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V. 
 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, 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 
kultury 

K návrhu 
vyhlášky 

Doporučuj
ící  

Upozorňujeme, že přiložené úplné znění dotčených 
ustanovení novelizované vyhlášky obsahuje špatné 
číselné označení § 2 a 3. 
vlasta.vichova@mkcr.cz 

Vyhověno. 
Text platného znění upraven. 

2. Ministerstvo 
spravedlnosti 

K návrhu 
vyhlášky  

Doporučuj
ící  

Upozorňujeme, že dle úvodní věty předmětného 
návrhu novely vyhlášky slouží návrh vyhlášky k 
provedení mj. § 30 odst. 9 zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví (dále jen „zákon“). Zákon však 
zmocňovací ustanovení k vydání vyhlášky k 
provedení § 30 odst. 9 neobsahuje. Proto 
doporučujeme z úvodní věty návrhu novely vyhlášky 
vypustit § 30 odst. 9. Dále doporučujeme připravit 
návrh novely zákona, konkrétně zmocňovacího 
ustanovení § 37b zákona, který opraví legislativně 
technickou chybu vzniklou patrně v souvislosti s 
novelizací zákona zákonem č. 239/2012 Sb., 
Mgr. Stanislav Kráčmer, tel.: 221 997 365,  

Bere se na vědomí. 
V současné době je připravována 
novela zákona o účetnictví, 
v rámci které dojde k úpravě 
zmocňovacího ustanovení § 37b. 
S ohledem na skutečnost, že 
ustanovení § 30 odst. 5 zákona o 
účetnictví v současné době 
neobsahuje ustanovení týkající se 
vydání prováděcího předpisu 
(inventarizace kulturních památek 
je upravena vyhláškou o 
inventarizaci majetku a závazků), 
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e-mail: Skracmer@msp.justice.cz. přestože § 37b odst. 1 na tento 
odstavec odkazuje (viz výše), 
uvádíme v úvodní větě odkaz na 
správné ustanovení § 30 odst. 9. 

3. Ministerstvo 
vnitra 

Připomínk
y nad 
rámec 
návrhu 

Doporučuj
ící 
(zásadní) 

– k § 2 písm. a) až c): 
Doporučujeme vypustit z § 2 písm. a) až c) slova 
„hmotného majetku“. Možnost provedení rozdílové 
inventury by se potom, v souladu se zákonem o 
účetnictví, vztahovala na veškeré inventarizované 
skutečnosti. 
Ustanovení § 30 odst. 4 zákona o účetnictví 
neomezuje možnost stanovení rozhodného dne a 
následného dokončení podle účetních záznamů 
prokazujících přírůstky  
a úbytky mezi rozhodným a rozvahovým dnem 
pouze na hmotný majetek. Vyhláška zde úpravu v 
zákoně o účetnictví nedůvodně zpřísňuje. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven.  

4. Ministerstvo 
vnitra 

K návrhu 
vyhlášky  

Doporučuj
ící 

Z důvodu zpřesnění doporučujeme upřesnit odkaz 
na zmocňovací ustanovení o konkrétní odstavec 
(tedy na § 37b odst. 1), neboť právě zákonná 
ustanovení uvedená v předmětném odstavci jsou 
prováděna. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

5. Ministerstvo 
vnitra 

K návrhu 
vyhlášky 

 
Doporučuj
ící 

K čl. I bodu 1 – k § 2 písm. d): 
Upozorňujeme, že předložené platné znění se 
neshoduje s normativním textem, neboť dle 
předloženého platného znění není změnou dotčeno 
ustanovení § 2 písm. d), jak je uvedeno v 
normativním textu, nýbrž ustanovení § 1 písm. d). 
Uvedený nesoulad doporučujeme odstranit. 
Tuto připomínku vztahujeme obdobně i k čl. I bodu 
2, protože navrhovaná změna měla být provedena 
nikoli v § 3, nýbrž v § 2 odst. 4 písm. a). 
emilie.zabova@mvcr.cz 

Vyhověno. 
Text platného znění upraven. 

6. Ministerstvo 
zemědělství 

Nad 
rámec 

 
Doporučuj

Navržený text čl. I doporučujeme doplnit o 
následující nová ustanovení: 

Bere se na vědomí. 
Uvedená připomínka může být 
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POVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
ČLENOVÉ VLÁDY – OSTATNÍ, ČNB  

(eKLEP) 
 

návrhu 
vyhlášky 

ící V § 3 odst. 2 písm. b) se za slovo „popisu“ vkládá 
slovo „jednotlivých druhů“. 
Důvodem je zvýšení právní jistoty účetních jednotek, 
aby bylo zřejmé, že se jedná o seznam jednotlivých 
druhů inventarizačních identifikátorů používaných v 
účetní jednotce a nikoli o seznam všech 
inventarizačních identifikátorů jednotlivých částí 
inventarizačních položek, které jsou uvedeny na 
inventurních soupisech a dodatečných inventurních 
soupisech. 

zohledněna při další novele 
vyhlášky č. 270/2010 Sb., aby 
bylo možné uvedenou úpravu 
diskutovat s odbornou veřejností 
a dotčenými účetními jednotkami. 
V případě předkládaného návrhu 
vyhlášky se jedná pouze o 
legislativně technickou novelu, 
která pouze reaguje na změny 
zákona o účetnictví. 

7. Ministerstvo 
zemědělství 

Nad 
rámec 
návrhu 
vyhlášky 

Doporučuj
ící 

 V § 8 odst. 3 písm. b) a v § 8 odst. 4 písm. c) na 
konec textu doplňují slova „pokud byly zjištěny“. 
Příloha inventurního ani dodatečného inventurního 
soupisu nemůže obsahovat způsob stanovení 
ocenění zúčtovatelných rozdílů, pokud žádné 
zúčtovatelné rozdíly nebyly zjištěny. 
Vypracovala: JUDr. Martina Žnivová 
milan.schovanek@mze.cz 

Bere se na vědomí. 
Uvedená připomínka může být 
zohledněna při další novele 
vyhlášky č. 270/2010 Sb., aby 
bylo možné uvedenou úpravu 
diskutovat s odbornou veřejností 
a dotčenými účetními jednotkami. 
V případě předkládaného návrhu 
vyhlášky se jedná pouze o 
legislativně technickou novelu, 
která pouze reaguje na změny 
zákona o účetnictví. 

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevan
ce 

Připomínka Vypořádání 

1. 
Bezpečnostní 
informační 
služba 

K návrhu 
vyhlášky 

Doporuč
ující 

Upozorňujeme na chybné číslování paragrafů v 
části IV. (Platné znění vyhlášky s vyznačením 
navrhovaných změn) - konkrétně „§ 1“ má být 

Vyhověno. 
Text platného znění upraven. 
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 správně označen jako „§ 2“ a „§ 2“ jako „§ 3“. 
legislativa@bis.cz 

2. NKÚ 
Nad rámec 
návrhu 
vyhlášky 

Doporuč
ující 

V ustanovení § 4 odst. 5 doporučujeme v úvodu 
první věty nahradit slova „Ministerstva, státní 
fondy a Pozemkový fond České republiky … “ 
slovy „Ministerstva a státní fondy …“. Pozemkový 
fond České republiky byl zákonem č. 503/2012 
Sb. ke dni 31. prosince 2012 zrušen. 
JUDr. Krůta, tel: 233 045 346 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
 

3. ÚV ČR - VÚV K  návrhu 
vyhlášky 

 
Doporuč
ující  
 

V návrhu Vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, 
je uvedeno v bodu 1: 
odkaz na § 2 písm. d), kdy se číslo 3 nahrazuje 
číslem 8;  
správně by měl být odkaz na § 1 

Vysvětleno. 
V platném znění byly chybně 
označeny čísla paragrafů. 

4. ÚV ČR - VÚV K  návrhu 
vyhlášky 

 
Doporuč
ující  
 

V návrhu Vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, 
je uvedeno v bodu 2: odkaz na § 3 odst. 4 písm. 
a), kdy se číslo 6 nahrazuje číslem 7; správně by 
měl být odkaz na § 2 
 JUDr. Martina Plachá,  placha.martina@vlada.cz 

Vysvětleno. 
V platném znění byly chybně 
označeny čísla paragrafů. 

5. ÚV ČR – odbor 
kompatability 

Nad rámec 
posuzování 
slučitelnosti 

Doporuč
ující  
 

Vzhledem k tomu, že jde o materiál zaslaný do 
meziresortního připomínkového řízení, nelze 
uvádět, že je určen pro jednání pracovních komisí 
Legislativní rady vlády (viz. průvodní dopis a 
předkládací zpráva). 

Bere se na vědomí. 

6. ÚV ČR – odbor 
kompatability 

K návrhu 
vyhlášky  

Doporuč
ující  
 

Návrh vyhlášky odkazuje na zmocňovací 
ustanovení podle § 37b zákona č. 563/1991 Sb., 
k provedení (mimo jiné) ustanovení § 30 odst. 9. 
Podotýkáme, že § 37b zákona o účetnictví 
výslovné zmocnění k provedení § 30 odst. 9 
neobsahuje, ačkoliv toto ustanovení samo vydání 
prováděcího právního předpisu předpokládá. 
Doporučujeme předkladateli tuto problematiku k 
bližší pozornosti. 

Bere se na vědomí. 
V současné době je připravována 
novela zákona o účetnictví, 
v rámci které dojde k úpravě 
zmocňovacího ustanovení § 37b. 
S ohledem na skutečnost, že 
ustanovení § 30 odst. 5 zákona o 
účetnictví v současné době 
neobsahuje ustanovení týkající se 
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OSTATNÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
KRAJE 
(eKLEP) 

vydání prováděcího předpisu 
(inventarizace kulturních památek 
je upravena vyhláškou o 
inventarizaci majetku a závazků), 
přestože § 37b odst. 1 na tento 
odstavec odkazuje (viz výše), 
uvádíme v úvodní větě odkaz na 
správné ustanovení § 30 odst. 9. 

7. ÚV ČR – odbor 
kompatability 

K návrhu 
vyhlášky  

Doporuč
ující  
 

Označení příslušných ustanovení v bodovém 
znění návrhu a v platném znění nesouhlasí (čl. I 
bod 1. uvádí § 2 písm. d), naproti tomu platné 
znění uvádí § 1 písm. d); stejně tak čl. I bod 2 
návrhu uvádí § 3 odst. 4 písm. a), zatímco platné 
znění § 2 odst. 4 písm. a)).  
Mgr. Tomáš Šlechta 

Vysvětleno. 
V platném znění byly chybně 
označeny čísla paragrafů. 

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevan
ce 

Připomínka Vypořádání 

1. Zlínský kraj 
Nad rámec 
návrhu 
vyhlášky 

Doporuč
ující  
(zásadní) 

K § 8 – Inventurní soupis a dodatečný inventurní 
soupis  - návrh na změnu 
Doporučujeme upravit vymezení inventurního 
soupisu tak, aby korespondoval s § 30 zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, tj. zejména aby obsahoval především 
skutečné stavy majetku a závazků. Na tomto 
místě je vymezena spousta náležitostí, ale to 
nejdůležitější – skutečné stavy majetku a závazků 
– neobsahuje. 

Bere se na vědomí. 
Uvedená připomínka může být 
zohledněna při další novele 
vyhlášky č. 270/2010 Sb., aby 
bylo možné uvedenou úpravu 
diskutovat s odbornou veřejností 
a dotčenými účetními jednotkami. 
V případě předkládaného návrhu 
vyhlášky se jedná pouze o 
legislativně technickou novelu, 
která pouze reaguje na změny 
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OSTATNÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 

OSTATNÍ 
(eKLEP) 

 

zákona o účetnictví. 

2. Zlínský kraj 
Nad rámec 
návrhu 
vyhlášky 

Doporuč
ující  
(zásadní) 

K § 8 odst. 2 písm. j – Okamžik připojení 
podpisového záznamu   
Za nadbytečné a v praxi velmi matoucí 
považujeme povinnost doplňovat na inventurní 
soupis okamžik připojení podpisového záznamu. 
To už je totiž třetí datum, potřebné je přece 
datum, k jakému se inventura provádí a datum, 
kdy se inventura provádí. Smysluplnosti údaje o 
okamžiku připojení podpisu nerozumíme.   
leona.kocarova@kr-zlinsky.cz 

Bere se na vědomí. 
Uvedená připomínka může být 
zohledněna při další novele 
vyhlášky č. 270/2010 Sb., aby 
bylo možné uvedenou úpravu 
diskutovat s odbornou veřejností 
a dotčenými účetními jednotkami. 
V případě předkládaného návrhu 
vyhlášky se jedná pouze o 
legislativně technickou novelu, 
která pouze reaguje na změny 
zákona o účetnictví. 

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevan
ce 

Připomínka Vypořádání 

1. 
Svazu měst a 
obcí České 
republiky 

Nad 
rámec 
návrhu 
vyhlášky 

 
Doporuč
ující  
(zásadní) 

K § 5 odst. 4 
Současné znění: 
V případě, že okamžik ukončení fyzické inventury 
hmotného majetku je stanoven před koncem 
rozvahového dne nebo po tomto dni, obsahuje plán 
inventur zdůvodnění tohoto postupu a popis činností, 
které se uskuteční v období mezi koncem 
rozvahového dne a dnem ukončení fyzické inventury 
hmotného majetku, včetně popisu postupu při 
rozdílové inventuře.  
Odůvodnění: 

Bere se na vědomí. 
Uvedená připomínka může být 
zohledněna při další novele 
vyhlášky č. 270/2010 Sb., aby 
bylo možné uvedenou úpravu 
diskutovat s odbornou veřejností 
a dotčenými účetními jednotkami. 
V případě předkládaného návrhu 
vyhlášky se jedná pouze o 
legislativně technickou novelu, 
která pouze reaguje na změny 
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Provedení fyzické inventury nikdy nemůže být „jedním 
okamžikem“, jak by trochu vyplývalo ze znění § 5 
odst. 4. To, že inventura zásob, dlouhodobého 
majetku či pokladny je prováděna následně po 
rozvahovém dni a to po delší časový úsek (třeba 
několika dní) je naprostým standardem a nevidíme 
sebemenší důvod, proč by měl být takový postup 
zvláštním způsobem zdůvodňován, případně proč by 
měla být ještě prováděna rozdílová inventura. V praxi 
se bohužel setkáváme s tím, že si kontrolní orgány 
dané (dle našeho názoru nepřesné ustanovení) 
vykládají tak, že se do inventurních soupisů má 
nejraději napsat, že inventura byla provedena přesně 
31. 12., případně v některých případech že je nutné 
alespoň uvádět, že inventura byla prováděna třeba od 
31. 12. do 2. 1. V ostatních případech se požaduje 
ještě vyhotovení rozdílové inventury. 
Účetní jednotky tak například při inventuře pokladny, 
kdy je naprosto běžné, že hned po příchodu do práce 
např. 2. 1. je spočítána hotovost a vyhotovena 
inventura, jsou „nuceny lhát“ a uvádět, že inventura 
proběhla dne 31. 12. (bez ohledu na skutečnost, že 
třeba byla čerpána dovolená). 
Všichni víme, že provedení inventury nikdy nemůže 
být dílem okamžiku, což vede k jedné „neodstranitelné 
nepřesnosti“ – tedy že si nejsme přesně jisti, kdy 
příslušný rozdíl vznikl (pokud například provádím 
inventuru dlouhodobého hmotného majetku v období 
mezi 28. 12. a 10. 1. – postupně podle jednotlivých 
umístění majetku, tak si nemohu být jist, zda zjištěný 
rozdíl vznikl ještě v roce předchozím nebo v roce 
novém). S touto nepřesností jsme se ale naučili žít a 
rozdíl přisuzujeme vždy starému období. Tato 
nepřesnost není v žádném případě odstranitelná 
dodatečným prováděním rozdílových inventur, neboť 

zákona o účetnictví. 
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vyplývá ze samotné povahy inventurních prací, které 
nelze provést během jediné sekundy v čase 24:00 
dne 31. 12. 
Proto navrhujeme, aby § 5 odst. 4 zněl tak, že pokud 
jsou inventury hmotného majetku prováděny k jinému 
okamžiku, než je rozvahový den, obsahuje plán 
inventur zdůvodnění. 

2. 
Svazu měst a 
obcí České 
republiky 

Nad 
rámec 
návrhu 
vyhlášky 

Doporuč
ující  
(zásadní) 

K § 6 odst. 4 
Současné znění je následující: 
V případě, kdy vybraná účetní jednotka nemovitý 
majetek běžně užívá, není nutné ověřovat jeho 
existenci vizuálně. Ověřovat vizuálně existenci 
nemovitého majetku není nutné též v případě, kdy 
vybraná účetní jednotka prokáže skutečný stav tohoto 
majetku na základě fotografické nebo obdobné 
dokumentace.  
Odůvodnění: 
Prvotně upozorňujeme, že je krajně nejasný pojem 
„běžně užívat nemovitý majetek“ – celkem je nám to 
jasné například u objektu obecního úřadu, nicméně 
platí to například i u všech pozemků veřejné zeleně, 
která je sekána nebo třeba pro místní komunikace, po 
kterých sem tam projede služební auto starosty? Zde 
bychom chtěli požádat buď o upřesnění tohoto pojmu 
přímo do vyhlášky, nebo uvedení výkladu do metodiky 
zveřejňované na stránkách MF ČR. 
Na závěr daného odstavce je uvedena možnost 
prokazování skutečného stavu majetku 
prostřednictvím fotografické nebo obdobné 
dokumentace. Když byl předpis v roce 2010 
připravován, bylo doporučováno, aby v případ 
zjišťování skutečného stavu pozemků bylo umožněno 
namísto jejich fyzické obhlídky využití ortofotomap 
vedených v elektronické podobě katastrem 
nemovitostí (na www.cuzk.cz) a to jako nejefektivnější 

Bere se na vědomí. 
Uvedená připomínka může být 
zohledněna při další novele 
vyhlášky č. 270/2010 Sb., aby 
bylo možné uvedenou úpravu 
diskutovat s odbornou veřejností 
a dotčenými účetními jednotkami. 
V případě předkládaného návrhu 
vyhlášky se jedná pouze o 
legislativně technickou novelu, 
která pouze reaguje na změny 
zákona o účetnictví. 
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V Praze 17. srpna 2017 

Vypracoval: Ing. Tomáš Sluka Podpis: 

 

zjišťování případů neoprávněně užívaných pozemků 
(například zaplocených). Ze znění § 6 odst. 4 tato 
možnost moc nevyplývá – určitě nám nešlo o to objekt 
například nafotit. Požadujeme tedy buď úpravu textu, 
aby bylo jasně uvedeno, že při inventarizaci 
nemovitého majetku (případně pozemků a pozemních 
liniových staveb) je možno vizuální ověření nahradit 
způsobem, který jsme popsali výše (případně toto 
alespoň uvést do metodiky zveřejňované na stránkách 
MF ČR). 

3. 
Svazu měst a 
obcí České 
republiky 

nad rámec 
návrhu 
vyhlášky 

 
doporuču
jící 

K § 8 odst. 2 – náležitosti inventurních soupisů 
Zde jen podotýkáme, že by bylo logické, aby na 
inventurním soupisu byl povinně také podpis osoby 
odpovědné za účetnictví (tedy potvrzující správnost 
účetního stavu konkrétní položky z účetnictví) a to 
právě proto, že výsledkem inventarizace by mělo být 
porovnání účetního a skutečného stavu. 
Doporučujeme tedy toto do § 8 odst. 2 doplnit. 
tel: 234 709 722, 734 316 477, chladkova@smocr.cr 

Bere se na vědomí. 
Podpisový záznam osoby 
odpovědné za vedení účetnictví 
na inventurním soupisu není 
vyžadován ani zákonem o 
účetnictví a nepovažujeme ho za 
nezbytný. 
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