně 
o legislativně technické úpravy. 
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Zvláštní část 
 
K čl. I 
K bodu 1: 
Vzhledem ke skutečnosti, že zákonem č. 410/2010 Sb. nedošlo k novelizování zákona 
č. 563/1991 Sb. v předmětných § 37b, § 4 a § 23b, je ze znění úvodní věty vyhlášky tento 
zákon vypuštěn. 
K bodu 2, 3, 4, 5 a 6: 
V rámci realizace technického řešení účetní konsolidace státu bylo dělení ministerstva na 
dva uzly identifikováno jako technicky velmi složitě proveditelné, jelikož by bylo nutné pouze 
pro tento případ přistupovat k úpravám již standardního předávání výkazů do centrálního 
systému účetních informací státu.  Z tohoto důvodu se navrhuje taková úprava, kdy 
ministerstvo, bez ohledu na vícekapitolní strukturu, bude v rámci jak spravující jednotky, tak 
v rámci konsolidované jednotky státu působit jako jedna účetní jednotka. 
K bodu 7: 
Vzhledem k zrušení legislativní zkratky „ministerstvo“ dochází k jejímu přesunutí do tohoto 
ustanovení. 
K bodu 8, 9 a 10: 
V rámci realizace technického řešení účetní konsolidace státu bylo dělení ministerstva na 
dva uzly identifikováno jako technicky velmi složitě proveditelné, jelikož by bylo nutné pouze 
pro tento případ přistupovat k úpravám již standardního předávání výkazů do centrálního 
systému účetních informací státu.  Z tohoto důvodu se navrhuje taková úprava, kdy 
ministerstvo, bez ohledu na vícekapitolní strukturu, bude v rámci jak spravující jednotky, tak 
v rámci konsolidované jednotky státu působit jako jedna účetní jednotka. 

K bodu 11: 
Důvodem doplnění nového odstavce je zachování kontinuity zahrnování účetních jednotek, 
které by splnily podmínky významnosti pro zahrnutí do konsolidačních celků státu, nicméně 
v jednom z následujících období by tyto podmínky přestaly přechodně splňovat. Dochází tak 
k posílení právní jistoty konsolidovaných jednotek státu splňujících podmínky významnosti 
pro zahrnutí do konsolidačního celku státu v horizontu tří po sobě jdoucích účetních období. 

K bodu 12: 
Jedná se o upřesnění ustanovení z důvodu posílení právní jistoty konsolidovaných jednotek 
státu splňujících podmínky významnosti pro naplnění dalších stanovených povinností daných 
konsolidační vyhláškou státu. Došlo k přidání i jiných než vybraných účetních jednotek 
z důvodu jednoznačného pokrytí celého spektra dotčených subjektů tak, aby bylo 
zohledněno předávání Pomocného konsolidačního přehledu. 

K bodu 13: 
Důvodem rozšíření splnění podmínek významnosti z jednoho období na dvě je nezatížit 
informační povinností takový dobrovolný svazek obcí, který by pouze v jednom účetním 
období splňoval podmínky významnosti a v následujících nikoliv. Jedná se o snížení 
administrativní zátěže dobrovolných svazků obcí, které z dlouhodobého hlediska nebudou 
splňovat podmínky významnosti. Zároveň dochází k posunutí posuzování podmínek 
významnosti o jedno účetní období před účetní období, za které bude docházet 
k sestavování účetních výkazů za Českou republiku. Na příkladu účetního období roku 2016 
to znamená, že dobrovolný svazek obcí by musel splňovat podmínky významnosti zároveň 
za účetní období roku 2013 a 2014. 
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K bodu 14: 
Důvodem doplnění nového odstavce je zachování kontinuity předávání informací pro potřeby 
sestavování účetních výkazů za Českou republiku dobrovolným svazkem obcí, který by 
v jednom z účetních období podmínky splnil a v následujícím účetním období by tyto 
podmínky přechodně nesplnil. Zároveň tak dochází k posílení právní jistoty dobrovolného 
svazku obcí splňujícího podmínky významnosti pro naplnění dalších stanovených povinností 
v horizontu tří po sobě jdoucích účetních období. 

K bodu 15: 
Vzhledem ke zrušení dělení ministerstva na dva uzly je současně zrušena povinnost 
ministerstva předávat seznam za spravující jednotku vyššího dílčího konsolidačního celku 
státu. Ministerstvo bude tedy předávat jako standardní spravující jednotka pouze jeden 
seznam za celou účetní jednotku. 

K bodu 16: 
Protože seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu má 
charakter spíše konsolidačního účetního záznamu, a vzhledem ke skutečnosti, že ve 
vyhlášce č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních 
jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích 
na technické a smíšené formy účetních záznamů (dále jen „technická vyhláška o účetních 
záznamech“) je většina vzorů účetních záznamů předávaných do centrálního systému 
účetních informací státu, dochází k přesunutí přílohy č. 1 konsolidační vyhlášky státu právě 
do technické vyhlášky o účetních záznamech. 

K bodu 17 a 18: 
Vzhledem ke zrušení dělení ministerstva na dva uzly je současně zrušena povinnost 
ministerstva, Generálního ředitelství cel a Generálního finančního ředitelství předávat účetní 
záznamy v členění na kapitolu 312 a prostředky Fondu privatizace a na ostatní kapitoly 
v rámci účetní jednotky ministerstva včetně Národního fondu. 

K bodu 19: 
Pomocný konsolidační záznam je v rámci konsolidačních účetních záznamů nový záznam, 
jehož hlavním smyslem je zejména získat vysvětlení k významným rozdílům křížových 
kontrol v rámci identifikace vzájemných vztahů. Vysvětlení bude sloužit pro sestavení 
komentářů k účetním výkazům za Českou republiku nebo pro účely automatického, či 
manuálního doúčtování vzniklých rozdílů v rámci konsolidačního modulu. Na základě 
automatizované nebo manuální akce bude vytvořena žádanka Pomocného konsolidačního 
záznamu a zaslána ZO/NZO dané účetní jednotky do inboxu. Prostřednictvím Pomocného 
konsolidačního záznamu účetní jednotka poskytne požadované vysvětlení, a to zasláním do 
centrálního systému účetních informací státu. Pomocný konsolidační záznam bude 
obsahovat základní informace pro spárování žádanky a odpovědi účetní jednotky, dále 
informace o všech významných rozdílech, kde na jedné straně vystupuje uvedená účetní 
jednotka. Pro účetní jednotku bude vždy vytvořen pouze jeden Pomocný konsolidační 
záznam, který bude obsahovat pouze rozdíly nad stanovenou hladinu významnosti, kterou si 
v rámci nastavení konsolidačního modulu stanoví ministerstvo, a tyto rozdíly v kontrolních 
vazbách budou účetní jednotkou vysvětleny. 

K bodu 20 a 21: 
Jedná se o doplnění ustanovení pro potřeby předávání účetních záznamů konsolidovaných 
jednotek státu, které jsou zahrnuty do dílčího konsolidačního celku státu městská část 
hlavního města Prahy, a to prostřednictvím spravující jednotky hlavní město Praha do 
centrálního systému účetních informací státu, pokud se tak hlavní město Praha rozhodne. 
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K bodu 22: 
Jedná se o upřesnění ustanovení z důvodu posílení právní jistoty konsolidovaných jednotek 
státu postupujících při vykazování informací v rámci Pomocného konsolidačního přehledu 
v souladu s Konsolidačním manuálem, který zpřesňuje a blíže specifikuje vykazované 
informace. 

K bodu 23: 
Jedná se o upřesnění ustanovení z důvodu posílení právní jistoty konsolidovaných jednotek 
státu a městských částí hlavního města Prahy a o zrušení části ustanovení, která je 
vzhledem ke svému obsahu nadbytečná. Dochází tak ke zvýšení srozumitelnosti ustanovení. 

K bodu 24: 
Z důvodů relativně malého významu v souhrnných výkazech za Českou republiku budou 
účetní jednotky, které by byly zahrnovány metodou poměrné konsolidace, zahrnuty metodou 
konsolidace ekvivalence. Pro účetní jednotky pod společným vlivem je již v současné době 
na mezinárodní úrovni metoda konsolidace ekvivalencí uplatňována, a to v souladu 
s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). 

K bodu 25: 
Jedná se o upřesnění ustanovení z důvodu posílení právní jistoty konsolidovaných jednotek 
státu. 

K bodu 26: 
Z důvodů nevýznamnosti účetních jednotek, které by byly zahrnovány metodou poměrné 
konsolidace, a z důvodů nízké přidané hodnoty vzhledem k možným vyvolaným nákladům 
jak na straně Ministerstva financí, tak na straně příslušných dotčených subjektů bylo od 
použití metody poměrné konsolidace upuštěno. Konsolidované jednotky státu pod 
společným vlivem budou zahrnovány metodou konsolidace ekvivalencí. Pro účetní jednotky 
pod společným vlivem je již v současné době na mezinárodní úrovni metoda konsolidace 
ekvivalencí uplatňována, a to v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. 

K bodu 27: 
Důvodem je zvýšení právní jistoty zdravotních pojišťoven při sestavování Pomocného 
konsolidačního přehledu způsobem odlišným od způsobu sestavování účetních záznamů 
v souladu s jinými právními předpisy. Tato odlišnost vychází především z fondového 
účtování, na které zdravotní pojišťovny přešly s nabytím účinnosti vyhlášky č. 503/2002 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny. 

K bodu 28: 
Jedná se o upřesnění ustanovení z důvodu posílení právní jistoty konsolidovaných jednotek 
státu a městských částí hlavního města Prahy pro účely provádění jednotlivých opatření 
v rámci konsolidačního modulu, zejména pro eliminace klíčových vzájemných vazeb. Jelikož 
se k městským částem hlavního města Prahy nepřistupuje jako ke konsolidované jednotce 
státu, jsou zde městské části jednoznačně uvedeny. 

K bodu 29: 
Jedná se o upřesnění a zvýšení srozumitelnosti ustanovení z důvodu posílení právní jistoty 
konsolidovaných jednotek státu a městských částí hlavního města Prahy pro účely provádění 
vylučování vzájemných vztahů. 

K bodu 30: 
Jedná se o upřesnění ustanovení z důvodu posílení právní jistoty konsolidovaných jednotek 
státu a městských částí hlavního města Prahy pro účely provádění vylučování vzájemných 
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vztahů, kdy jsou doplněny městské části hlavního města Prahy, neboť tyto nejsou 
konsolidovanou jednotkou státu. Zároveň dochází ke zrušení části ustanovení v souvislosti 
se zrušením metody poměrné konsolidace. 

K bodu 31: 
Jedná se o upřesnění ustanovení z důvodu posílení právní jistoty konsolidovaných jednotek 
státu a městských částí hlavního města Prahy pro účely vzájemného odsouhlasení 
pohledávek a závazků, kdy jsou doplněny městské části hlavního města Prahy, neboť tyto 
nejsou konsolidovanou jednotkou státu. Doplnění městské části hlavního města Prahy 
vychází především z výkonu samostatné působnosti vyplývající ze zákona č. 131/2000 Sb. a 
Statutu hlavního města Prahy. 

K bodu 32: 
Protože se v rámci bilanční sumy v účetních výkazech za Českou republiku budeme 
pohybovat v řádech bilionů korun českých, je adekvátní pro zvýšení přehlednosti reportovat 
finální výkazy v milionech korun českých. 

K bodu 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 a 40: 
Úpravy navazují na změny v rámci návrhu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané 
účetní jednotky, přičemž konsolidační vyhláška státu do značné míry přebírá obsahová 
vymezení některých položek účetní závěrky. 

K bodu 41: 
Jedná se opravu textu, kdy na konci označení položek po arabské číslici byly doplněny 
tečky. 

K bodu 42 a 43: 
Z důvodů nízké vypovídací schopnosti a významnosti položek určených pro banky 
a pojišťovny (jedná se pouze o dvě banky a jednu pojišťovnu, a to Českomoravskou záruční 
a rozvojovou banku, a.s.; Českou exportní banku, a.s.; Exportní garanční a pojišťovací 
společnost, a.s.) byly položky určené pouze pro tyto jednotky odstraněny. 

K bodu 44, 45, 46, 47, 48, 49 a 50: 
Úpravy navazují na změny v rámci návrhu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané 
účetní jednotky, přičemž konsolidační vyhláška státu do značné míry přebírá obsahová 
vymezení některých položek účetní závěrky. 

K bodu 51: 
Z důvodů nízké vypovídací schopnosti a významnosti položek určených pro banky 
a pojišťovny (jedná se pouze o dvě banky a jednu pojišťovnu, a to Českomoravskou záruční 
a rozvojovou banku, a.s.; Českou exportní banku, a.s.; Exportní garanční a pojišťovací 
společnost, a.s.) byly položky určené pouze pro tyto jednotky odstraněny. 

K bodu 52, 53, 54 a 55: 
Úpravy navazují na změny v rámci návrhu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané 
účetní jednotky, přičemž konsolidační vyhláška státu do značné míry přebírá obsahová 
vymezení některých položek účetní závěrky. 

K bodu 56 a 57: 
Důvodem je zvýšení právní jistoty zdravotních pojišťoven při sestavování Pomocného 
konsolidačního přehledu způsobem odlišným od způsobu sestavování účetních záznamů 
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v souladu s jinými právními předpisy. Tato odlišnost vychází především z fondového 
účtování, na které zdravotní pojišťovny přešly s nabytím účinnosti vyhlášky č. 503/2002 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny. 

K bodu 58: 
Z důvodů nevýznamnosti účetních jednotek, které by byly zahrnovány metodou poměrné 
konsolidace, a z důvodů nízké přidané hodnoty vzhledem k možným vyvolaným nákladům 
na straně příslušných dotčených subjektů bylo od použití metody poměrné konsolidace 
upuštěno. Konsolidované jednotky státu pod společným vlivem budou zahrnovány metodou 
konsolidace ekvivalencí. Pro účetní jednotky pod společným vlivem je již v současné době 
na mezinárodní úrovni metoda konsolidace ekvivalencí uplatňována, a to v souladu 
s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. 

K bodu 59 a 60: 
Z důvodů nejednoznačné interpretace a ve snaze zvýšit přehlednost a srozumitelnost výkazů 
se položka C.III.E. Rozdíly z konsolidace bez náhrady zrušuje. 
K bodu 61 a 62: 

Z důvodů nízké vypovídací schopnosti a významnosti rezerv zdravotních pojišťoven 
a pojišťovny (jedná se pouze o jednu pojišťovnu, a to Exportní garanční a pojišťovací 
společnost, a.s.) byly položky rezerv pouze pro tyto jednotky odstraněny. Pro vykázání 
rezerv ostatními subjekty, které nejsou vybranou účetní jednotkou, byla ponechána jedna 
položka „D.I.A. Rezervy ostatní“, na které se budou vykazovat rezervy na pokrytí budoucích 
rizik, včetně rezerv tvořených podle jiného právního předpisu, např. podle zákona č. 
593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
K bodu 63 a 64: 

Z důvodů nízké vypovídací schopnosti a významnosti položek určených pro banky 
a pojišťovny (jedná se pouze o dvě banky a jednu pojišťovnu, a to Českomoravskou záruční 
a rozvojovou banku, a.s.; Českou exportní banku, a.s.; Exportní garanční a pojišťovací 
společnost, a.s.) byly položky určené pouze pro tyto jednotky odstraněny. 
K bodu 65, 66, 67, 68 a 69: 
Úpravy navazují na změny v rámci návrhu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané 
účetní jednotky, přičemž konsolidační vyhláška státu do značné míry přebírá obsahová 
vymezení některých položek účetní závěrky. V tomto případě dochází ke změně označení 
položek. 

K bodu 70: 

Z důvodů nízké vypovídací schopnosti a významnosti položek určených pro banky 
a pojišťovny (jedná se pouze o dvě banky a jednu pojišťovnu, a to Českomoravskou záruční 
a rozvojovou banku, a.s.; Českou exportní banku, a.s.; Exportní garanční a pojišťovací 
společnost, a.s.) byly položky určené pouze pro tyto jednotky odstraněny. 
K bodu 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, a 87: 

Z legislativně technických důvodů dochází ke změně označení položky, z čehož vyplývá 
potřeba jejího přesunutí. V případě položky A.I.A. dochází z důvodu zvýšení právní jistoty 
zdravotní pojišťovny a pro účely provedení konsolidačních operací ke zpřesnění obsahového 
vymezení položky. Dále z důvodů nízké vypovídací schopnosti a významnosti položek 
určených pro banky a pojišťovny (jedná se pouze o dvě banky a jednu pojišťovnu, a to 
Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, a.s.; Českou exportní banku, a.s.; Exportní 
garanční a pojišťovací společnost, a.s.) byly položky určené pouze pro tyto jednotky 
odstraněny. 
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K bodu 88: 

Z důvodů nízké vypovídací schopnosti a významnosti položek určených pro banky (jedná se 
pouze o dvě banky, a to Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, a.s.; Českou exportní 
banku, a.s.) byly položky určené pouze pro tyto jednotky odstraněny. 
K bodu 89: 
Z důvodu zvýšení srozumitelnosti vykazovaných skutečností v rámci souhrnných výkazů za 
Českou republiku budou poskytované transfery vykazovány v rámci jedné položky. Přičemž 
nedochází ke ztrátě informace o poskytovateli transferu, a tudíž potřebný detail o výši 
poskytnutých transferů ústřední nebo územní vládní instituce bude možné zveřejnit ve 
Zprávě o účetních výkazech za Českou republiku. 
K bodu 90: 

Z důvodů nízké vypovídací schopnosti a významnosti položek určených pro pojišťovny 
(jedná se pouze o jednu pojišťovnu, a to Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.) 
byly položky určené pouze pro tyto jednotky odstraněny. 
K bodu 91: 

Z důvodu zvýšení právní jistoty zdravotní pojišťovny a zařízení poskytujících zdravotní péči 
hrazenou z pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pro účely provedení konsolidačních 
operací dochází ke zpřesnění obsahového vymezení položky. 
K bodu 92: 

Z důvodů nízké vypovídací schopnosti a významnosti položek určených pro banky (jedná se 
pouze o dvě banky, a to Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, a.s.; Českou exportní 
banku, a.s.) byly položky určené pouze pro tyto jednotky odstraněny. 
K bodu 93: 

Z důvodu zvýšení srozumitelnosti vykazovaných skutečností v rámci souhrnných výkazů za 
Českou republiku budou přijaté transfery vykazovány v rámci jedné položky. Přičemž 
nedochází ke ztrátě informace o příjemci transferu, a tudíž potřebný detail o výši přijatých 
transferů ústřední nebo územní vládní instituce bude možné zveřejnit ve Zprávě o účetních 
výkazech za Českou republiku. 
K bodu 94: 

Z důvodů nevýznamnosti účetních jednotek, které by byly zahrnovány metodou poměrné 
konsolidace, a z důvodů nízké přidané hodnoty vzhledem k možným vyvolaným nákladům 
jak na straně Ministerstva financí, tak na straně příslušných dotčených subjektů bylo od 
použití metody poměrné konsolidace upuštěno. Konsolidované jednotky státu pod 
společným vlivem budou zahrnovány metodou konsolidace ekvivalencí. Pro účetní jednotky 
pod společným vlivem je již v současné době na mezinárodní úrovni metoda konsolidace 
ekvivalencí uplatňována, a to v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. 
K bodu 95: 
Z důvodů nejednoznačné interpretace a ve snaze zvýšit přehlednost a srozumitelnost výkazů 
se položka C.I.D. Rozdíly z konsolidace bez náhrady zrušuje. 
K bodu 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 a 104: 
Úpravy navazují na změny v rámci návrhu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané 
účetní jednotky, přičemž konsolidační vyhláška státu do značné míry přebírá obsahová 
vymezení některých položek účetní závěrky. 
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K bodu 105: 
Protože seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu má 
charakter spíše konsolidačního účetního záznamu, a vzhledem ke skutečnosti, že 
v technické vyhlášce o účetních záznamech je většina vzorů účetních záznamů předávaných 
do centrálního systému účetních informací státu, dochází k přesunutí přílohy č. 1 
konsolidační vyhlášky státu právě do technické vyhlášky o účetních záznamech. 
K bodu 106, 107 a 108: 
Úpravy navazují na změny v rámci návrhu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané 
účetní jednotky, přičemž konsolidační vyhláška státu do značné míry přebírá obsahová 
vymezení některých položek účetní závěrky. 
K čl. II 
K bodu 1: 
Veškeré změny provedené novelou vyhlášky jsou platné od 1. ledna 2016. 
K bodu 2 a 3: 
V rámci zahájení realizace technického řešení účetní konsolidace státu bylo dělení 
ministerstva na dva uzly identifikováno jako technicky velmi složitě proveditelné, jelikož by 
bylo nutné pouze pro tento případ přistupovat k úpravám již standardního předávání výkazů 
do centrálního systému účetních informací státu. Zůstane tak zachován současný stav a na 
ministerstvo bude i v rámci sestavování účetních výkazů za Českou republiku nahlíženo jako 
na jedinou účetní jednotku bez ohledu na skutečnost, kolik kapitol podle rozpočtových 
pravidel ministerstvo spravuje. 
K Čl. III 
Účinnost vyhlášky je navrhována od 1. ledna 2016. 
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