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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 4. srpna 2017, 
s termínem dodání stanovisek do 25. srpna 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 
 
 

POVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
ČLENOVÉ VLÁDY – MINISTERSTVA 

(eKLEP) 
 

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

1. Ministerstvo 
kultury K bodu 7 Zásadní 

V tomto bodě návrhu novely jsou v § 71 odst. 3 
slova „známa pořizovací cena“ nahrazena slovy 
„známé jejich ocenění“.  Zde navrhujeme 
ponechat stávající znění odstavce 3, které 
považujeme za vhodnější, neboť pojem „ocenění“ 
není zákonem nebo vyhláškou definován 
(definována je pořizovací, reprodukční pořizovací 
cena, okamžik ocenění atp.).  Navíc bude úprava 
ve vyhlášce ve shodě s ustanovením § 25 odst. 1 
písm. k) zákona o účetnictví. 

Vysvětleno. 
Vysvětleno v rámci konferenčního 
vypořádání připomínky. 
Ustanovení § 25 odst. 1 písm. k) 
zákona o účetnictví se týká pouze 
způsobu ocenění kulturních 
památek, sbírek muzejní povahy, 
předmětů kulturní hodnoty a 
církevních staveb, u kterých není 
známa jejich pořizovací cena, a 
tudíž se ocení 1 Kč. Kulturní 
památky, sbírky muzejní povahy, 
předměty kulturní hodnoty a 
církevní stavby lze vedle ocenění 
pořizovací cenou nebo 1 Kč 
ocenit také reprodukční 
pořizovací cenou podle 
ustanovení § 25 odst. 1 písm. l) 
zákona o účetnictví v případě 
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bezúplatného nabytí nebo 
navázat na výši ocenění 
v účetnictví účetní jednotky, která 
o tomto majetku naposledy 
účtovala, podle ustanovení § 25 
odst. 6 zákona o účetnictví 
v případě bezúplatného nabytí od 
jiné vybrané účetní jednotky. 
Úprava ustanovení § 71 odst. 3 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. se týká 
rozšiřování souboru majetku 
v případě kulturních památek 
nebo předmětů kulturní hodnoty 
oceněného 1 Kč, kdy předmětný 
soubor by neměl být rozšiřován o 
věci, které lze vedle pořizovací 
ceny ocenit i jiným způsobem 
podle ustanovení § 25 zákona o 
účetnictví (například reprodukční 
pořizovací cena, vlastní náklady, 
navázání na výši ocenění). 
Současné znění předmětného 
ustanovení znamená, že uvedený 
soubor majetku oceněný 1 Kč 
nelze rozšiřovat pouze o věci, u 
kterých je známa pořizovací cena, 
ale lze ho například rozšiřovat o 
věci, které účetní jednotka nabyla 
bezúplatně od jiné vybrané účetní 
jednotky a navázala na výši 
ocenění, což není logické a 
koncepční. 

2. Ministerstvo 
kultury 

K bodu 8 
a 9 Zásadní 

U § 71 odst. 4 nesouhlasíme s doplněním věty 
„Sbírku muzejní povahy nelze rozšiřovat o věci, u 
nichž je známé jejich ocenění.“ na konec textu 
odstavce 4.“  
Ministerstvo kultury si je vědomo, že současná 

Vyhověno jinak. 
Text materiálu upraven na 
základě konferenčního 
vypořádání. Jedná se pouze  
o upřesnění účetní metody 
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úprava a praxe není z pohledu účetních 
standardů optimální, a proto navrhujeme 
následující nové znění § 71 odst. 4 a 5, které by 
mělo odstranit stávající výkladové nejasnosti: 
„(4) Sbírka muzejní povahy, u které není známa 
pořizovací cena, se oceňuje 1 Kč. Sbírka vzniklá 
sloučením sbírek oceněných 1 Kč se oceňuje 1 
Kč. 
 (5) Ocenění sbírky muzejní povahy se změní v 
případě úbytku nebo přírůstku, a to tak že 
a) pokud dochází k přírůstku předmětu do sbírky 
muzejní povahy, zvýší se ocenění sbírky o 
ocenění předmětu pořizovací cenou nebo 
reprodukční pořizovací cenou nebo o vlastní 
náklady vynaložené k jeho získání do okamžiku 
zařazení, 
b) pokud dochází k vyřazení předmětu ze sbírky 
muzejní povahy, sníží se ocenění sbírky o 
ocenění předmětu; tento postup podle předchozí 
věty se nepoužije pro předměty zařazené do 
sbírky před 1. 1. 2018, při jejichž vyřazení se 
ocenění sbírky nezmění.“. 
Výše navrženou formulaci lze rozdělit do dvou 
novelizačních bodů pod čísly 8 a 9, které by 
nahradily jejich podobu uvedenou v návrhu 
zaslaném do připomínkového řízení.  
Nové znění odstavce 5 má obecnou povahu a 
mělo by být metodicky využitelné jak pro 
oceňování přírůstků sbírek muzejní povahy 
oceněných 1 Kč, tak pro oceňování přírůstků do 
sbírek, jejichž ocenění je známo. 
Takto by dle našeho názoru byla zachována 
podstata návrhu MF, tedy aby bylo možno v 
případě změn rozsahu sbírek muzejní povahy do 

oceňování souboru majetku, kdy 
tímto nejsou dotčena ustanovení 
zákona č. 122/2000 Sb., o 
ochraně sbírek muzejní povahy a 
o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcí 
vyhlášky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASMLP6ZL)



4 
 

budoucna aplikovat běžné účetní postupy, a 
zároveň umožněno, aby zůstaly zachovány 
nejvyšší standardy v péči o jednu z 
nejvýznamnějších složek kulturního dědictví.  
Sbírka muzejní povahy je ve smyslu ustanovení § 
2 odst. 1 zákona č. 122/2000 Sb. věcí hromadnou 
- typicky nedochází k jejímu prodeji, a ani do 
budoucna nelze s ohledem na standardy péče o 
kulturní dědictví počítat s obchodováním se 
sbírkami muzejní povahy ve veřejném vlastnictví. 
Sbírky muzejní povahy jsou mnohdy rozšiřovány 
pomocí darů často značné hodnoty, popřípadě 
tvořeny předměty, u kterých není objektivně 
možné zjistit pořizovací cenu.  
Přijetí úpravy navrhované v novelizačních bodech 
8 a 9 návrhu zaslaného do připomínkového řízení 
by mělo zcela zásadní a negativní dopady na 
obor muzejnictví. Vyhláškou č.410/2009 Sb. nelze 
definovat velikost sbírky. Podle zákona č. 
122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy 
je sbírka jeden celistvý soubor sbírkových 
předmětů. Vzhledem k tomu, že nejvýznamnější 
sbírky (např. sbírka Národního muzea, Národní 
galerie v Praze, Národního technického muzea, 
Galerie moderního umění v Hradci Králové, 
Oblastní galerie v Liberci) objektivně nemohou 
být oceněny a jsou proto oceněny právě 1 Kč, 
nebylo by možné u naprosté většiny paměťových 
institucí pokračovat v jejich primární sbírkotvorné 
činnosti. Z pohledu zákona č. 122/2000 Sb., který 
je pro sbírkotvornou činnost paměťových institucí 
stěžejní, by v případě přijetí navrhované úpravy 
nebylo možno nadále sbírky muzejní povahy 
rozšiřovat o další přírůstky, protože u nových 
akvizic by bylo zásadně známo jejich ocenění a v 
teoretické rovině možné založení nové sbírky, u 
které by bylo známo její ocenění a rovněž i 
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ocenění jejích přírůstků, je z pohledu zákona č. 
122/2000 Sb. nepřípustné, neboť by se v takovém 
případě nejednalo o celistvý soubor sbírkových 
předmětů shromážděných lidskou činností, ale ve 
vztahu k zásadám sbírkotvorné činnosti o 
nahodilý soubor předmětů. 

3. Ministerstvo 
obrany 

K bodu 9 
(§ 71 odst. 
4) 

Zásadní 

Požadujeme vypustit větu „Sbírku muzejní 
povahy nelze rozšiřovat o věci, u nichž je známé 
jejich ocenění.“ 
Odůvodnění: Dle ustanovení § 9 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 
muzejní povahy a o změně některých dalších 
zákonů je povinen vlastník sbírky zapsané v 
centrální evidenci vést sbírkovou evidenci, která 
obsahuje tyto záznamy: 
1. název a stručný popis jednotlivých sbírkových 
předmětů, popřípadě materiál, z něhož jsou 
vyrobeny, rozměry, hmotnost, časové zařazení, 
datum získání, identifikace autora nebo výrobce a 
další identifikační znaky, 
2. označení území, z něhož sbírkové předměty 
pocházejí, je-li známo, 
3. způsob a okolnosti nabytí jednotlivých 
sbírkových předmětů (například sběr, dar, 
dědictví, koupě), 
4. stav sbírkových předmětů, 
5. evidenční čísla jednotlivých sbírkových 
předmětů) 
a dále se v § 2 vyhlášky č. 275/2000 Sb., kterou 
se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně 
sbírek muzejní povahy a o změně některých 
dalších zákonů naopak hovoří, že každý sbírkový 
předmět musí být evidován ve sbírkové evidenci 
vlastníka sbírky. Sbírková evidence obsahuje 

Vysvětleno. 
Vysvětleno v rámci konferenčního 
vypořádání připomínky. 
V případě návrhu vyhlášky se 
jedná o posílení právní jistoty 
dotčených účetních jednotek a o 
potvrzení současného stavu. 
Ve stanovisku vlády k návrhu 
Zastupitelstva Středočeského 
kraje na vydání zákona, kterým 
se mění zákon č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů (sněmovní 
tisk č. 951) je stanoveno, že 
„Pokud jsou tedy pořizovány 
sbírkové předměty za účelem 
změny rozsahu sbírky, která byla 
oceněna metodou stanovenou v § 
71 odst. 4 zmíněné vyhlášky, 
ocenění této sbírky se nemění, 
ale i v tomto případě je sbírkový 
předmět, pořizovaný do této 
sbírky, dlouhodobým hmotným 
majetkem podle § 14 odst. 2 
vyhlášky a má tak být pořízen 
z fondu investic, jak vyplývá z § 
31 odst. 2 písm. a) zákona o 
rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů.“. 
V této souvislosti dále 
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záznamy ke každému sbírkovému předmětu 
podle § 9 odst. 1 písm. d) zákona a počet kusů, 
jde-li o sbírkový předmět podle odstavce 2. U 
sbírkových předmětů podle odstavce 2, jejichž 
údaje pro všechny věci movité nebo nemovité 
nejsou shodné, musí být součástí záznamu 
každého sbírkového předmětu doplňující záznam 
ke každé věci, kde jsou rozdílné údaje uvedeny. 
V souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o 
rozpočtové skladbě pořizuje Ministerstvo obrany z 
rozpočtové položky 5177 - Nákup uměleckých 
předmětů předměty kulturní do sbírky muzejní 
povahy, kterou spravuje v souladu se zákonem č. 
122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a 
o změně některých dalších zákonů. 
Z rozpočtové položky 6127 - Umělecká díla a 
předměty se pořizuji předměty, které mají povahu 
autorského díla [§ 2 zákona č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění zákona č. 216/2006 
Sb.], nemají-li být součástí stavby, předmětů 
kulturní hodnoty (příloha č. 1 k zákonu č. 71/1994 
Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní 
hodnoty, ve znění zákona č. 80/2004 Sb.), sbírek 
muzejní povahy (§ 2 odst. 1 zákona č. 122/2000 
Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně 
některých dalších zákonů). 
Podle navrhovaného znění odst. 4 by byly 
veškeré výdaje na pořízení sbírkových předmětů 
hrazeny z rozpočtové položky 6127 v souladu s § 
14 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb., “A.II.2. 
Kulturní předměty“ obsahuje, bez ohledu na výší 
ocenění, zejména movité kulturní památky, sbírky 
muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty, 
umělecká díla a obdobné věci, a to včetně 

upozorňujeme na vyjádření 
odboru 11 – Státní rozpočet, ze 
kterého jednoznačně vyplývá, že 
sbírka muzejní povahy je sbírka, 
která je tvořena souborem 
sbírkových předmětů 
shromážděných lidskou činností a 
která je věcí hromadnou, kdy 
pořizování sbírkových předmětů 
je pořizováním dlouhodobého 
hmotného majetku, a to platí i pro 
organizační složky státu. Výdaje 
organizačních složek státu na 
jejich pořízení jsou proto výdaji 
investičními, a tedy i kapitálovými 
a zařazují se na položku 6127 – 
„Kulturní předměty“. Státní 
příspěvkové organizace používají 
prostředky fondu reprodukce 
majetku mimo jiné na financování 
pořízení a technického 
zhodnocení hmotného a 
nehmotného dlouhodobého 
majetku, tedy i na pořízení 
sbírkových předmětů, přičemž 
sbírkové předměty lze také 
pořizovat s účastí státního 
rozpočtu podle § 12 a 13 
rozpočtových pravidel, jak to též 
předpokládá jejich § 54 odst. 1 
písm. b) rozpočtových pravidel. 
V případě navrhovaného znění 
ustanovení § 71 odst. 4 vyhlášky 
č. 410/2009 Sb. se jedná pouze  
o upřesnění účetní metody 
oceňování souboru majetku, 
konkrétně sbírky muzejní povahy 
oceněné 1 Kč, kdy tímto nejsou 
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souborů tohoto majetku. 
Z výše uvedeného vyplývá, že navrhovaná 
úprava je v rozporu se zákonem č. 122/2000 Sb., 
podle kterého je možné rozšiřovat sbírku muzejní 
povahy koupí sbírkových předmětů, což 
navrhovaná úprava znemožňuje. Zároveň zákon 
č. 122/2000 Sb. společně s vyhláškou č. 
275/2000 Sb. zcela striktně stanoví pravidla pro 
evidenci a inventarizaci předmětů ve sbírce 
muzejní povahy a vedení některých předmětů 
mimo sbírku jen z důvodu potřeb účetnictví je 
zcela neopodstatněné a značně zkomplikuje 
evidenci velkých sbírek, kdy by bylo nutné 
evidovat zvlášť předměty, které tvoří součást 
sbírky a samostatně nové předměty, které jsou 
získávány většinou koupí. Zároveň jejich hodnota 
je často nevyčíslitelná a uhrazená kupní cena 
(někdy jen symbolická) této hodnotě neodpovídá, 
záznam v účetnictví na majetkovém účtu by byl 
tedy zcela nevypovídající. 

dotčena ustanovení zákona č. 
122/2000 Sb., o ochraně sbírek 
muzejní povahy a o změně 
některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcí vyhlášky, přičemž na 
základě konferenčního 
vypořádání připomínek 
s Ministerstvem kultury došlo 
ještě k upřesnění navrhovaného 
znění. 
S ohledem na výše uvedené je 
patrné, že v případě nabytí 
(úplatné či bezúplatné) 
sbírkových předmětů rozšiřujících 
sbírku muzejní povahy oceněnou 
1 Kč se jednalo o nabytí 
dlouhodobého hmotného majetku, 
který měl být vykázán v aktivech 
rozvahy a v případě úplatného 
nabytí měl být financován 
prostřednictvím kapitálových 
výdajů. 
 

4. Ministerstvo 
obrany 

K Příloze 
5 vyhlášky 
č. 
410/2009 
Sb. 

Zásadní 

1. Nad rámec novely požadujeme v položce „F. 
Doplňující informace k fondům účetní jednotky – 
Rezervní fond“ přílohy účetní závěrky odstranit 
položku B. II. 7. Příjmy z prodeje majetku státu, 
se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo 
obrany. 
Odůvodnění: 
Dle ustanovení § 48 odst. 2 písmena a), b), c), d) 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů jsou za zdroj rezervního fondu 
považovány prostředky poskytnuté ze zahraničí a 
peněžní dary, odvody neoprávněně použitých 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
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nebo zadržených peněžních prostředků podle § 
44 odst. 2 písm. a), b), g) a h) a penále za 
prodlení s nimi, dále příjmy z prodeje majetku, 
který organizační složka státu nabyla darem nebo 
děděním nebo prostředky poskytnuté z fondu 
zábrany škod podle zvláštního předpisu. Z výše 
uvedeného vyplývá nezbytnost odstranění 
položky B. II. 7., jelikož tyto příjmy dle uvedeného 
zákona nejsou považovány za zdroj rezervního 
fondu.   

5. Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I 
bodu 9 (§ 
71 odst. 4) 

Zásadní 

Požadujeme novelizační bod 9 bez náhrady 
vypustit. Naopak požadujeme doplnit nový 
novelizační bod, kterým se rozšíří údaje uváděné 
ve stati D.1. přílohy účetní závěrky o informaci o 
změnách v rozsahu sbírky muzejní povahy.  
Sbírky se rozšiřují akviziční činností muzeí, 
přičemž zařazení nových sbírkových předmětů do 
sbírky se řídí zákonem č. 122/2000 Sb., zejména 
jeho § 9. Účetní legislativě nepřísluší tuto činnost 
upravovat či omezovat. Účetní legislativa může 
upravit pouze vykazování sbírek, nikoli pravidla 
pro jejich samotnou tvorbu. Návrh přinese 
problémy z hlediska vykazování, pořizování i 
inventarizace: 
 Vykazování: 
Sbírka muzejní povahy je podle § 2 odst. 1 
zákona č. 122/2000 Sb. věcí hromadnou. Tvoří ji 
soubor sbírkových předmětů. § 501 občanského 
zákoníku považuje věc hromadnou za jeden 
předmět. O tomto předmětu (věci hromadné) se v 
souladu s § 14 vyhlášky č. 410/2009 Sb. účtuje v 
položce rozvahy ,,A.II.2. Kulturní předměty“ (není-
li známa pořizovací cena, tak za 1,- Kč). Nová 
úprava by vedla k tomu, že se bude účtovat 
jednak o sbírce (jako hromadné věci) za 1,- Kč a 
duplicitně ještě o vybraných sbírkových 

Vysvětleno. 
V případě návrhu vyhlášky se 
jedná o posílení právní jistoty 
dotčených účetních jednotek a o 
potvrzení současného stavu. 
Ve stanovisku vlády k návrhu 
Zastupitelstva Středočeského 
kraje na vydání zákona, kterým 
se mění zákon č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů (sněmovní 
tisk č. 951) je stanoveno, že 
„Pokud jsou tedy pořizovány 
sbírkové předměty za účelem 
změny rozsahu sbírky, která byla 
oceněna metodou stanovenou v § 
71 odst. 4 zmíněné vyhlášky, 
ocenění této sbírky se nemění, 
ale i v tomto případě je sbírkový 
předmět, pořizovaný do této 
sbírky, dlouhodobým hmotným 
majetkem podle § 14 odst. 2 
vyhlášky a má tak být pořízen 
z fondu investic, jak vyplývá z § 
31 odst. 2 písm. a) zákona o 
rozpočtových pravidlech 
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předmětech, které jsou její součástí. Důsledkem 
bude dvojí vykázání v aktivech.  
 Pořizování: 
Návrh je problematický i z hlediska rozpočtového. 
Novela nestanoví, v jaké položce rozvahy by se 
jednotlivé samostatně evidované sbírkové 
předměty vykazovaly (je to uvedeno jen v 
odůvodnění návrhu). Vzhledem k tomu, že sbírky 
se vykazují v položce „A.II.2. Kulturní předměty“, 
mají se i samostatně vykazované sbírkové 
předměty uvádět v téže položce. Příslušná novela 
§ 14 vyhlášky však není součástí návrhu. V 
odůvodnění se uvádí, že návrh vyhlášky 
nepředpokládá dopad na státní rozpočet. Věci 
vykazované v položce „A.II.2. Kulturní předměty“ 
jsou však dlouhodobým majetkem bez ohledu na 
výši ocenění, a tudíž by se musely pořizovat na 
vrub kapitálových výdajů, nikoli v rámci běžných 
výdajů jako dosud. To považujeme za finanční 
dopad, který nebyl zohledněn, a který by přitom 
mohl vést až k zastavení akviziční činnosti 
(rozšiřování sbírek). 
 Inventarizace: 
Samostatně zaúčtované sbírkové předměty by se 
ocitly v problematickém postavení i z hlediska 
provádění inventarizace. § 14 odst. 3 vyhlášky č. 
270/2010 Sb. uvádí, že v případě sbírky muzejní 
povahy provádí účetní jednotka zjišťování 
skutečného stavu majetku podle jiných právních 
předpisů. Těmito předpisy se rozumí zákon č. 
122/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhláška č. 
275/2000 Sb. Ta v § 3 odst. 1 stanoví, že: „ … 
Počet sbírkových předmětů každé sbírky určený k 
inventarizaci v daném kalendářním roce se 
stanoví tak, aby každá sbírka byla 
inventarizována v úplnosti nejpozději v průběhu 

územních rozpočtů.“. 
V této souvislosti dále 
upozorňujeme na vyjádření 
odboru 11 – Státní rozpočet, ze 
kterého jednoznačně vyplývá, že 
sbírka muzejní povahy je sbírka, 
která je tvořena souborem 
sbírkových předmětů 
shromážděných lidskou činností a 
která je věcí hromadnou, kdy 
pořizování sbírkových předmětů 
je pořizováním dlouhodobého 
hmotného majetku, a to platí i pro 
organizační složky státu. Výdaje 
organizačních složek státu na 
jejich pořízení jsou proto výdaji 
investičními, a tedy i kapitálovými 
a zařazují se na položku 6127 – 
„Kulturní předměty“. Státní 
příspěvkové organizace používají 
prostředky fondu reprodukce 
majetku mimo jiné na financování 
pořízení a technického 
zhodnocení hmotného a 
nehmotného dlouhodobého 
majetku, tedy i na pořízení 
sbírkových předmětů, přičemž 
sbírkové předměty lze také 
pořizovat s účastí státního 
rozpočtu podle § 12 a 13 
rozpočtových pravidel, jak to též 
předpokládá jejich § 54 odst. 1 
písm. b) rozpočtových pravidel. 
V případě návrhu vyhlášky se 
jedná pouze o upřesnění účetní 
metody oceňování souboru 
majetku, konkrétně sbírky 
muzejní povahy oceněné 1 Kč, 
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10 let, u sbírek čítajících více jak 200 000 
sbírkových předmětů v průběhu 15 let a u sbírek 
čítajících více než 500 000 sbírkových předmětů 
v průběhu 20 let. Výběr se provede podle 
naléhavosti, dosavadního průběhu inventarizace 
sbírky v minulých letech, případně formou 
náhodného souboru vybraného počítačem. 
Určenou část každé sbírky musí každoročně tvořit 
nejméně 5 % všech sbírkových předmětů, které 
sbírku tvoří…“. Na účtu 032 tak budou účetně 
vykázány položky, jejichž skutečný stav nebude 
řadu let ověřen.  
Rozšíření sbírky nákupem se v účetní závěrce 
nyní vykazuje výsledkově. O jednotlivých 
sbírkových předmětech se rozvahově neúčtuje, 
neboť se účtuje o sbírce jako takové (jako o věci 
hromadné). Detailnější informace o sbírce se 
uvádějí v příloze účetní závěrky, stať D.1. Místo 
navrhovaných změn doporučujeme rozšířit 
přílohu účetní závěrky o informaci o změnách v 
rozsahu sbírky. 

kdy tímto nejsou dotčena 
ustanovení zákona č. 122/2000 
Sb., o ochraně sbírek muzejní 
povahy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho 
prováděcí vyhlášky, přičemž na 
základě konferenčního 
vypořádání připomínek 
s Ministerstvem kultury došlo 
ještě k upřesnění navrhovaného 
znění.   
S ohledem na výše uvedené je 
patrné, že v případě nabytí 
(úplatné či bezúplatné) 
sbírkových předmětů rozšiřujících 
sbírku muzejní povahy oceněnou 
1 Kč se jednalo o nabytí 
dlouhodobého hmotného majetku, 
který měl být vykázán v aktivech 
rozvahy a v případě úplatného 
nabytí měl být financován 
prostřednictvím kapitálových 
výdajů. 
S ohledem na ustanovení § 14 
odst. 3 vyhlášky č. 270/2010 Sb., 
o inventarizaci majetku a 
závazků, ve znění pozdějších 
předpisů účetní jednotka provádí 
zjišťování skutečného stavu 
majetku v případě sbírky muzejní 
povahy podle jiných právních 
předpisů (zákon č. 122/2000 Sb., 
o ochraně sbírek muzejní povahy 
a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcí 
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vyhláška), a tudíž předmětné 
upřesnění vyhlášky č. 410/2009 
Sb. nemá žádný dopad na 
zjišťování skutečného stavu 
majetku v případě sbírky muzejní 
povahy.  

6. Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I 
bodu 1 – k 
§ 22 odst. 
1 

Doporučující 

Doporučujeme upřesnit způsob vykazování 
dobropisů. Ministerstvo vnitra postupuje v 
souladu s výkladem Ministerstva financí, který byl 
poskytnut na začátku účetní reformy, tj. dobropisy 
(před úhradou i po úhradě) v průběhu roku 
vykazuje jako snížení závazků na účtu 321. Až k 
rozvahovému dni (v návaznosti na § 4 odst. 8 
vyhlášky č. 410/2009 Sb.) je případný záporný 
zůstatek vykázán jako pohledávka. Mají se nyní 
dobropisy vykazovat jako pohledávka rovnou? 
Jedná se zejména o dobropisy po úhradě. 

Vysvětleno. 
Navrhovaná úprava ustanovení § 
22 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 
410/2009 Sb. nemá vliv na 
dosavadní postupy účtování o 
dobropisech. 

7. Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I 
bodu 2 – k 
§ 25 odst. 
3 

Doporučující 

Vítáme upřesnění obsahové náplně této položky, 
ale nepovažujeme za vhodné zcela zrušit 
informaci o jmenovité hodnotě. Jmenovitá 
hodnota se sice při nákupu nemusí vždy hradit 
(pořízení se slevou apod.), je však jedním z 
určujících znaků ceniny. V praxi Ministerstva 
vnitra se vyskytují dotazy týkající se vykazování 
dobíjecích karet (s nahranou finanční částkou 
určenou např. na parkovné, návštěvu plaveckého 
bazénu apod.). Jelikož tyto karty na sobě nemají 
uvedenou nominální hodnotu, nemůže se jednat 
o ceniny. 
Z tohoto důvodu navrhujeme v § 25 odst. 3 písm. 
e) slova „za něž byla při nákupu uhrazena částka 
odpovídající jejich jmenovité hodnotě“ 
nevypouštět bez náhrady, nýbrž je nahradit 
formulací „na nichž je uvedena jejich jmenovitá 
hodnota“. 
Do budoucna bychom uvítali úpravu pro virtuální 
měny (zejména bitcoin). V praxi Ministerstva 

Vysvětleno. 
Navrhovaná úprava byla 
provedena z důvodu, že v 
některých případech při pořízení 
cenin není účetní jednotkou 
uhrazena částka ve výši jejich 
jmenovité hodnoty (např. z 
důvodu množstevní slevy), a tudíž 
navrhovaná úprava je dostačující. 
Přestože došlo ke zrušení slov 
„za něž byla při nákupu uhrazena 
částka odpovídající jejich 
jmenovité hodnotě a“ 
v ustanovení § 25 odst. 3 písm. e) 
vyhlášky č. 410/2009 Sb., tak 
z ustanovení § 25 odst. 1 písm. e) 
zákona o účetnictví je patrné, že 
ceniny se oceňují jejich 
jmenovitou hodnotou, tudíž pokud 
účetní jednotka nabyla ceninu, tak 
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vnitra se již vyskytly případy v souvislosti se 
zabavováním majetku z trestné činnosti. 

ji ocení jmenovitou hodnotou. 
Původní znění ustanovení § 25 
odst. 3 písm. e) vyhlášky č. 
410/2009 Sb. také nevyžadovalo, 
aby na cenině byla uvedena 
jmenovitá hodnota. Pro úplnost 
uvádíme, že např. v případě 
dálničních známek se jedná o 
ceniny, na kterých však není 
uvedena jejich jmenovitá hodnota.  

8. Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I 
bodu 4 – k 
§ 32 odst. 
2 

Doporučující 

Za účelem zvýšení právní jistoty dotčených 
účetních jednotek doporučujeme nezrušovat 
(nevypouštět) slovo „krátkodobých“. Dlouhodobé 
závazky mezi odběrateli a dodavateli se totiž 
v této položce nevykazují. 

Vysvětleno. 
Obsahové vymezení položky 
„D.III.5. Dodavatelé“ je dáno do 
souladu s obsahovým vymezením 
položky „B.II.1. Odběratelé“, které 
také neobsahovalo slovo 
„krátkodobé“, přesto bylo patrné, 
že v položce „B.II.1. Odběratelé“ 
jsou vykazovány pouze 
krátkodobé pohledávky za 
odběrateli. Položka „D.III.5. 
Dodavatelé“ je v rámci rozvahy 
vykazována ve skupině položek 
„D.III. Krátkodobé závazky“, a 
tudíž na této položce jsou 
vykazovány pouze krátkodobé 
dluhy ze soukromoprávních 
vztahů. V ustanovení § 19 zákona 
o účetnictví jsou majetek a 
závazky členěny na krátkodobé a 
dlouhodobé, kdy dlouhodobým se 
rozumí závazek, kdy sjednaná 
doba splatnosti při vzniku 
účetního případu je delší než 
jeden rok, v ostatních případech 
se jedná o krátkodobé závazky. 
V rámci položky „D.III. 
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Krátkodobé závazky“ jsou na 
jednotlivých položkách 
vykazovány krátkodobé závazky 
s výjimkou položek časového 
rozlišení a dohadných účtů 
pasivních. I v případě vykazování 
pohledávek nebo závazků z titulu 
transferů (SÚ 344 až 349) se 
v drtivé většině jedná o 
krátkodobé pohledávky a 
závazky, protože prostřednictvím 
výše uvedených SÚ je účtováno 
k okamžiku vypořádání transferu 
nebo v případě, kdy nemůže být 
zpochybněna výše transferu. 
V případě pohledávek za 
zaměstnanci např. z titulu 
poskytnutí půjčky z FKSP je tento 
postup stanoven v ČÚS č. 704.  
Připomínka může být využita při 
rozsáhlejší novele vyhlášky č. 
410/2009 Sb. týkající se 
aktualizace obsahového 
vymezení v souladu s aktuálním 
zněním příslušných právních 
předpisů (např. právní předpisy 
v oblasti daní), zejména v případě 
používané terminologie.  
 

9. Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I 
bodu 5 – k 
§ 45 

Doporučující 

Doporučujeme doplnit odůvodnění o návaznost 
na výpočet klíčových analytických ukazatelů 
výkonosti pro řízení veřejných financí.  
V odůvodnění se uvádí, že cílem předložení 
návrhu vyhlášky je snížení administrativní zátěže 
pro organizační složky státu. Snížení 
administrativní zátěže vítáme, avšak domnívali 
jsme se, že data uvedená v této části přílohy 

Vyhověno. 
Text odůvodnění upraven. 
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účetní závěrky jsou po účetních jednotkách 
požadována proto, že jsou potřebná. 
Část N přílohy účetní závěrky se sestavuje od 
roku 2014. Povinnost byla uložena vyhláškou č. 
473/2013 Sb. Sestavení je velmi pracné. Nutnost 
této právní úpravy tehdy Ministerstvo financí 
odůvodnilo potřebou zajištění „relevantních a 
srovnatelných vstupů pro správný výpočet 
klíčových analytických ukazatelů výkonosti pro 
řízení veřejných financí“. 

10. Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I 
bodům 10, 
11 a 12 – 
k § 72 

Doporučující 

Nynější návrh neodpovídá argumentům, jimiž je 
nezbytnost novely popsána v odůvodnění, kde se 
k bodům 10, 11 a 12 uvádí, že stát má „přehled 
nejen o skutečných peněžních tocích, … ale 
i o pravděpodobných rizicích …, možných 
výdajích a předpokládaných příjmech, a to v 
členění podle času …“. Informaci o časovém 
rámci údaje (budoucí splatnost) však Ministerstvo 
financí nemá a nemůže ji čerpat ani z jiných 
informačních zdrojů, neboť byly zrušeny i 
operativní účetní záznamy, které se měsíčně 
předávaly do Centrálního systému účetních 
informací státu a kde se časový horizont uváděl. 
Lze zde spatřovat i nesoulad s § 4 odst. 8 písm. 
g) zákona o účetnictví, který stanoví, že 
prováděcí právní předpis upraví účetní metody, 
zejména způsoby oceňování a jejich použití. 
Přenesení tohoto břemene na povinné účetní 
jednotky a jejich vnitřní předpisy nepovažujeme 
za naplnění tohoto zákonného zmocnění. 
Pravidlo 3 následujících účetních období není 
žádné „omezení“, jak se uvádí v důvodové 
zprávě, ale naopak krok směrem ke sjednocení 
pravidel. Jeho odstraněním nedojde 
k avizovanému „sjednocení způsobu oceňování 
podmíněných aktiv a podmíněných pasiv na 
úrovni státu“, jak uvádí důvodová zpráva, ale 

Vysvětleno. 
Navrhovaná úprava ustanovení § 
72 je zcela v souladu se 
zmocněním k vydání vyhlášky 
k provedení § 4 odst. 8, konkrétně 
písm. g) zákona o účetnictví, kdy 
vyhláška č. 410/2009 Sb. 
upravuje účetní metody, a to 
včetně způsobu oceňování 
podmíněných aktiv a 
podmíněných pasiv. Právě 
zavedené zjednodušení při 
použití účetní metody oceňování 
podmíněných aktiv a 
podmíněných pasiv vybranými 
účetními jednotkami způsobovalo, 
že v účetní závěrce nebyly 
vykazovány podmíněné 
pohledávky a závazky 
v předpokládané výši, což zcela 
neodpovídalo věrnému a 
poctivému obrazu předmětu 
účetnictví a finanční situace 
účetní jednotky. Uvedené 
zjednodušení možná vedlo ke 
sjednocení oceňování 
podmíněných aktiv a 
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naopak k rozvolnění a nejednotnosti (každá 
jednotka bude vykazovat výhled na jinak dlouhé 
období). I Nejvyšší kontrolní úřad kontrolním 
závěru z kontrolní akce č. 16/03 Ministerstvu 
financí doporučil eliminovat riziko neodůvodněné 
variantnosti resp. roztříštěnosti při ocenění 
podrozvahových skutečností a zajistit podmínky 
pro vyšší srovnatelnost údajů mezi účetními 
jednotkami tak, aby údaje vykázané o nich na 
konsolidované bázi byly jasně interpretovatelné. 
10. V § 72 odst. 2 se za slova „Výše ocenění“ 
vkládají slova „u smluv na dobu neurčitou“. 
11. V § 72 odst. 4 se za slova „Výše ocenění“ 
vkládají slova „u smluv na dobu neurčitou“. 
12. V § 72 odst. 5 se slova „stanoví se výše“ 
nahrazují slovy „lze stanovit“. 
Bude-li náš návrh akceptován, bude zbývat 
sjednotit jen způsob vykazování podmíněných 
pohledávek a závazků (resp. podmíněných aktiv 
a pasiv) ze smluv, které nebyly uzavřeny na dobu 
neurčitou, ale např. na 5 let nebo na 2 roky. 

podmíněných pasiv napříč 
vybranými účetními jednotkami, 
ale nedopovídalo výše 
uvedenému. Pro informaci 
uvádíme, že k navrhované úpravě 
ustanovení § 72 vyhlášky č. 
410/2009 Sb. Nejvyšší kontrolní 
úřad neuplatnil žádnou 
připomínku. 

11. Ministerstvo 
vnitra 

Nad 
rámec 
novely 

Doporučující 

1. Za účelem zvýšení právní jistoty 
dotčených účetních jednotek doporučujeme více 
upřesnit rozdíl mezi položkami rozvahy účet 331 
a účet 333, tedy mezi § 32 odst. 3 písm. a) a b). 
Ačkoli je cestovné rovněž „dluhem z 
pracovněprávních vztahů“, nevykazuje se na účtu 
331 určeném pro tyto vztahy, ale na účtu 333 
určeném pro „ostatní dluhy“. Obdobný problém se 
týká závazkového účtu pro ošatné aj.  
2. S cílem zvýšení vypovídací hodnoty a 
srovnatelnosti výkazů doporučujeme v § 45 odst. 
1 písm. f) doplnit obsahové vymezení jednotlivých 
řádků části F přílohy účetní závěrky.  
• U FKSP se zejména se jedná o řádek 
A.III.1. – Čerpání fondu – Půjčky na bytové účely. 
Má-li výkaz být podrobným komentářem ke stavu 

Bere se na vědomí. 
Pokud bude na základě diskusí 
s metodickými centry I. stupně 
identifikována potřeba upřesnit 
příslušná ustanovení vyhlášky č. 
410/2009 Sb. uvedená pod 
bodem 1., pak může být v některé 
z následujících novel vyhlášky č. 
410/2009 Sb. příslušná úprava 
provedena. 
K připomínce pod bodem 2. 
uvádíme, že úpravy týkající se 
peněžních fondů je nezbytné řešit 
koncepčně, kdy je nezbytné 
nalézt řešení spočívající zejména 
v úpravě zákona č. 250/2000 Sb., 
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účtu 412 – FKSP, potom na tomto řádku nelze 
žádnou hodnotu vykázat, neboť poskytnutí půjčky 
neovlivňuje stav fondu, jen stav peněžních 
prostředků (fond 412 je po dobu splácení půjčky 
kryt jiným aktivem, než penězi – pohledávkou). 
Dále doporučujeme prověřit nezbytnost 
samostatného řádku A.II.2 – Splátky půjček na 
bytové účely poskytnutých do konce roku 1992. 
• U rezervního fondu organizační složky 
státu doporučujeme stanovit zejména obsahové 
vymezení položky B. III. 5 – Čerpání fondu – 
Výdaje na reprodukci majetku. § 50 odst. 2 
zákona č. 218/2000 Sb. stanoví, že „nepoužitý 
zůstatek těchto prostředků převede organizační 
složka státu nejpozději do 31. prosince běžného 
rozpočtového roku na účet, ze kterého byly tyto 
prostředky převedeny.“ Má být toto vrácení do 
rezervního fondu vykázáno jako snížení čerpání v 
položce B. III. 5 nebo jako „ostatní tvorba“ v 
položce B. II. 8? Podotýkáme, že ve finančním 
výkazu REF 1-04 OSS se tato vratka 
nekompenzuje (tj. vykazuje se jako tvorba). 
3. Do § 72 odst. 6 za slova „podmíněná 
pasiva se“ vložit slova „v účetní závěrce 
sestavené k rozvahovému dni“. O podmíněných 
skutečnostech se účtuje průběžně v souladu s 
ČÚS 701. Např. v dubnu roku N se vykáže 
dlouhodobý závazek na 3 roky, tj. do března N+3. 
Ke konci rozvahového dne se ocenění upřesní. 

resp. zákona č. 218/2000 Sb., 
rozpočtová pravidla, ve znění 
pozdějších předpisů, přičemž 
úpravy v oblasti peněžních fondů 
ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. 
budou prováděny právě 
s ohledem na úpravu 
rozpočtových pravidel. 
V případě bodu 3. uvádíme, že 
současné znění je nezavádějící a 
dostačující. 
 

12. 
Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

K bodu 1 Doporučující 

V § 22 odst. 1 písm. a) na konci textu písmene 
doplnit čárku a text: „například pohledávky ze 
smluvních pokut a sankcí,“. Uvedené upřesnění 
je z důvodu praktičnosti pro uživatele vhodné 
začlenit rovnou do normativního textu a 
neponechat jej pouze v důvodové zprávě. 

Vysvětleno. 
V položce rozvahy „B.II.1. 
Odběratelé“ jsou vykazovány 
zejména pohledávky za odběrateli 
ze soukromoprávních vztahů, kdy 
předmětná úprava je navrhována 
z důvodu možnosti vykázat v 
předmětné položce i pohledávku 
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ze soukromoprávního vztahu za 
subjektem, který je v postavení 
dodavatele, tedy například 
pohledávku z titulu smluvní 
pokuty a sankce. Navrhované 
obsahové vymezení je 
dostačující, kdy navrhovaná 
úprava v uplatněné připomínce by 
mohla být zavádějící, protože 
výše pohledávek z titulu 
smluvních pokut a sankcí nebude 
k celkové výši vykázaných 
pohledávek na této položce 
významná, a tudíž není vhodné 
vymezovat příklady titulů vzniku 
pohledávky ze soukromoprávního 
vztahu, které nejsou stěžejní pro 
tuto položku. 

13. 
Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

K bodu 4 Doporučující 

V § 32 odst. 2 písm. a) na konci textu písmene 
doplnit čárku a text: „například pohledávky ze 
smluvních pokut a sankcí,“. Uvedené upřesnění 
je z důvodu praktičnosti pro uživatele vhodné 
začlenit rovnou do normativního textu a 
neponechat jej pouze v důvodové zprávě. 

Vysvětleno. 
V položce rozvahy „D.III.5. 
Dodavatelé“ jsou vykazovány 
zejména dluhy vůči dodavatelům 
ze soukromoprávních vztahů, kdy 
předmětná úprava je navrhována 
z důvodu možnosti vykázat v 
předmětné položce i dluh ze 
soukromoprávního vztahu vůči 
subjektu, který je v postavení 
odběratele, tedy například dluh 
z titulu smluvní pokuty a sankce. 
Navrhované obsahové vymezení 
je dostačující, kdy navrhovaná 
úprava v uplatněné připomínce by 
mohla být zavádějící, protože 
výše dluhů z titulu smluvních 
pokut a sankcí nebude k celkové 
výši vykázaných dluhů na této 
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položce významná, a tudíž není 
vhodné vymezovat příklady titulů 
vzniku dluhu ze 
soukromoprávního vztahu, které 
nejsou stěžejní pro tuto položku. 

14. 
Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

K bodu 9 Doporučující 

Do § 71 doplnit též ustanovení o oceňování 
souboru nehmotného majetku a homogenního 
souboru majetku. Navržený text se vztahuje 
pouze k metodě oceňování souborů hmotných 
movitých věcí, a to zejména kulturních památek či 
předmětů kulturní hodnoty. V praxi ale vyvstává 
potřeba ocenění též souboru nehmotných věcí 
(např. u softwarů, u kterých není poskytována 
multilicence, ale je třeba nakoupit příslušný počet 
daného softwaru). Rovněž by byla pro praxi 
vhodná úprava metody oceňování homogenního 
souboru majetku. 

Vysvětleno. 
Navrhovaná úprava ustanovení § 
71 vyhlášky č. 410/2009 Sb. není 
předmětem novely vyhlášky č. 
410/2009 Sb.  V případě 
problematiky dlouhodobého 
nehmotného majetku se jedná o 
koncepční záležitost, která se 
týká všech dotčených 
prováděcích vyhlášek k zákonu o 
účetnictví. V uvedeném případě je 
nezbytné zahájit odbornou diskusi 
s účetními jednotkami a s 
odbornou veřejností, kdy 
případné úpravy budou 
směřovány k nové koncepci 
účetnictví 2020-2030. 

15. Ministerstvo 
zemědělství K čl. I Doporučující 

Doporučujeme v úvodní větě za slovy „vyhlášky č. 
301/2014 Sb.“ čárku nahradit slovem „a“ a slova 
„a vyhlášky č. …/2017 Sb.“ zrušit.  
Odůvodnění:  
V úvodní větě je třeba uvádět pouze vyhlášky, 
které novelizovaly vyhlášku č. 410/2009 Sb. před 
navrhovanou novelou. 

Vysvětleno. 
Z důvodu zajištění souladu se 
zákonem č. 25/2017 Sb., o sběru 
vybraných údajů pro účely 
monitorování a řízení veřejných 
financí a jeho prováděcí 
vyhláškou byla v roce 2017 před 
tímto návrhem vyhlášky, který je 
předmětem připomínkového 
řízení, připravena novela vyhlášky 
č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 
ledna 2018. Novela vyhlášky č. 
410/2009 Sb. připravená 
z důvodu zajištění souladu 
s předmětným zákonem byla již 
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zveřejněna ve Sbírce zákonů ČR, 
a to jako vyhláška č. 273/2017 
Sb. V této souvislosti došlo 
k úpravě materiálu.  

16. Ministerstvo 
zemědělství K bodu 9 Doporučující 

Doporučujeme v doplňované větě za slova 
„muzejní povahy“ vložit slova  
„, u které není známa pořizovací cena,“. 
Odůvodnění:  
Jedná se o doplnění textu v zájmu větší právní 
jistotu účetních jednotek. 

Vyhověno jinak. 
Text materiálu upraven na 
základě konferenčního 
vypořádání připomínek 
s Ministerstvem kultury. 

17. Ministerstvo 
zemědělství 

K čl. II 
K bodu 2 Doporučující 

Doporučujeme za text „§ 31“ vložit text „a § 72“. 
 
V souvislosti s touto připomínkou doporučujeme v 
odůvodnění ve zvláštní části za text „§ 31 písm. 
a)“ vložit text „a § 72 odst. 2 a 4“. 
 
Odůvodnění: 
Jedná se o upřesnění textu, neboť ve zvláštní 
části odůvodnění k čl. I bodům 10, 11, 12 je 
uvedeno, že nový způsob ocenění dlouhodobých 
podmíněných aktiv a dlouhodobých podmíněných 
pasiv vyplývající ze změny ustanovení § 72 odst. 
2 a 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb. použije účetní 
jednotka pro dlouhodobá podmíněná aktiva 
a dlouhodobá podmíněná pasiva vykázaná k 31. 
12. 2017. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

18. Ministerstvo 
zemědělství 

K odůvodn
ění 
Ke 
zvláštní 
části  
K čl. I 
bodu 4  

Doporučující 

V poslední větě doporučujeme vložit za slova 
„smluvních pokut a sankcí“ slova „nebo dobropisy 
odběratelům“. 
 
Odůvodnění: 
Jedná se o upřesnění textu. 

Vysvětleno. 
Navrhovaná úprava ustanovení § 
32 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 
410/2009 Sb. nemá vliv na 
dosavadní postupy účtování o 
dobropisech. 
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OSTATNÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 

KRAJE 
(eKLEP) 

 

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

1. Hlavní město 
Praha 

K bodu 1 
(§ 22 odst. 
1 písm. a)) 

Doporučující 

Ponechat v původním znění; neboť pohledávky 
za dodavateli (uvedený příklad smluvních pokut a 
sankcí) by měly být vykazovány spíše na 
ostatních pohledávkách. 

Vysvětleno. 
Cílem navrhované úpravy je 
zajištění lepší struktury informací 
v účetních závěrkách vybraných 
účetních jednotek pro jejich 
uživatele, protože se v uvedených 
případech jedná o pohledávku ze 
soukromoprávního vztahu, a tudíž 
její vykázání v rámci položky 
rozvahy „B.II.33. Ostatní 
krátkodobé pohledávky“ by mohlo 
znamenat ztrátu informace pro 
uživatele účetní závěrky. 

2. Hlavní město 
Praha 

K bodu 4 
(§ 32 odst. 
2 písm. a)) 

Doporučující 

Ponechat v původním znění; neboť závazky k 
odběratelům (uvedený příklad smluvních pokut a 
sankcí) by měly být vykazovány spíše na 
ostatních závazcích. 

Vysvětleno. 
Cílem navrhované úpravy je 
zajištění lepší struktury informací 
v účetních závěrkách vybraných 
účetních jednotek pro jejich 
uživatele, protože se v uvedených 
případech jedná o dluh ze 
soukromoprávního vztahu, a tudíž 
jeho vykázání v rámci položky 
rozvahy „D.III.38. Ostatní 
krátkodobé závazky“ by mohlo 
znamenat ztrátu informace pro 
uživatele účetní závěrky. 

3. Hlavní město 
Praha 

K bodu 10 
(§ 72 odst. 
2) 

Doporučující 
Ponechat v původním znění; neboť toto jasně 
dané pravidlo oceňování usnadňuje a 
zjednodušuje účetním jednotkám jejich práci. 

Vysvětleno. 
Zavedené zjednodušení při 
použití účetní metody oceňování 
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podmíněných aktiv a 
podmíněných pasiv vybranými 
účetními jednotkami způsobovalo, 
že v účetní závěrce tak nebyly 
vykazovány podmíněné 
pohledávky a závazky 
v předpokládané výši, což zcela 
neodpovídalo věrnému a 
poctivému obrazu předmětu 
účetnictví a finanční situace 
účetní jednotky. 

4. Hlavní město 
Praha 

K bodu 11 
(§ 72 odst. 
4) 

Doporučující 

Ponechat v původním znění; neboť toto jasně 
dané pravidlo oceňování usnadňuje a 
zjednodušuje účetním jednotkám jejich práci. 

Vysvětleno. 
Zavedené zjednodušení při 
použití účetní metody oceňování 
podmíněných aktiv a 
podmíněných pasiv vybranými 
účetními jednotkami způsobovalo, 
že v účetní závěrce tak nebyly 
vykazovány podmíněné 
pohledávky a závazky 
v předpokládané výši, což zcela 
neodpovídalo věrnému a 
poctivému obrazu předmětu 
účetnictví a finanční situace 
účetní jednotky. 

5. Jihočeský kraj K bodům 
8 a 9 Doporučující 

a) K novelizačnímu bodu 8, tedy: „V § 71 odst. 4 
vyhlášky se slova „známé ocenění“ nahrazují 
slovy „známa pořizovací cena“.“ Odbor kultury a 
památkové péče Krajského úřadu Jihočeského 
kraje (dále jen „OKPP“) konstatuje, že dosavadní 
právní úprava, která vychází z ustanovení § 27 
odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, ve vazbě na § 25 
odst. 1 písm. k) téhož zákona, je zcela vyhovující 
a odpovídající stávající muzeologické praxi. 
Kdyby byla navrhovaná změna přijata, měla by 
značné negativní dopady. Sbírky muzejní povahy 

Vysvětleno. 
K bodu a): Jedná se o úpravu 
související se zajištěním souladu 
s ustanovením § 25 odst. 1 písm. 
k) zákona o účetnictví, kdy 
s ohledem na příslušné 
ustanovení zákona o účetnictví 
lze sbírku muzejní povahy ocenit 
ve výši 1 Kč pouze v případě, 
pokud není známa její pořizovací 
cena. Ustanovení § 25 odst. 1 
písm. k) sloužilo především pro 
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ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně 
sbírek muzejní povahy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon č. 122/2000 Sb.“) jsou mnohdy 
rozšiřovány pomocí darů často značné hodnoty, 
popřípadě tvořeny předměty, u kterých není 
objektivně možné zjistit pořizovací cenu. Sbírkové 
předměty se na základě tohoto zákona stávají 
kulturním dědictvím a nelze s nimi obchodovat. 
Rovněž je nutno upozornit na skutečnost, že 
pokud by navrhovaná úprava měla za následek 
nucené ocenění všech sbírek muzejní povahy, u 
kterých by do účinnosti navrhované úpravy 
nebylo známo ocenění, a které by po tomto datu 
ztratily svou ochranu před nezbytným oceněním, 
pro značnou část sbírek muzejních povahy, resp. 
pro jejich vlastníky/správce, by to znamenalo 
paralyzování činnosti na dobu v řádech desítek 
let. 
 
b) K novelizačnímu bodu 9, tedy: „V § 71 se na 
konci odstavce 4 doplňuje věta „Sbírku muzejní 
povahy nelze rozšiřovat o věci, u nichž je známé 
jejich ocenění.“. OKPP sděluje, že přijetí 
navrhované úpravy by mělo zcela zásadní a 
negativní dopady na obor muzejnictví. Vzhledem 
k tomu, že většina sbírek muzeí zřizovaných 
Jihočeským krajem jsou oceněny právě 1 Kč, 
nebylo by možné u naprosté většiny paměťových 
institucí Jihočeského kraje pokračovat v jejich 
primární sbírkotvorné činnosti. Z pohledu zákona  
č. 122/2000 Sb., který je pro sbírkotvornou 
činnost paměťových institucí stěžejní, by v 
případě přijetí navrhované úpravy nebylo možno 
nadále sbírky muzejní povahy rozšiřovat o další 
přírůstky, protože u nových akvizic by bylo 
zásadně známo jejich ocenění a v teoretické 
rovině možné založení nové sbírky, u které by 

ocenění kulturních památek, 
sbírek muzejní povahy, předmětů 
kulturní hodnoty a církevních 
staveb a jejich „zavedení“ do 
účetnictví. 
K bodu b): V případě 
navrhovaného znění ustanovení § 
71 odst. 4 vyhlášky č. 410/2009 
Sb. se jedná pouze  
o upřesnění účetní metody 
oceňování souboru majetku, 
konkrétně sbírky muzejní povahy 
oceněné 1 Kč, kdy tímto nejsou 
dotčena ustanovení zákona č. 
122/2000 Sb., o ochraně sbírek 
muzejní povahy a o změně 
některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcí vyhlášky, přičemž na 
základě konferenčního 
vypořádání připomínek 
s Ministerstvem kultury došlo 
ještě k upřesnění navrhovaného 
znění. 
Pro úplnost uvádíme, že ve 
stanovisku vlády k návrhu 
Zastupitelstva Středočeského 
kraje na vydání zákona, kterým 
se mění zákon č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů (sněmovní 
tisk č. 951) je stanoveno, že 
„Pokud jsou tedy pořizovány 
sbírkové předměty za účelem 
změny rozsahu sbírky, která byla 
oceněna metodou stanovenou v § 
71 odst. 4 zmíněné vyhlášky, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASMLP6ZL)



23 
 

bylo známo její ocenění a rovněž i ocenění jejích 
přírůstků, je z pohledu zákona č. 122/2000 Sb. 
nepřípustné, neboť by se v takovém případě 
nejednalo o celistvý soubor sbírkových předmětů 
shromážděných lidskou činností (dle ustanovení 
§2 odst. 1 zákona  
č. 122/2000 Sb.), ale o, ve vztahu k zásadám 
sbírkotvorné činnosti, nahodilý soubor předmětů. 
 
Návrh: 
Krajský úřad Jihočeského kraje si je vědom, že 
stávající úprava a praxe není  
z pohledu účetních standardů optimální, a proto 
navrhuje ve shodě s OM MK ČR následující 
úpravu: 
„V § 71 odst. 4 se slova „Pokud dochází ke 
změnám v jejím rozsahu, ocenění této sbírky 
muzejní povahy se nemění“ nahrazují textem 
„Pokud dochází  
k rozšíření sbírky muzejní povahy, která byla 
oceněna 1 Kč podle věty první, o předměty, u 
kterých je známa pořizovací cena, ocenění této 
sbírky se upraví o pořizovací cenu věci, které se 
příslušná změna týká. V případě, kdy dochází k 
vyřazení předmětu, u kterého je známa 
pořizovací cena, ze sbírky, jejíž součástí se tento 
předmět stal po 1. lednu 2018, ocenění této 
sbírky se upraví o pořizovací cenu věci, které se 
příslušná změna týká.“  
Současně OKPP navrhuje odstranit z návrhu 
přechodné ustanovení čl. II bodu 3 návrhu 
vyhlášky, protože nebude zapotřebí. 
 
Odůvodnění: 
Takovým způsobem by dle názoru OKPP byla 
zachována podstata návrhu MF, tedy aby bylo 
možno v případě změn rozsahu sbírek muzejní 
povahy  

ocenění této sbírky se nemění, 
ale i v tomto případě je sbírkový 
předmět, pořizovaný do této 
sbírky, dlouhodobým hmotným 
majetkem podle § 14 odst. 2 
vyhlášky a má tak být pořízen 
z fondu investic, jak vyplývá z § 
31 odst. 2 písm. a) zákona o 
rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů.“. 
V případě návrhu vyhlášky se 
jedná o posílení právní jistoty 
dotčených účetních jednotek, a 
tedy potvrzení současného stavu. 
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do budoucna aplikovat běžné účetní postupy, a 
zároveň umožněno, aby zůstaly zachovány 
nejvyšší standardy v péči o jednu z 
nejvýznamnějších složek kulturního dědictví. 

6. Jihočeský kraj K § 31 a 
32 Doporučující 

V § 31 písm. a) vyhlášky je pro posílení právní 
jistoty navrhována úprava obsahového vymezení 
položky rozvahy „D.II.1. Dlouhodobé úvěry“ z 
důvodu jednoznačného stanovení vykazování 
přijatých zápůjček.  
Návrh: 
Doporučujeme doplnit do odůvodnění souvislost s 
účty Jiné krátkodobé půjčky a Ostatní dlouhodobé 
závazky, proč nejsou vhodné pro účtování 
přijatých zápůjček. Dále doporučujeme doplnit 
obsah položky rozvahy „D.III.4 Jiné krátkodobé 
půjčky“ do § 32 vyhlášky pro vyjasnění náplně 
tohoto účtu v kontextu se zaúčtováním přijetí 
krátkodobé zápůjčky, protože zaúčtování přijatých 
dlouhodobých zápůjček bude úpravou 
obsahového vymezení položky „D.II.1 
Dlouhodobé úvěry“ do § 31 písm. a) vyhlášky 
zcela vyjasněno. 
Odůvodnění: 
Důvodem návrhu je skutečnost, že případné 
přijaté zápůjčky jsou u vybraných účetních 
jednotek v územní působnosti Krajského úřadu 
Jihočeského kraje evidovány též na účtech Jiné 
krátkodobé půjčky a Ostatní dlouhodobé závazky 
a je velmi důležité znát cíl navrhované úpravy a 
zároveň vyjasnit obsahovou náplň položky 
rozvahy „D.III.4 Jiné krátkodobé půjčky“. 

Vysvětleno. 
Cílem navrhované úpravy 
obsahového vymezení položky 
rozvahy „D.II.1. Dlouhodobé 
úvěry“ je zajištění lepší struktury 
informací v účetních závěrkách 
vybraných účetních jednotek pro 
jejich uživatele a sjednocení 
vykazování přijatých zápůjček, 
kdy krátkodobé zápůjčky jsou 
v souladu s obsahovým 
vymezením vykazovány v rámci 
položky rozvahy „D.III.1. 
Krátkodobé úvěry“ (viz 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) 
vyhlášky č. 410/2009 Sb.). Přijaté 
zápůjčky budou tedy vykazovány 
na příslušné položce úvěrů, a to 
buď krátkodobých nebo 
dlouhodobých.  
V případě položky „D.III.4. Jiné 
krátkodobé půjčky“ bude účetní 
jednotka postupovat podle 
ustanovení § 10 odst. 2 vyhlášky 
č. 410/2009 Sb., přičemž 
s ohledem na skutečnost, že 
krátkodobé zápůjčky jsou 
vykazovány v položce „D.III.1. 
Krátkodobé úvěry“, bude využití 
položky „D.III.4. Jiné krátkodobé 
půjčky“ minimální. K odstranění 
položky „D.III.4. Jiné krátkodobé 
půjčky“ nebylo prozatím 
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přistoupeno s ohledem na 
rozmanitou ekonomickou realitu, 
kdy v některých případech může 
být položka „D.III.4. Jiné 
krátkodobé půjčky“ využita. 

7. Jihočeský kraj K § 22 a 
32 Doporučující 

V § 22 odst. 1 písm. a) vyhlášky je navrhována 
tato úprava: 
„B.II.1. Odběratelé“ obsahuje částky pohledávek 
za odběrateli v oblasti soukromoprávních vztahů 
mezi odběrateli a dodavateli. 
V § 32 odst. 2 písm. a) vyhlášky je navrhována 
tato úprava: 
„D.III.5. Dodavatelé“ obsahuje stav a pohyby 
krátkodobých částky dluhů vůči dodavatelům, 
vyplývajících  ze soukromoprávních vztahů mezi 
odběrateli a dodavateli. 
Návrh: 
Doporučujeme sjednotit terminologii u 
obsahového vymezení položek B.II.1. a D.III.5. 
úpravou textu v § 22 odst. 1 písm. a) vyhlášky 
takto: 
„B.II.1. Odběratelé“ obsahuje částky pohledávek 
za odběrateli v oblasti vyplývajících ze 
soukromoprávních vztahů mezi odběrateli a 
dodavateli.“ 
Odůvodnění: 
Důvodem je snaha o sjednocení terminologie u 
obsahového vymezení vybraných položek 
rozvahy. 

Vysvětleno. 
Znění příslušných ustanovení je 
nezavádějící a dostačující. 
Uplatněná připomínka může být 
využita při rozsáhlejší novele 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. týkající 
se aktualizace obsahového 
vymezení v souladu s aktuálním 
zněním příslušných právních 
předpisů (např. právní předpisy 
v oblasti daní), zejména v případě 
používané terminologie. 
 

8. Jihočeský kraj K § 31 a 
32 Doporučující 

V § 31 písm. a) vyhlášky je navrhována tato 
úprava obsahového vymezení pro položku D.II.1.: 
„D.II.1. Dlouhodobé úvěry“ obsahuje stavy úvěrů 
a zápůjček se splatností delší než jeden rok. 
V § 32 odst. 1 písm. a) vyhlášky je uvedeno toto 
obsahové vymezení pro položku D.III.1.: 
„D.III.1. Krátkodobé úvěry“ obsahuje částky 
přijatých krátkodobých úvěrů a krátkodobých 

Vysvětleno. 
Znění příslušných ustanovení je 
nezavádějící a dostačující. 
Uplatněná připomínka může být 
využita při rozsáhlejší novele 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. týkající 
se aktualizace obsahového 
vymezení v souladu s aktuálním 
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zápůjček.  
Návrh: 
Doporučujeme sjednotit terminologii u 
obsahového vymezení položek D.II.1. a D.III.1. 
úpravou textu v § 31 písm. a) vyhlášky takto: 
„D.II.1. Dlouhodobé úvěry“ obsahuje stavy částky 
přijatých úvěrů a zápůjček se splatností delší než 
jeden rok. 
Odůvodnění: 
Důvodem je snaha o sjednocení terminologie u 
obsahového vymezení vybraných položek 
rozvahy. 

zněním příslušných právních 
předpisů (např. právní předpisy 
v oblasti daní), zejména v případě 
používané terminologie. 
 

9. Jihomoravský 
kraj 

K bodu 2 
(§ 25 odst. 
3 písm. e) 

Zásadní 

k bodu 2 (§ 25 odst. 3 písm. e) – nad rámec 
návrhu vyhlášky: 
V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich, doporučujeme slova „pokutové 
bloky“ nahradit slovy „příkazové bloky“. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

10. Jihomoravský 
kraj § 4 odst. 8 Zásadní 

V § 4 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb. je účet 
319 - Pohledávky z přerozdělovaných daní 
zařazen mezi výčet účtů, u kterých se připouští 
možnost vykázat k rozvahovému dni v rozvaze 
(bilanci) zůstatek se záporným znaménkem. 
Interpretací takto případně vykázaného 
záporného zůstatku pohledem uživatele informací 
uvedených v účetní závěrce je dluh.  
Obsahové vymezení tohoto účtu v § 22 odst. 1 
písm. f)  vyhlášky zmiňuje pouze "pohledávky" 
vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní. 
U vybraných účetních jednotek účtujících podle 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. tak vzniká právní 
nejistota spočívající v obavách z nesprávného 
zachycení takových, zpravidla velmi výjimečných, 
účetních případů, kdy v souvislosti s rozpočtovým 
určením daní vznikají dluhy. 
Pokud tedy existují reálné důvody pro vykazování 
vztahů z rozpočtového určení daní, které jsou 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
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svým charakterem nejen pohledávkou, ale také 
dluhem, shledáváme z pohledu právní jistoty 
účetních jednotek za správnější, aby byl z 
hlediska vykazování takových zůstatků aplikován 
stejný princip jako např. u účtů 336, 341, 342, 343 
apod. Tudíž aby adekvátním způsobem upravený 
název položky (účtu) byl vykazován dle svého 
zůstatku buď v aktivech, nebo pasivech a tyto 
položky měly také svou jednoznačnou obsahovou 
náplň jak z hlediska pohledávky, tak i závazků. 
Pokud reálné důvody pro vykazování zůstatku 
charakteru dluhu na tomto účtu neexistují, 
navrhujeme z důvodu vyšší právní jistoty účetní 
jednotek tento účet vyjmout z výčtu účtů 
uvedených v § 4 odst. 8 vyhlášky, u kterých se 
připouští možnost vykázat k rozvahovému dni v 
rozvaze zůstatek se záporným znaménkem. 

11. Jihomoravský 
kraj 

K bodu 7 
(§ 71 odst. 
3) 

Zásadní 

Doporučujeme ponechat stávající znění. V 
souladu s § 25 odst. 1 písm. k) zákona č. 
563/1991 Sb. se kulturní památky a předměty 
kulturní hodnoty, pokud není známa jejich 
pořizovací cena, oceňují ve výši 1 Kč. U tohoto 
majetku tedy jiné ocenění, než pořizovací cena 
nebo 1 Kč není možné a současné znění 
uvedeného ustanovení je vyčerpávající. 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 25 odst. 1 písm. k) 
zákona o účetnictví se týká pouze 
způsobu ocenění kulturních 
památek, sbírek muzejní povahy, 
předmětů kulturní hodnoty a 
církevních staveb, u kterých není 
známa jejich pořizovací cena, a 
tudíž se ocení 1 Kč. Kulturní 
památky, sbírky muzejní povahy, 
předměty kulturní hodnoty a 
církevní stavby lze vedle ocenění 
pořizovací cenou nebo 1 Kč 
ocenit také reprodukční 
pořizovací cenou podle 
ustanovení § 25 odst. 1 písm. l) 
zákona o účetnictví v případě 
bezúplatného nabytí nebo 
navázat na výši ocenění 
v účetnictví účetní jednotky, která 
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o tomto majetku naposledy 
účtovala, podle ustanovení § 25 
odst. 6 zákona o účetnictví 
v případě bezúplatného nabytí od 
jiné vybrané účetní jednotky. 
Úprava ustanovení § 71 odst. 3 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. se týká 
rozšiřování souboru majetku 
v případě kulturních památek 
nebo předmětů kulturní hodnoty 
oceněného 1 Kč, kdy předmětný 
soubor by neměl být rozšiřován o 
věci, které lze vedle pořizovací 
ceny ocenit i jiným způsobem 
podle ustanovení § 25 zákona o 
účetnictví (například reprodukční 
pořizovací cena, vlastní náklady, 
navázání na výši ocenění). 
Současné znění předmětného 
ustanovení znamená, že uvedený 
soubor majetku oceněný 1 Kč 
nelze rozšiřovat pouze o věci, u 
kterých je známa pořizovací cena, 
ale lze ho například rozšiřovat o 
věci, které účetní jednotka nabyla 
bezúplatně od jiné vybrané účetní 
jednotky a navázala na výši 
ocenění, což není logické a 
koncepční. 

12. Jihomoravský 
kraj 

K bodu 9 
(§ 71 odst. 
4) 

Zásadní 

Doporučujeme neuvádět. Týkalo by se opět 
pouze kulturních památek a předmětů kulturní 
hodnoty, u kterých je známá pořizovací cena (viz 
připomínka k bodu 7). Pokud je známa pořizovací 
cena majetku, není možné, aby o něm nebylo 
účtováno v hlavní knize (účetní jednotka musela 
minimálně vydat peněžní prostředky na pořízení 
dané věci), pořízení tohoto majetku se pak dle 

Vysvětleno. 
V případě rozšiřování sbírky 
muzejní povahy oceněné 1 Kč 
(nebyla známa pořizovací cena) o 
věci (sbírkové předměty), u nichž 
je známé jejich ocenění, dochází 
v současné době k situaci, že o 
těchto věcech není ze strany 
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současné legislativy promítne do nákladů účetní 
jednotky. Vzhledem k tomu, že sbírka je vedena 
jako celek v centrální evidenci sbírek muzejní 
povahy vedené Ministerstvem kultury (zákon č. 
122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, 
ve znění pozdějších předpisů) včetně 
kompletního seznamu položek sbírky a 
inventarizuje se ve zvláštním režimu také jako 
jeden celek (§ 12 odst. odst. 4 vyhlášky č. 
270/2010 Sb.), nepřipadá nám vhodné a 
systémové ji členit do více položek rozvahy. 
Uvádění některých částí sbírky na položce 
„Kulturní předměty“ by bylo matoucí. 

účetních jednotek účtováno vůbec 
nebo pouze v rámci knihy 
podrozvahových účtů, kdy se 
pouze „evidenčně“ rozšíří 
předmětná sbírka. Tento postup 
není v souladu s ustanovením § 
14 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 
Sb., protože sbírkový předmět 
rozšiřující sbírku muzejní povahy, 
včetně sbírky muzejní povahy 
oceněné 1 Kč, je dlouhodobým 
hmotným majetkem a má být 
vykazován v položce rozvahy 
„A.II.2. Kulturní předměty“, což 
bylo vykládáno i Ministerstvem 
financí v rámci poskytování 
metodické podpory. Tento výklad 
je v souladu se stanoviskem vlády 
k návrhu Zastupitelstva 
Středočeského kraje na vydání 
zákona, kterým se mění zákon č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů 
(sněmovní tisk č. 951), z roku 
2016, ve kterém je mimo jiné 
stanoveno, že „pokud jsou tedy 
pořizovány sbírkové předměty za 
účelem změny rozsahu sbírky, 
která byla oceněna metodou 
stanovenou v § 71 odst. 4 
zmíněné vyhlášky, ocenění této 
sbírky se nemění, ale i v tomto 
případě je sbírkový předmět, 
pořizovaný do této sbírky, 
dlouhodobým hmotným majetkem 
podle § 14 odst. 2 vyhlášky a má 
tak být pořízen z fondu investic, 
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jak vyplývá z § 31 odst. 2 písm. a) 
zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů.“.    
Jedná se pouze o upřesnění 
účetní metody oceňování souboru 
majetku, konkrétně sbírky 
muzejní povahy oceněné 1 Kč, 
kdy tímto nejsou dotčena 
ustanovení zákona č. 122/2000 
Sb., o ochraně sbírek muzejní 
povahy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho 
prováděcí vyhlášky, přičemž na 
základě konferenčního 
vypořádání připomínek 
s Ministerstvem kultury došlo 
ještě k upřesnění navrhovaného 
znění. Navrhovanou úpravou 
dochází k potvrzení současného 
stavu. 

13. Karlovarský 
kraj 

K bodu 9 
(§ 71 odst. 
4) 

Zásadní 

Bod 9 návrhu novely (k § 71 odst. 4): „Sbírku 
muzejní povahy nelze rozšiřovat o věci, u nichž je 
známé jejich ocenění.“ 
Odůvodnění: 
Skutečnost, že sbírky muzejní povahy by z 
hlediska účetních předpisů nešlo rozšiřovat o 
věci, u nichž je známé ocenění, bude v praxi 
způsobovat problémy. Sbírky muzejní povahy 
mají speciální postavení upravené speciálním 
zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 
muzejní povahy. Samotnou podstatou sbírek je 
shromažďování věcí za účelem vytvoření 
uceleného celku. V případě územně 
samosprávných celků zde vzniká povinnost 
zápisu sbírek do Centrální evidence sbírek. Z 
tohoto důvodu je z pohledu zákona č. 122/2000 

Vysvětleno. 
V případě rozšiřování sbírky 
muzejní povahy oceněné 1 Kč 
(nebyla známa pořizovací cena) o 
věci (sbírkové předměty), u nichž 
je známé jejich ocenění, dochází 
v současné době k situaci, že o 
těchto věcech není ze strany 
účetních jednotek účtováno vůbec 
nebo pouze v rámci knihy 
podrozvahových účtů, kdy se 
pouze „evidenčně“ rozšíří 
předmětná sbírka. Tento postup 
není v souladu s ustanovením § 
14 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 
Sb., protože sbírkový předmět 
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Sb., stěžejní, aby bylo možno sbírky muzejní 
povahy nadále rozšiřovat o další přírůstky, a to  i 
v případě, že u nových přírůstků sbírky bude 
známo jejich ocenění. Účetní a majetkové 
vykazování sbírek by pak mělo respektovat 
celistvost sbírek dle ustanovení § 2 odst. 1 
zákona č. 122/2000 Sb., dle kterého je sbírka 
věcí hromadnou a tvoří ji soubor sbírkových 
předmětů shromážděných lidskou činností. 

rozšiřující sbírku muzejní povahy, 
včetně sbírky muzejní povahy 
oceněné 1 Kč, je dlouhodobým 
hmotným majetkem a má být 
vykazován v položce rozvahy 
„A.II.2. Kulturní předměty“, což 
bylo vykládáno i Ministerstvem 
financí v rámci poskytování 
metodické podpory. Tento výklad 
je v souladu se stanoviskem vlády 
k návrhu Zastupitelstva 
Středočeského kraje na vydání 
zákona, kterým se mění zákon č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů 
(sněmovní tisk č. 951), z roku 
2016, ve kterém je mimo jiné 
stanoveno, že „pokud jsou tedy 
pořizovány sbírkové předměty za 
účelem změny rozsahu sbírky, 
která byla oceněna metodou 
stanovenou v § 71 odst. 4 
zmíněné vyhlášky, ocenění této 
sbírky se nemění, ale i v tomto 
případě je sbírkový předmět, 
pořizovaný do této sbírky, 
dlouhodobým hmotným majetkem 
podle § 14 odst. 2 vyhlášky a má 
tak být pořízen z fondu investic, 
jak vyplývá z § 31 odst. 2 písm. a) 
zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů.“.    
Jedná se pouze o upřesnění 
účetní metody oceňování souboru 
majetku, konkrétně sbírky 
muzejní povahy oceněné 1 Kč, 
kdy tímto nejsou dotčena 
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ustanovení zákona č. 122/2000 
Sb., o ochraně sbírek muzejní 
povahy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho 
prováděcí vyhlášky, přičemž na 
základě konferenčního 
vypořádání připomínek 
s Ministerstvem kultury došlo 
ještě k upřesnění navrhovaného 
znění. Navrhovanou úpravou 
dochází k potvrzení současného 
stavu. 

14. Kraj Vysočina K čl. I bod 
7 a násl. Zásadní 

Správa sbírky, která zahrnuje i její rozšiřování, je 
uvedena ve zřizovacích listinách organizací jako 
stěžejní činnost, kterou jsou organizace povinny 
vykonávat. Uvedené činnosti jsou upraveny 
zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 
muzejní povahy. Navrhovaná novela vyhlášky č. 
410/2009 Sb. z pohledu Kraje Vysočina znamená 
výrazný zásah do těchto zákonem vymezených 
povinností. 
Uplatňujeme následující zásadní připomínku k 
navrhované úpravě § 71 vyhlášky č. 410/2009 
Sb. 
V návrhu vyhlášky požadujeme vypustit bod 9 
Odůvodnění (zvláštní část), podle nějž se v § 71 
na konci odst. 4 doplňuje věta „Sbírku muzejní 
povahy nelze rozšiřovat o věci, u nichž je známé 
jejich ocenění.“ Rovněž požadujeme 
nenahrazovat termín „známé ocenění“ termínem 
„známá pořizovací cena“ dle bodu 8 v 
Odůvodnění (zvláštní část). 
Přidání textu u na konec odst. 4 § 71 vyhlášky by 
v praxi znamenalo, že by se muzejní sbírky, které 
jsou dle zákona o účetnictví, resp. jeho prováděcí 
vyhlášky oceněny 1 Kč, musely zakonzervovat ve 

Vysvětleno. 
V případě rozšiřování sbírky 
muzejní povahy oceněné 1 Kč 
(nebyla známa pořizovací cena) o 
věci (sbírkové předměty), u nichž 
je známé jejich ocenění, dochází 
v současné době k situaci, že o 
těchto věcech není ze strany 
účetních jednotek účtováno vůbec 
nebo pouze v rámci knihy 
podrozvahových účtů, kdy se 
pouze „evidenčně“ rozšíří 
předmětná sbírka. Tento postup 
není v souladu s ustanovením § 
14 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 
Sb., protože sbírkový předmět 
rozšiřující sbírku muzejní povahy, 
včetně sbírky muzejní povahy 
oceněné 1 Kč, je dlouhodobým 
hmotným majetkem a má být 
vykazován v položce rozvahy 
„A.II.2. Kulturní předměty“, což 
bylo vykládáno i Ministerstvem 
financí v rámci poskytování 
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stavu, jaký měly k datu vydání této vyhlášky, a 
dále by je již nebylo možné rozšiřovat. Ze 
sbírkových předmětů, u nichž je známo ocenění, 
by pak musely vzniknout sbírky nové včetně 
povinnosti zapsat je jako další sbírkové celky do 
Centrální evidence sbírek. Teprve tyto nové 
sbírky by pak bylo možné dále rozšiřovat a 
účtovat o nich. „Zakonzervování“ stávající sbírky, 
která až dosud byla „živým organismem“, který 
přibýval novými přírůstky, a zároveň z něj byly 
vyřazovány předměty neupotřebitelné, nebo ty 
které sbírku nezhodnocují, je v rozporu s 
Metodickým pokynem Ministerstva kultury k 
zajišťování správy, evidence a ochrany sbírek 
muzejní povahy v muzeích a galeriích 
zřizovaných Českou republikou nebo územními 
samosprávnými celky (kraji, obcemi) čj. 53/02201 
ze dne 4. ledna 2001.  
Předkládaný návrh novely výše uvedené vyhlášky 
je zásadním negativním zásahem do práce muzeí 
a galerií a je v naprostém rozporu s posláním 
muzeí a galerií jako sbírkotvorných institucí. 

metodické podpory. Tento výklad 
je v souladu se stanoviskem vlády 
k návrhu Zastupitelstva 
Středočeského kraje na vydání 
zákona, kterým se mění zákon č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů 
(sněmovní tisk č. 951), z roku 
2016, ve kterém je mimo jiné 
stanoveno, že „pokud jsou tedy 
pořizovány sbírkové předměty za 
účelem změny rozsahu sbírky, 
která byla oceněna metodou 
stanovenou v § 71 odst. 4 
zmíněné vyhlášky, ocenění této 
sbírky se nemění, ale i v tomto 
případě je sbírkový předmět, 
pořizovaný do této sbírky, 
dlouhodobým hmotným majetkem 
podle § 14 odst. 2 vyhlášky a má 
tak být pořízen z fondu investic, 
jak vyplývá z § 31 odst. 2 písm. a) 
zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů.“.    
Jedná se pouze o upřesnění 
účetní metody oceňování souboru 
majetku, konkrétně sbírky 
muzejní povahy oceněné 1 Kč, 
kdy tímto nejsou dotčena 
ustanovení zákona č. 122/2000 
Sb., o ochraně sbírek muzejní 
povahy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho 
prováděcí vyhlášky, přičemž na 
základě konferenčního 
vypořádání připomínek 
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s Ministerstvem kultury došlo 
ještě k upřesnění navrhovaného 
znění. Navrhovanou úpravou 
dochází k potvrzení současného 
stavu. 

15. Liberecký kraj § 71 odst. 
3 a 4 Zásadní 

V případě pořízení sbírkových předmětů, jejichž 
pořizovací cena bude splňovat podmínky 
dlouhodobého majetku, budou pořizovány jako 
dlouhodobý majetek a budou tak pořizovány u 
příspěvkových organizací ze zdrojů z fondu 
reprodukce majetku, fondu investic (účet 416) s 
vazbou na § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. V současnosti se sbírkové 
předměty pořizují neinvestičním způsobem a 
zřizovatel poskytuje těmto organizacím finanční 
prostředky v provozním příspěvku od zřizovatele. 
Navrhovaným způsobem pořízení sbírkových 
předmětů dojde k navýšení netto aktiv u těchto 
příspěvkových organizací a tím ke splnění 
podmínky pro tvorbu Pomocného analytického 
přehledu dle § 3a odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 
383/2009 Sb., (technická vyhláška  
o účetních záznamech), a tím ke zvýšení 
administrativní zátěže na evidenci majetku a 
závazků organizace.  
Pořizování sbírek muzejní povahy ve smyslu 
zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 
muzejní povahy a o změně některých dalších 
zákonů, by daný návrh omezil stávající sbírky 
rozšiřovat  
o další přírůstky, protože u nových akvizic by bylo 
známo jejich ocenění a tudíž by bylo nutné 
založení nové sbírky, u které by bylo známo jejich 
ocenění a rovněž i ocenění jejich přírůstků.  
Z pohledu zákona 122/2000 Sb., by se v takovém 
případě nejednalo o celistvý soubor sbírkových 

Vysvětleno. 
V případě rozšiřování sbírky 
muzejní povahy oceněné 1 Kč 
(nebyla známa pořizovací cena) o 
věci (sbírkové předměty), u nichž 
je známé jejich ocenění, dochází 
v současné době k situaci, že o 
těchto věcech není ze strany 
účetních jednotek účtováno vůbec 
nebo pouze v rámci knihy 
podrozvahových účtů, kdy se 
pouze „evidenčně“ rozšíří 
předmětná sbírka. Tento postup 
není v souladu s ustanovením § 
14 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 
Sb., protože sbírkový předmět 
rozšiřující sbírku muzejní povahy, 
včetně sbírky muzejní povahy 
oceněné 1 Kč, je dlouhodobým 
hmotným majetkem a má být 
vykazován v položce rozvahy 
„A.II.2. Kulturní předměty“, což 
bylo vykládáno i Ministerstvem 
financí v rámci poskytování 
metodické podpory. Tento výklad 
je v souladu se stanoviskem vlády 
k návrhu Zastupitelstva 
Středočeského kraje na vydání 
zákona, kterým se mění zákon č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů 
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předmětů shromážděných lidskou činností, ale ve 
vztahu k zásadám sbírkotvorné činnosti  
o nahodilý soubor předmětů.   
Navrhujeme upravit možnost pořizování sbírky 
muzejní povahy, která splňuje podmínky evidence 
dlouhodobého majetku z neinvestičních zdrojů a 
možnost rozšiřovat sbírky muzejní povahy o věci, 
u nichž je známé jejich ocenění. 

(sněmovní tisk č. 951), z roku 
2016, ve kterém je mimo jiné 
stanoveno, že „pokud jsou tedy 
pořizovány sbírkové předměty za 
účelem změny rozsahu sbírky, 
která byla oceněna metodou 
stanovenou v § 71 odst. 4 
zmíněné vyhlášky, ocenění této 
sbírky se nemění, ale i v tomto 
případě je sbírkový předmět, 
pořizovaný do této sbírky, 
dlouhodobým hmotným majetkem 
podle § 14 odst. 2 vyhlášky a má 
tak být pořízen z fondu investic, 
jak vyplývá z § 31 odst. 2 písm. a) 
zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů.“.    
Jedná se pouze o upřesnění 
účetní metody oceňování souboru 
majetku, konkrétně sbírky 
muzejní povahy oceněné 1 Kč, 
kdy tímto nejsou dotčena 
ustanovení zákona č. 122/2000 
Sb., o ochraně sbírek muzejní 
povahy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho 
prováděcí vyhlášky, přičemž na 
základě konferenčního 
vypořádání připomínek 
s Ministerstvem kultury došlo 
ještě k upřesnění navrhovaného 
znění. Navrhovanou úpravou 
dochází k potvrzení současného 
stavu. 

16. Moravskoslezs
ký kraj 

K čl. II 
Přechodn Doporučující Čl. II bod 2) zní: „Ustanovení § 31 vyhlášky č. 

410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 
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á 
ustanoven
í 

účinnosti této vyhlášky, mohou účetní jednotky 
použít již v účetní závěrce sestavované k 31. 
prosinci 2017“.  
Navrhujeme znění doplnit o § 72 – tj.: 
„Ustanovení § 31 a § 72 vyhlášky č. 410/2009 
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
této vyhlášky, mohou účetní jednotky použít již v 
účetní závěrce sestavované k 31. prosinci 2017“. 
Odůvodnění: 
Účinnost vyhlášky je stanovena ke dni 1. 1. 2018, 
v přechodných ustanoveních však není uvedeno, 
že podmíněná aktiva a pasiva se již mohou 
vykazovat způsobem popsaným v komentáři k 
vyhlášce. 
Závěr: 
Prosíme o zapracování této připomínky. 

17. Olomoucký 
kraj Obecné Doporučující 

a) V důvodové zprávě (odůvodnění) je uvedeno, 
že „Návrh vyhlášky nepředpokládá hospodářský 
ani finanční dopad…“  
Jedná se o stále se opakující argument u návrhů 
nových předpisů, případně novelizace stávajících, 
který pochopitelně neodpovídá realitě (obdobně 
je tomu v případě argumentu zvýšení právní 
jistoty). 
Každá změna má samozřejmě dopad na 
rozpočet, musí být provedeny úpravy software – 
úpravy výkazů, nové účtové rozvrhy, nové 
předkontace, nové postupy  
a další úpravy vnitřních předpisů. 
b) Upřesňují se položky, jejichž obsah je celkem 
jasný, ale nezařazují se nově ty, jejichž obsahová 
náplň není zcela zřejmá nebo může být různě 
interpretována (např. účty 373, 374, 375, 377, 
378, 459 apod.). 
c) Do návrhů jsou doplňovány údaje se 
zdůvodněním jejich potřeb a nutnosti je 
vykazovat, aby byly při příští novele vypuštěny, 

Vysvětleno. 
a) V případě návrhu vyhlášky 
nejsou předpokládány 
hospodářské ani finanční dopady 
na některé vybrané účetní 
jednotky s výjimkou 
organizačních složek státu, 
protože nedochází k úpravě 
závazných vzorů účetní závěrky 
ani směrné účtové osnovy. 
b) V případě upřesnění 
obsahového vymezení položek 
odběratelé, dodavatelé a 
dlouhodobé úvěry uvádíme, že 
s ohledem na kontrolní zjištění 
nebo časté dotazy účetních 
jednotek nebylo právě v případě 
těchto položek zcela zřejmé jejich 
obsahové vymezení. V případě 
upřesnění obsahového vymezení 
položky dlouhodobé úvěry došlo i 
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buď že nejsou tak důležité, nebo je lze získat 
jiným způsobem (rezervní fondy u organizačních 
složek státu, fond privatizace atd.). 

k obsahovému upřesnění položky 
ostatní dlouhodobé závazky. 
c) Současná struktura Přehledu 
tvorby a čerpání fondu 
privatizace, který sestavuje pouze 
Ministerstvo financí, je pro 
uživatele účetní závěrky 
Ministerstva financí nevyužitelná. 
Informace týkající se tvorby a 
čerpání fondu privatizace lze 
v rámci Ministerstva financí 
v požadované struktuře zajistit 
jiným způsobem. Z tohoto důvodu 
je možné přistoupit ke zrušení 
Přehledu tvorby a čerpání fondu 
privatizace bez náhrady.  

18. Olomoucký 
kraj 

K bodu 5 
§ 45 odst. 
1 

Zásadní 

Platné znění § 45 odst. 1 obsahuje ještě písmena 
l), m) a n), což tento návrh nereflektuje. 

Vysvětleno. 
Písmena k) až m) § 45 odst. 1 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. byla 
zrušena vyhláškou č. 273/2017 
Sb., kdy písm. n) se označilo jako 
písm. k), které je v návrhu 
vyhlášky, který je předmětem 
připomínkového řízení, zrušeno.  

19. Pardubický 
kraj 

K bodu 9 
(§ 71 odst. 
4) 

Zásadní 

Zásadní připomínka: 
Vyjádření k novele vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
po konzultacích s řediteli muzeí zřizovaných 
Pardubickým krajem: 
Pokud tomu správně rozumíme, tak novela 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. stanoví v ustanovení § 
71 odstavec 4, že u sbírek, které jsou v 
současnosti oceněné hodnotou 1,-Kč, tedy 
neznáme pořizovací cenu a muzeum má 
vytvořenou jednu sbírku s určitým zaměřením 
(např. na archeologii, techniku aj.), nepůjde 
rozšiřovat o věci (předměty), u nichž je známo 
jejich ocenění (tedy nákupy, znalecké posudky 

Vysvětleno. 
V případě rozšiřování sbírky 
muzejní povahy oceněné 1 Kč 
(nebyla známa pořizovací cena) o 
věci (sbírkové předměty), u nichž 
je známé jejich ocenění, dochází 
v současné době k situaci, že o 
těchto věcech není ze strany 
účetních jednotek účtováno vůbec 
nebo pouze v rámci knihy 
podrozvahových účtů, kdy se 
pouze „evidenčně“ rozšíří 
předmětná sbírka. Tento postup 
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atd.). Při pořízení těchto předmětů je nutné 
vytvořit novou sbírku?  
V dokumentu se dále píše, že tento princip není v 
rozporu s muzejním zákonem, ovšem v praxi by 
to znamenalo rozdvojení sbírkové evidence. Pro 
předměty s hodnotou známou pro předměty s 
hodnotou neznámou. Pokud to tak je, jedná se o 
závažnou metodickou komplikaci. 
Navrhované znění § 71 odst. 4 by bylo tedy 
obrovským a zcela protismyslným zásahem do 
muzejní evidence. V praxi by to působilo nemalé 
problémy. K narůstající administrativě by přibyla 
další, zcela nadbytečná. Novela jde vysloveně 
proti muzejnímu zákonu. Museli bychom založit 
novou sbírku a členit předměty na ty oceněné a 
neoceněné.  
Sbírky se netvoří a neuchovávají pro jejich 
finanční (účetní) hodnotu, ale pro hodnotu 
kulturní. Z hlediska této hodnoty je zcela 
nepodstatné, zda jsme předmět nabyli darem (a  
tedy bez ocenění) nebo koupí. Kulturní hodnota s 
tím vůbec nesouvisí.  
Navíc by mohly vzrůst finanční náklady muzea o 
pořizované znalecké posudky, bez nichž by nebyl 
nikdo z vedoucích PO ochoten přijmout daný 
předmět do oceňované části sbírky.  
Tato problematika tu již jednou v trochu jiné 
podobě byla – díky míře „negativní“ odezvy, 
kterou předpokládáme i nyní, se od ní ustoupilo 
V Odůvodnění se píše: 
K bodu 9 (§ 71 odst. 4): 
S ohledem na znění ustanovení § 71 odst. 4 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. dochází v současné 
době v případě rozšiřování sbírek muzejní povahy 
oceněných 1 Kč (není známa pořizovací cena) o 
věci, u nichž je známé jejich ocenění, k situaci, že 
o těchto věcech není ze strany účetních jednotek 
účtováno vůbec nebo pouze v rámci knihy 

není v souladu s ustanovením § 
14 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 
Sb., protože sbírkový předmět 
rozšiřující sbírku muzejní povahy, 
včetně sbírky muzejní povahy 
oceněné 1 Kč, je dlouhodobým 
hmotným majetkem a má být 
vykazován v položce rozvahy 
„A.II.2. Kulturní předměty“, což 
bylo vykládáno i Ministerstvem 
financí v rámci poskytování 
metodické podpory. Tento výklad 
je v souladu se stanoviskem vlády 
k návrhu Zastupitelstva 
Středočeského kraje na vydání 
zákona, kterým se mění zákon č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů 
(sněmovní tisk č. 951), z roku 
2016, ve kterém je mimo jiné 
stanoveno, že „pokud jsou tedy 
pořizovány sbírkové předměty za 
účelem změny rozsahu sbírky, 
která byla oceněna metodou 
stanovenou v § 71 odst. 4 
zmíněné vyhlášky, ocenění této 
sbírky se nemění, ale i v tomto 
případě je sbírkový předmět, 
pořizovaný do této sbírky, 
dlouhodobým hmotným majetkem 
podle § 14 odst. 2 vyhlášky a má 
tak být pořízen z fondu investic, 
jak vyplývá z § 31 odst. 2 písm. a) 
zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů.“.    
Jedná se pouze o upřesnění 
účetní metody oceňování souboru 
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podrozvahových účtů, přičemž se pouze 
„evidenčně“ rozšíří předmětná sbírka. Z tohoto 
důvodu je navrhováno, že sbírku muzejní povahy 
oceněnou 1 Kč nelze rozšiřovat o věci, u nichž je 
známé jejich ocenění,  
a tudíž o těchto věcech bude ze strany účetních 
jednotek účtováno v hlavní knize a tyto věci 
budou vykazovány v položce rozvahy „A.II.2. 
Kulturní předměty“. Jedná se pouze  
o zpřesnění účetní metody oceňování souboru 
majetku, kdy tímto nejsou dotčena ustanovení 
zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 
muzejní povahy a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.   
Pokud to chápeme správně, má se o sbírkových 
předmětech se známým oceněním účtovat. Tato 
věc by opět zcela nadbytečně zatížila 
administrativu muzea, tentokrát nikoli odbornou, 
ale účetní. Bude to dvojí práce.  
Tato problematika tu již jednou v trochu jiné 
podobě byla – díky míře „negativní“ odezvy, 
kterou předpokládáme i nyní, se od ní ustoupilo. 
Pevně doufáme, že minimálně AMG se zasadí 
všemi způsoby o vypuštění úpravy daného 
paragrafu z novely. 
Závěr 
Žádáme, aby při tvorbě konečného znění, byly 
uvedené zásadní připomínky zapracovány.  

majetku, konkrétně sbírky 
muzejní povahy oceněné 1 Kč, 
kdy tímto nejsou dotčena 
ustanovení zákona č. 122/2000 
Sb., o ochraně sbírek muzejní 
povahy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho 
prováděcí vyhlášky, a tudíž 
v žádném případě se nebude 
„vytvářet nová“ sbírka muzejní 
povahy, přičemž na základě 
konferenčního vypořádání 
připomínek s Ministerstvem 
kultury došlo ještě k upřesnění 
navrhovaného znění. 
Navrhovanou úpravou dochází 
k potvrzení současného stavu. 

20. Plzeňský kraj 
K ust. § 45 
odst. 1 
písm. k) 

Zásadní 

V předloženém „Materiálu“ je v bodě 5. uvedeno: 
„V § 45 odst. 1 se na konci písmene j) čárka 
nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.“ 
Předmětné ustanovení však ve stávajícím 
platném znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. uvádí 
pod písm. k) jiný text, a to: „doplňující informace k 
položkám „P.VII.9. Krátkodobé podmíněné 
závazky z poskytnutých garancí jednorázových“, 
„P.VII.10. Dlouhodobé podmíněné závazky z 

Vysvětleno. 
Písmena k) až m) § 45 odst. 1 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. byla 
zrušena vyhláškou č. 273/2017 
Sb., kdy písm. n) se označilo jako 
písm. k), které je v návrhu 
vyhlášky, který je předmětem 
připomínkového řízení, zrušeno. 
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poskytnutých garancí jednorázových“, „P.VII.11. 
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých 
garancí ostatních“ a „P.VII.12. Dlouhodobé 
podmíněné závazky z poskytnutých garancí 
ostatních“ podrozvahy o poskytnutých garancích; 
garancemi se rozumí záruky, u kterých není 
možné spolehlivě odhadnout pravděpodobnost 
plnění za původního dlužníka, včetně písemného 
prohlášení ručitele poskytnuté věřiteli o tom, že 
uspokojí jeho pohledávku, jestliže dlužník nesplní 
svůj splatný závazek vůči věřiteli, přičemž věřitel 
je na základě prohlášení ručitele oprávněn 
domáhat se splnění pohledávky na ručiteli v 
případě, že dlužník nesplnil svůj splatný závazek, 
směnečného rukojemského prohlášení 
připojeného na směnku nebo směnečný opis, 
záruky vzniklé prohlášením v záruční listině o 
uspokojení věřitele do výše určité peněžní částky 
podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí 
osoba nesplní určitý závazek nebo budou splněny 
jiné podmínky stanovené v záruční listině, a 
záruky poskytnuté Českou republikou na základě 
zvláštního zákona, a to v tomto členění: 
1. Poskytnuté garance jednorázové, 
2. Poskytnuté garance ostatní,“. 
Dále jsou v platném znění vyhlášky v ust. § 45 
odst. 1 uvedeny ještě další body týkající se 
členění Přílohy na položky uvedené pod písm. l) a 
písm. m), které se týkají informací o projektech 
partnerství veřejného a soukromého sektoru a 
informací k příjmům a výdajům příspěvkových 
organizací, jejichž zřizovatelem je organizační 
složka státu. Ust. § 45 odst. 1 písm. k) uvedené v 
předloženém návrhu ke zrušení, je však v 
platném znění vyhlášky uvedeno až pod písm. n). 
Žádáme o vysvětlení výše uvedených 
nesrovnalostí včetně upřesnění, zda se navrhují 
zrušit i všechna ostatní ustanovení uvedená v § 

Novela vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
týkající se zajištění souladu se 
zákonem č. 25/2017 Sb., o sběru 
vybraných údajů pro účely 
monitorování a řízení veřejných 
financí, a jeho prováděcí 
vyhláškou, byla již zveřejněna ve 
sbírce zákonů, a to jako vyhláška 
č. 273/2017 Sb. Výkazy Roční 
údaje o poskytnutých garancí a 
výkaz Roční údaje o projektech 
partnerství veřejného a 
soukromého sektoru budou 
v případě vybraných účetních 
jednotek součástí XSD výkazu 
přílohy v rámci XSD balíčku. 
Detailnější popis technického 
řešení bude součástí 
aktualizované verze Technického 
manuálu CSÚIS. 
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45 odst. 1, která ve stávajícím platném znění 
vyhlášky následují po písmenu j), tj. ustanovení 
uvedená v písm. k), písm. l), písm. m) a písm. n) 
obsahující informace, které jsou v současné době 
u ÚSC a jimi zřízených příspěvkových organizací 
uváděny v rámci příslušných částí Přílohy k 
účetní závěrce. Pokud je důvodem ke zrušení 
výše uvedených ustanovení vyhlášky zákon č. 
25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely 
monitorování a řízení veřejných financí, ve znění 
pozdějších předpisů, žádáme rovněž o 
jednoznačné vyjádření, že informace uvedené v 
ust. § 5 a ust. § 6 zákona č. 25/2017 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, budou ÚSC a 
příspěvkové organizace zřízené ÚSC uvádět v 
rámci CSÚIS nově v samostatném výkazu, který 
již nebude součástí výkazu Příloha. 

21. Plzeňský kraj 
K ust. § 71 
odst. 3 a 
odst. 4 

Zásadní 

Upozorňujeme, že problematika týkající se sbírek 
muzejní povahy, jejich oceňování, evidence a 
rozšiřování, je problematikou značně složitou 
nejen svým rozsahem, ale též dalšími dotčenými 
souvislostmi stran oblasti účetního vykazování a 
je proto nezbytné tuto problematiku vždy 
posuzovat v širším kontextu! 
a) V případě přijetí změn navrhovaných v ust. 
§ 71 odst. 3 a odst. 4 vyhlášky by se ocenění 
jednotlivých, nově nabývaných sbírkových 
předmětů povinně vykazovalo v rozvaze 
dotčených příspěvkových organizací v položce 
A.II.2, přičemž výkaz rozvaha je součástí 
účetních výkazů povinně předávaných vybranými 
účetními jednotkami (dále jen „VÚJ“) dle vyhl. č. 
383/2009 Sb., v platném znění, do CSÚIS. 
Informace z účetních výkazů VÚJ předaných do 
CSÚIS jsou informacemi veřejně dostupnými, 
např. v rámci Monitoru provozovaného 
Ministerstvem financí ČR, dále jsou tyto účetní 

Vysvětleno. 
V případě rozšiřování sbírky 
muzejní povahy oceněné 1 Kč 
(nebyla známa pořizovací cena) o 
věci (sbírkové předměty), u nichž 
je známé jejich ocenění, dochází 
v současné době k situaci, že o 
těchto věcech není ze strany 
účetních jednotek účtováno vůbec 
nebo pouze v rámci knihy 
podrozvahových účtů, kdy se 
pouze „evidenčně“ rozšíří 
předmětná sbírka. Tento postup 
není v souladu s ustanovením § 
14 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 
Sb., protože sbírkový předmět 
rozšiřující sbírku muzejní povahy, 
včetně sbírky muzejní povahy 
oceněné 1 Kč, je dlouhodobým 
hmotným majetkem a má být 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASMLP6ZL)



42 
 

výkazy zveřejňovány rovněž ve Sbírce listin v 
obchodním rejstříku. Navrhované změny je však 
možné považovat za kolidující s povinností 
správce sbírky dle ust. § 9 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 
muzejní povahy a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajistit 
ochranu sbírky před krádeží a vloupáním. V 
obdobné situaci týkající se povinného 
zveřejňování smluv dle zákona o registru smluv, 
tj. zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, byla vedena rozsáhlá diskuse mezi 
zástupci muzeí a zainteresovanými ministerstvy 
ohledně vysokých rizik, které plynou z 
uveřejňování hodnoty sbírkových předmětů v 
rámci povinně zveřejňovaných smluv o 
výpůjčkách, jejichž uzavírání je běžnou 
muzejnickou praxí. Sbírkové předměty mají svou 
kulturní a historickou hodnotu často 
nevyčíslitelnou. V okamžiku, kdy by byly údaje o 
odborném ocenění finančním ekvivalentem – 
cenou v místě a čase obvyklou -  komukoliv volně 
přístupné, zvyšuje se enormně  nebezpečí 
krádeže. V tomto duchu se též nakonec vyjádřilo 
Ministerstvo vnitra ČR. Součástí smluv je pojistná 
hodnota věci, což ministerstvo shledalo jako údaj, 
který nemá být zveřejňován. Argumentace při tom 
vychází z odkazu na výše uvedenou povinnost 
správce sbírky chránit ji před krádeží a vloupáním 
a uvádí, že je možno anonymizovat veškeré 
údaje a informace, které by byly návodné ke 
krádeži a vloupání. Pro informaci uvádíme 
sdělení, které bylo v této věci vydáno Asociací 
muzeí a galerií http://www.cz-
museums.cz/news/amg/titulni/38755-
zverejnovani-smluv-o-vypujcce-v-registru-smluv.  
S ohledem na výše uvedené skutečnosti 
spatřujeme zásadní problém ve skutečnosti, že 

vykazován v položce rozvahy 
„A.II.2. Kulturní předměty“, což 
bylo vykládáno i Ministerstvem 
financí v rámci poskytování 
metodické podpory. Tento výklad 
je v souladu se stanoviskem vlády 
k návrhu Zastupitelstva 
Středočeského kraje na vydání 
zákona, kterým se mění zákon č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů 
(sněmovní tisk č. 951), z roku 
2016, ve kterém je mimo jiné 
stanoveno, že „pokud jsou tedy 
pořizovány sbírkové předměty za 
účelem změny rozsahu sbírky, 
která byla oceněna metodou 
stanovenou v § 71 odst. 4 
zmíněné vyhlášky, ocenění této 
sbírky se nemění, ale i v tomto 
případě je sbírkový předmět, 
pořizovaný do této sbírky, 
dlouhodobým hmotným majetkem 
podle § 14 odst. 2 vyhlášky a má 
tak být pořízen z fondu investic, 
jak vyplývá z § 31 odst. 2 písm. a) 
zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů.“.    
Jedná se pouze o upřesnění 
účetní metody oceňování souboru 
majetku, konkrétně sbírky 
muzejní povahy oceněné 1 Kč, 
kdy tímto nejsou dotčena 
ustanovení zákona č. 122/2000 
Sb., o ochraně sbírek muzejní 
povahy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění 
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navrhovaná úprava vyhlášky tento důsledek nijak 
neřeší. Doporučujeme navrhované změny v ust. § 
71 vypustit, nebo upravit přímo ve vyhlášce č. 
410/2009 Sb. či jiných souvisejících předpisech 
stanovení výjimky z povinného uveřejňování 
informací o oceňování zejména sbírek muzejní 
hodnoty. – Tato připomínka je zásadní. 
b) Dále změny navrhované v ust. § 71 
vyhlášky budou mít bezprostřední vliv na 
strukturu rozpočtu muzeí a galerií – 
příspěvkových organizací (dále jen „PO“), které 
dosud hradily akvizice z provozních peněžních 
prostředků. V důsledku novelizace vyhlášky by při 
účtování na SÚ 032 měly být nákupy předmětů 
určených do sbírek muzejní povahy financovány 
u PO výhradně z investičních prostředků (viz 
blíže ust. § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 
250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
které neobsahuje k povinnému čerpání fondu 
investic na pořízení dlouhodobého hmotného 
majetku obdobnou výjimku pro sbírky muzejní 
povahy, jak je tomu u drobného hmotného a 
nehmotného dlouhodobého majetku). Současně 
se však v případě sbírek muzejní povahy jedná o 
dlouhodobý majetek, který je dle ust. § 66 odst. 7 
písm. a) vyhl. č. 410/2009 Sb. vyloučen z 
odpisování, což by při zachování stávajícího 
znění ust. § 31 zákona č. 250/2000 Sb. o použití 
fondu investic (dále jen „FI“) znamenalo, že by 
docházelo k čerpání investičních prostředků z FI 
tvořeného z peněžních prostředků ve výši odpisů 
dlouhodobého majetku, které jsou, např. u PO 
zřizovaných Plzeňským krajem, primárně určeny 
k financování obnovy, údržby a oprav 
dlouhodobého majetku předaného k hospodaření 
zřízeným organizacím. Takováto úprava by měla 
bezprostřední dopad též na rozpočet zřizovatele 
muzeí a galerií - příspěvkových organizací, což je 

pozdějších předpisů a jeho 
prováděcí vyhlášky, a tudíž 
v žádném případě se nebude 
„vytvářet nová“ sbírka muzejní 
povahy, přičemž na základě 
konferenčního vypořádání 
připomínek s Ministerstvem 
kultury došlo ještě k upřesnění 
navrhovaného znění. 
Navrhovanou úpravou dochází 
k potvrzení současného stavu. 
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bezpodmínečně nutné zohlednit již při 
sestavování návrhu rozpočtu zřizovatele na další 
rok. Proces přípravy návrhu rozpočtu na příští rok 
(tj. na rok 2018) probíhá u ÚSC již v těchto 
dnech. Jestliže by byla změna vyhlášky 
schválena s účinností od 1. 1. 2018, nebude zde 
po schválení vyhlášky zřejmě dostatečný časový 
prostor pro nastavení nového mechanismu 
financování akvizic sbírek muzejní povahy 
spravovaných příspěvkovými organizacemi 
zřizovanými ÚSC v příštím roce, tj. v roce 2018. 
Současně je třeba podotknout, že zřizovatel 
obecně při sestavování rozpočtu samozřejmě ani 
neví, jaké příležitosti k rozšiřování sbírek se 
muzeím a galeriím v dalším roce nabídnou, což 
se v praxi každý rok velmi liší. Znamená to tedy, 
že je třeba najít opatření předcházející 
problémům buď s nedostatečnou výší peněžních 
prostředků, či s vracením nevyčerpaných účelově 
určených investic. Nastavení těchto mechanismů 
financování je v praxi časově poměrně náročné. Z 
výše uvedených důvodů požadujeme stanovit 
účinnosti navrhovaných změn týkající se oblasti 
oceňování a účtování o sbírkách muzejní povahy 
až po té, co bude jednoznačně vyřešena 
bezprostředně související otázka financování 
sbírek muzejní povahy, zejména v návaznosti na 
případné změny příslušných ustanovení zákona 
č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. – 
Tato připomínka je zásadní. 
c) Další problém spatřujeme v bodě 9. 
předloženého návrhu, podle nějž se v ust. § 71 na 
konci odst. 4 doplňuje věta „Sbírku muzejní 
povahy nelze rozšiřovat o věci, u nichž je známé 
jejich ocenění.“. Text Důvodové zprávy k tomuto 
bodu 9. uvádí, že nejsou dotčena ust. zákona č. 
122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 
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122/2000 Sb.“), což však dle našeho názoru není 
samo o sobě zárukou, že samotná dikce vyhlášky 
neumožňuje výklad, že by se muzejní sbírky, 
které jsou dle zákona o účetnictví, resp. dle jeho 
prováděcí vyhlášky oceněny 1 Kč (což je většina 
sbírek v České republice zapsaných v Centrální 
evidenci sbírek), musely zakonzervovat ve stavu, 
jaký měly k datu platnosti novelizace této 
vyhlášky, a už dále by je nebylo možné 
rozšiřovat. Takový výklad by ve svém důsledku 
znamenal, že ze sbírkových předmětů, u nichž je 
známo ocenění, by pak musely vzniknout sbírky 
nové včetně povinnosti zapsat je jako další 
sbírkové celky do Centrální evidence sbírek, což 
nyní vyplývá z nově doplněného ust. § 71 odst. 4 
předloženého návrhu. Tyto „nové“ sbírky by pak 
bylo možné dále rozšiřovat a účtovat o nich 
navrhovaným způsobem. Aby byl takovýto výklad 
vyloučen, doporučujeme upravit znění návrhu 
vyhlášky či učinit jiná opatření, která by beze vší 
pochybnosti zakotvila, že účetní evidence „nové 
sbírky“ je vedena naprosto nezávisle na evidenci 
a tvorbě sbírky ve smyslu zákona č. 122/2000 
Sb., která nadále probíhá podle ustanovení 
tohoto zákona, jeho prováděcích předpisů, tj. 
vyhlášky MK č.275/2000 Sb., a metodických 
dokumentů vydaných resortním ministerstvem. – 
Tato připomínka je zásadní. 
d) Upozorňujeme současně i na související 
negativní administrativní dopad navrhovaných 
úprav ust. § 71 vyhlášky č. 410/2009 Sb., který se 
týká rozšiřování okruhu příspěvkových organizací 
zřizovaných ÚSC z řad muzeí a galerií, které by 
po novelizaci této vyhlášky mohly přestat splňovat 
podmínky stanovené v ust. § 3a vyhlášky č. 
383/2009 Sb., v platném znění, a měly by 
povinnost sestavovat a předávat Pomocný 
analytický přehled. – Tato připomínka je zásadní. 
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22. Středočeský 
kraj 

K 
Odůvodně
ní 

Doporučující 

Připomínka, resp. podnět: 
S předpokladem uvedeným v obecné části 
odůvodnění, že návrh vyhlášky nebude mít 
hospodářský ani finanční dopad na ostatní 
veřejné rozpočty se nelze ztotožnit.  
Ustanovení § 71 návrhu vyhlášky, ve znění jak je 
navrhováno, bude mít zcela nepochybně 
významný dopad na zřizovatele příspěvkových 
organizací v oblasti kultury, které získají dosud 
neuzavřené soubory majetku (soubory sbírkových 
předmětů s předpokládaným růstovým 
potenciálem), u nichž není známa pořizovací 
hodnota, a budou tedy vedeny v účetnictví 
příspěvkové organizace s oceněním 1 Kč. 
Takovýto majetkový soubor nebude moci být v 
případě přijetí novely vyhlášky rozšířen o 
předmět, jehož ocenění je známo. Aby tedy byla 
dodržena logika budování sbírky, je nutné 
majetkový soubor nejprve ocenit a poté k 
oceněnému souboru připojit další předmět, jehož 
ocenění je rovněž známo. S připojením nového 
předmětu do sbírky muzejní povahy ovšem může 
dojít také ke změně ceny celé sbírky, zejména 
pokud se jedná o poslední článek chybějícího 
souboru apod.  
Důvodně se proto domníváme, že v případě 
nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
od 1. 1. 2018 se budou zvyšovat výdaje 
příspěvkových organizací v oblasti kultury 
vynaložené na oceňování sbírek a v souvislosti s 
tím lze tedy očekávat i požadavek příspěvkové 
organizace vůči zřizovateli na zvýšení provozního 
příspěvku na úhradu nákladů spojených s 
oceňováním sbírek. Z těchto důvodů proto s 
proklamovaným závěrem, že se navrhované 
změny vyhlášky č. 410/2009 Sb. ostatních 
veřejných rozpočtů nedotknou, nelze souhlasit.   
Závěr: 

Vysvětleno. 
V případě rozšiřování sbírky 
muzejní povahy oceněné 1 Kč 
(nebyla známa pořizovací cena) o 
věci (sbírkové předměty), u nichž 
je známé jejich ocenění, dochází 
v současné době k situaci, že o 
těchto věcech není ze strany 
účetních jednotek účtováno vůbec 
nebo pouze v rámci knihy 
podrozvahových účtů, kdy se 
pouze „evidenčně“ rozšíří 
předmětná sbírka. Tento postup 
není v souladu s ustanovením § 
14 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 
Sb., protože sbírkový předmět 
rozšiřující sbírku muzejní povahy, 
včetně sbírky muzejní povahy 
oceněné 1 Kč, je dlouhodobým 
hmotným majetkem a má být 
vykazován v položce rozvahy 
„A.II.2. Kulturní předměty“, což 
bylo vykládáno i Ministerstvem 
financí v rámci poskytování 
metodické podpory. Tento výklad 
je v souladu se stanoviskem vlády 
k návrhu Zastupitelstva 
Středočeského kraje na vydání 
zákona, kterým se mění zákon č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů 
(sněmovní tisk č. 951), z roku 
2016, ve kterém je mimo jiné 
stanoveno, že „pokud jsou tedy 
pořizovány sbírkové předměty za 
účelem změny rozsahu sbírky, 
která byla oceněna metodou 
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Na základě uvedené odůvodněné argumentace 
dáváme podnět, aby tvrzení o předpokládaných 
finančních dopadech navrhované právní úpravy 
bylo přehodnoceno a přeformulováno.   

stanovenou v § 71 odst. 4 
zmíněné vyhlášky, ocenění této 
sbírky se nemění, ale i v tomto 
případě je sbírkový předmět, 
pořizovaný do této sbírky, 
dlouhodobým hmotným majetkem 
podle § 14 odst. 2 vyhlášky a má 
tak být pořízen z fondu investic, 
jak vyplývá z § 31 odst. 2 písm. a) 
zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů.“.    
Jedná se pouze o upřesnění 
účetní metody oceňování souboru 
majetku, konkrétně sbírky 
muzejní povahy oceněné 1 Kč, 
kdy tímto nejsou dotčena 
ustanovení zákona č. 122/2000 
Sb., o ochraně sbírek muzejní 
povahy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho 
prováděcí vyhlášky, a tudíž 
v žádném případě se nebude 
„vytvářet nová“ sbírka muzejní 
povahy, přičemž na základě 
konferenčního vypořádání 
připomínek s Ministerstvem 
kultury došlo ještě k upřesnění 
navrhovaného znění. 
Navrhovanou úpravou dochází 
k potvrzení současného stavu. 

23. Ústecký kraj 
K bodu 1 
(§ 22 odst. 
1 písm. a) 

Zásadní 

Navrhujeme v bodu 1 § 22 odst. 1 písm. a) změnit 
takto: 
Slova „za odběrateli“ se zrušují a na konci textu 
písmene se doplňují slova „za odběrateli, 
případně za dodavateli, a to například u 
pohledávek ze smluvních pokut a sankcí za 

Vysvětleno. 
Navrhovaná úprava je 
jednoznačná a dostačující. 
V položce rozvahy „B.II.1. 
Odběratelé“ jsou vykazovány 
zejména pohledávky za odběrateli 
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dodavateli“. 
Odůvodnění: 
Bez důvodové zprávy je navržená změna velmi 
těžko srozumitelná a interpretovatelná, důvodová 
zpráva je sice pramenem pro interpretaci, ale jen 
v případech, kdy záměr zákonodárce nelze 
jednoznačně vyjádřit přímo v textu právní normy. 
Navrhujeme zahrnout do ustanovení alespoň 
informaci dosud obsaženou jen v důvodové 
zprávě. 

ze soukromoprávních vztahů, kdy 
předmětná úprava je navrhována 
z důvodu možnosti vykázat v 
předmětné položce i pohledávku 
ze soukromoprávního vztahu za 
subjektem, který je v postavení 
dodavatele, tedy na této položce 
mají být vykazovány veškeré 
pohledávky za dodavatelem ze 
soukromoprávního vztahu.  

24. Ústecký kraj 
K bodu 4 
(§32 odst. 
2 písm. a) 

Zásadní 

Navrhujeme v bodu 4 § 32 odst. 2 písm. a) změnit 
takto: 
Slova „stav a pohyby krátkodobých“ se nahrazují 
slovem „částky“ a slova „vůči dodavatelům“ se 
zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova 
„vůči dodavatelům, případně odběratelům, a to 
například u závazků ze smluvních pokut a sankcí 
vůči odběratelům“. 
Odůvodnění: 
Bez důvodové zprávy je navržená změna velmi 
těžko srozumitelná a interpretovatelná, důvodová 
zpráva je sice pramenem pro interpretaci, ale jen 
v případech, kdy záměr zákonodárce nelze 
jednoznačně vyjádřit přímo v textu právní normy. 
Navrhujeme zahrnout do ustanovení alespoň 
informaci dosud obsaženou jen v důvodové 
zprávě. 

Vysvětleno. 
V položce rozvahy „D.III.5. 
Dodavatelé“ jsou vykazovány 
zejména dluhy vůči dodavatelům 
ze soukromoprávních vztahů, kdy 
předmětná úprava je navrhována 
z důvodu možnosti vykázat v 
předmětné položce i dluh ze 
soukromoprávního vztahu vůči 
subjektu, který je v postavení 
odběratele, tedy například dluh z 
titulu smluvní pokuty a sankce. 
 
Navrhovaná úprava je 
jednoznačná a dostačující. 
V položce rozvahy „D.III.5. 
Dodavatelé“ jsou vykazovány 
zejména dluhy vůči dodavatelům 
ze soukromoprávních vztahů, kdy 
předmětná úprava je navrhována 
z důvodu možnosti vykázat v 
předmětné položce i dluh ze 
soukromoprávního vůči subjektu, 
který je v postavení odběratele, 
tedy na této položce mají být 
vykazovány veškeré dluhy vůči 
odběrateli ze soukromoprávního 
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vztahu. 

25. Ústecký kraj 
K bodu 7 
(§ 71 odst. 
3) 

Zásadní 

Požadujeme předkladatelem navrhovanou změnu 
zrušit a text tohoto ustanovení ponechat 
v původním znění. 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 25 odst. 1 písm. k) 
zákona o účetnictví se týká pouze 
způsobu ocenění kulturních 
památek, sbírek muzejní povahy, 
předmětů kulturní hodnoty a 
církevních staveb, u kterých není 
známa jejich pořizovací cena, a 
tudíž se ocení 1 Kč. Kulturní 
památky, sbírky muzejní povahy, 
předměty kulturní hodnoty a 
církevní stavby lze vedle ocenění 
pořizovací cenou nebo 1 Kč 
ocenit také reprodukční 
pořizovací cenou podle 
ustanovení § 25 odst. 1 písm. l) 
zákona o účetnictví v případě 
bezúplatného nabytí nebo 
navázat na výši ocenění 
v účetnictví účetní jednotky, která 
o tomto majetku naposledy 
účtovala, podle ustanovení § 25 
odst. 6 zákona o účetnictví 
v případě bezúplatného nabytí od 
jiné vybrané účetní jednotky. 
Úprava ustanovení § 71 odst. 3 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. se týká 
rozšiřování souboru majetku 
v případě kulturních památek 
nebo předmětů kulturní hodnoty 
oceněného 1 Kč, kdy předmětný 
soubor by neměl být rozšiřován o 
věci, které lze vedle pořizovací 
ceny ocenit i jiným způsobem 
podle ustanovení § 25 zákona o 
účetnictví (například reprodukční 
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pořizovací cena, vlastní náklady, 
navázání na výši ocenění). 
Současné znění předmětného 
ustanovení znamená, že uvedený 
soubor majetku oceněný 1 Kč 
nelze rozšiřovat pouze o věci, u 
kterých je známa pořizovací cena, 
ale lze ho například rozšiřovat o 
věci, které účetní jednotka nabyla 
bezúplatně od jiné vybrané účetní 
jednotky a navázala na výši 
ocenění, což není logické a 
koncepční. 

26. Ústecký kraj 
K bodu 9 
(§ 71 odst. 
4) 

Zásadní 

Požadujeme předkladatelem navrhovanou změnu 
zrušit a text tohoto ustanovení ponechat v 
původním znění. 
Odůvodnění k bodu 7 (§ 71 odst. 3) a k bodu 9 (§ 
71 odst. 4): 
Požadujeme ponechání ustanovení § 71 odst. 3 a 
odst. 4 v původním znění, protože návrh předpisu 
je v rozporu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a se 
zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 
muzejní povahy a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Návrh předpisu je v rozporu se zákonem o 
účetnictví, a to hned ze dvou důvodů. Zákon o 
účetnictví v § 25 odst. 1 písm. k) umožňuje ocenit 
zde uvedený majetek 1,- Kč v případech, kdy 
není známa jeho pořizovací cena. Vyhláška by 
neměla zákonem stanovenou metodu ocenění 
omezovat. Návrh předpisu používá pojem 
„ocenění“, ten ale podle zákona zahrnuje i 
ocenění 1,- Kč.  
Souhlasíme s názorem, že legislativní úprava 
vyhlášky je nutná, resp. je nutné upravit postup 
při rozšiřování sbírek muzejní povahy, které jsou 

Vysvětleno. 
V případě rozšiřování sbírky 
muzejní povahy oceněné 1 Kč 
(nebyla známa pořizovací cena) o 
věci (sbírkové předměty), u nichž 
je známé jejich ocenění, dochází 
v současné době k situaci, že o 
těchto věcech není ze strany 
účetních jednotek účtováno vůbec 
nebo pouze v rámci knihy 
podrozvahových účtů, kdy se 
pouze „evidenčně“ rozšíří 
předmětná sbírka. Tento postup 
není v souladu s ustanovením § 
14 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 
Sb., protože sbírkový předmět 
rozšiřující sbírku muzejní povahy, 
včetně sbírky muzejní povahy 
oceněné 1 Kč, je dlouhodobým 
hmotným majetkem a má být 
vykazován v položce rozvahy 
„A.II.2. Kulturní předměty“, což 
bylo vykládáno i Ministerstvem 
financí v rámci poskytování 
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v ocenění 1,- Kč, ale stávající návrh odporuje 
platnému stavu zákonných předpisů. Je tedy 
nejprve nutné změnit zákon č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní 
povahy a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

metodické podpory. Tento výklad 
je v souladu se stanoviskem vlády 
k návrhu Zastupitelstva 
Středočeského kraje na vydání 
zákona, kterým se mění zákon č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů 
(sněmovní tisk č. 951), z roku 
2016, ve kterém je mimo jiné 
stanoveno, že „pokud jsou tedy 
pořizovány sbírkové předměty za 
účelem změny rozsahu sbírky, 
která byla oceněna metodou 
stanovenou v § 71 odst. 4 
zmíněné vyhlášky, ocenění této 
sbírky se nemění, ale i v tomto 
případě je sbírkový předmět, 
pořizovaný do této sbírky, 
dlouhodobým hmotným majetkem 
podle § 14 odst. 2 vyhlášky a má 
tak být pořízen z fondu investic, 
jak vyplývá z § 31 odst. 2 písm. a) 
zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů.“.    
Jedná se pouze o upřesnění 
účetní metody oceňování souboru 
majetku, konkrétně sbírky 
muzejní povahy oceněné 1 Kč, 
kdy tímto nejsou dotčena 
ustanovení zákona č. 122/2000 
Sb., o ochraně sbírek muzejní 
povahy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho 
prováděcí vyhlášky, a tudíž 
v žádném případě se nebude 
„vytvářet nová“ sbírka muzejní 
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povahy, přičemž na základě 
konferenčního vypořádání 
připomínek s Ministerstvem 
kultury došlo ještě k upřesnění 
navrhovaného znění. 
Navrhovanou úpravou dochází 
k potvrzení současného stavu. 
 
Dále navrhovaná úprava 
ustanovení § 71 odst. 4 vyhlášky 
č. 410/2009 Sb. není v rozporu se 
zákonem o účetnictví. Již 
v současné době v souladu 
s právními předpisy v oblasti 
účetnictví je v případě církevních 
staveb, u kterých není známa 
pořizovací cena, oceněných 1 Kč 
jejich technické zhodnocení 
vykazováno v aktivech rozvahy 
v položce „A.II.3. Stavby“. 

27. Ústecký kraj 
K bodu 10 
(§ 72 odst. 
2) 

Zásadní 

Předkladatel navrhuje v bodu 10 tuto úpravu: V § 
72 odst. 2 se věta poslední zrušuje. 
Navrhujeme v § 72 odst. 2 větu poslední nahradit 
větou, která zní:  
„U podmíněných pohledávek a podmíněných 
závazků, u nichž právní důvod je založen na  
právním vztahu uzavřeném na dobu neurčitou se 
výše ocenění dlouhodobé podmíněné pohledávky 
nebo dlouhodobého podmíněného závazku 
stanoví za 36 měsíců, když 12 měsíců je 
vykázáno jako krátkodobá podmíněná 
pohledávka nebo krátkodobý podmíněný 
závazek“.  
Odůvodnění: 
Návrh je předkladatelem odůvodněn potřebou 
odstranění dočasného zjednodušení ve způsobu 
oceňování podmíněných aktiv a podmíněných 

Vysvětleno. 
Zavedené zjednodušení při 
použití účetní metody oceňování 
podmíněných aktiv a 
podmíněných pasiv vybranými 
účetními jednotkami způsobovalo, 
že v účetní závěrce nebyly 
vykazovány podmíněné 
pohledávky a závazky 
v předpokládané výši, což zcela 
neodpovídalo věrnému a 
poctivému obrazu předmětu 
účetnictví a finanční situace 
účetní jednotky. Uvedené 
zjednodušení možná vedlo ke 
sjednocení oceňování 
podmíněných aktiv a 
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OSTATNÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
OSTATNÍ 
(eKLEP) 

 

pasiv a nejednotné interpretace. Pouze v 
důvodové zprávě, ne však v textu právního 
předpisu, ukládá účetním jednotkám vyřešit věc 
vnitřní směrnicí. Podle našeho názoru však návrh 
takového cíle nedosahuje, naopak vytváří prostor 
pro interpretační spory, jaká vlastně je správná 
úprava podle vnitřní směrnice. Interpretační spory 
jsou pro kraj komplikací nejen při procesu 
přezkoumání vlastního hospodaření, ale také při 
výkonu přezkoumání hospodaření obcí. 
Připomínkou se pokoušíme odstranit 
zjednodušení omezením jen na případy, kdy je 
základem smlouva na dobu neurčitou. Také 
chceme odstranit nejednotnost, kdy navrhujeme 
přijmout právní úpravu stanovení předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky podle § 20 písm. b) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy 48 
měsíců. Prvních 12 měsíců se vykáže jako 
krátkodobá podmíněná pohledávka či krátkodobý 
podmíněný závazek, zbývajících 36 měsíců pak 
jako dlouhodobá podmíněná pohledávka nebo 
dlouhodobý podmíněný závazek. 

podmíněných pasiv napříč 
vybranými účetními jednotkami, 
ale nedopovídalo výše 
uvedenému. 
Z tohoto důvodu je navrhováno 
v ustanovení § 72 odst. 2 a 4 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
odstranění věty týkající se 
stanovení výše ocenění 
dlouhodobých podmíněných aktiv  
a dlouhodobých podmíněných 
pasiv, aby při stanovení výše 
ocenění dlouhodobých aktiv  
a dlouhodobých pasiv nebyla 
účetní jednotka omezena 3 
následujícími účetními obdobími, 
ale stanovila si výši ocenění podle 
předpokládané výše plnění, 
případně aby postup upravila 
vnitřním předpisem (např. 
stanovení výše ocenění v případě 
smluv uzavřených na dobu 
neurčitou). 

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

1. 

Českomoravsk
á konfederace 
odborových 
svazů 

K bodu 8 
(§ 71 odst. 
4) 

Zásadní 

Novela v bodě 8 nahrazuje v § 71 odst. 4 slova 
„známé ocenění“ slovy „známa pořizovací cena“. 
Bude-li tato úprava přijata, vážným způsobem 
naruší stávající práci v muzeích, jejichž muzejní 
sbírky, spravované podle zákona č. 122/2000 

Vysvětleno. 
Jedná se o úpravu související se 
zajištěním souladu s ustanovením 
§ 25 odst. 1 písm. k) zákona o 
účetnictví, kdy s ohledem na 
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Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 122/2000 Sb.“) 
obsahují nejen předměty do sbírek řádně 
nakoupené, ale také sbírkové předměty nebo 
jejich soubory, které obdržely darem nebo 
převodem a jejich pořizovací cena tudíž není 
známa (u řady sbírkových předmětů není cena 
ani objektivně zjistitelná). U početné skupiny 
muzeí s více než dvousetletou historií 
sbírkotvorné činnosti pak „známá pořizovací 
cena“ u stovek tisíc sbírkových předmětů není 
vyčíslená v současné měně. U řady sbírkových 
předmětů zejména v oblasti uměleckých sbírek 
pořizovací cena neodpovídá kulturně historické 
hodnotě, která v čase neustále narůstá. Pokud by 
po roce 2018 musela muzea ocenit cca 65 mil. 
sbírkových předmětů, které jsou součástí sbírek 
registrovaných v centrální evidenci na MK ČR, 
ochromilo by to na dlouhou dobu veškerou další 
muzejní práci a rozpočty veřejných muzeí by se 
musely posílit v řádech milionů korun ročně na 
znalecké posudky v oborech, kde muzea aktuálně 
nedisponují potřebnými specialisty. 
Požadujeme proto ponechat první větu odst. 4 
paragrafu 71 v původním (platném) znění. 

příslušné ustanovení zákona o 
účetnictví lze sbírku muzejní 
povahy ocenit ve výši 1 Kč pouze 
v případě, pokud není známa její 
pořizovací cena. Ustanovení § 25 
odst. 1 písm. k) sloužilo 
především pro ocenění kulturních 
památek, sbírek muzejní povahy, 
předmětů kulturní hodnoty a 
církevních staveb a jejich 
„zavedení“ do účetnictví. 
 

2. 

Českomoravsk
á konfederace 
odborových 
svazů 

K bodu 9 
(§ 71 odst. 
4) 

Zásadní 

Novela v bodě 9 v § 71 na závěr odst. 4 doplňuje 
větu „Sbírku muzejní povahy nelze rozšiřovat o 
věci, u nichž je známé jejich ocenění.“ Navržená 
úprava zcela popírá a paralyzuje jednu z hlavních 
veřejných služeb, kterou muzea ve společnosti 
plní, a to rozšiřování sbírky o nové sbírkové 
předměty, které tyto sbírky dále zhodnocují. 
Podle zákona č. 122/2000 Sb. je registrovaná 
sbírka věcí hromadnou a vzhledem k výše 
uvedeným historickým okolnostem vzniku těchto 
sbírek, které brání jejich objektivnímu ocenění, je 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven na 
základě konferenčního 
vypořádání připomínek 
s Ministerstvem kultury. 
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většina těchto sbírek v účetnictví oceněna 1,-Kč. 
Navržená úprava by znemožnila rozšiřování 
sbírek muzejní povahy o nové akvizice. 
Požadujeme proto větu „Sbírku muzejní povahy 
nelze rozšiřovat o věci, u nichž je známé jejich 
ocenění“ v návrhu zrušit. 

3. 

Českomoravsk
á konfederace 
odborových 
svazů 

K bodu 9 
(§ 71 odst. 
4) 

Zásadní 

ČMKOS z výše uvedených důvodů podporuje 
znění odst. 4 v § 71 navržené odborem muzeí MK 
ČR: 
První věta odstavce („Sbírka muzejní povahy, u 
které není známé ocenění, se oceňuje 1 Kč.“) 
zůstává beze změny. Druhá věta odst. 4 („Pokud 
dochází ke změnám v jejím rozsahu, ocenění této 
sbírky muzejní povahy se nemění“) se nahrazuje 
textem „Pokud dochází k rozšíření sbírky muzejní 
povahy, která byla oceněna 1 Kč podle věty první, 
o předměty, u kterých je známa pořizovací cena, 
ocenění této sbírky se upraví o pořizovací cenu 
věci, které se příslušná změna týká. V případě, 
kdy dochází k vyřazení předmětu, u kterého je 
známa pořizovací cena, ze sbírky, jejíž součástí 
se tento předmět stal po 1. lednu 2018, ocenění 
této sbírky se upraví o pořizovací cenu věci, které 
se příslušná změna týká.“ 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven na 
základě konferenčního 
vypořádání připomínek 
s Ministerstvem kultury. 

4. 
Komora 
daňových 
poradců ČR 

K bodu 1 Doporučující 

V bodě 1. Novely, kterou se mění § 22 vyhlášky 
(=krátkodobé pohledávky) se vypouští text: 
„vyplývající ze soukromoprávních vztahů“. 
V § 32 vyhlášky, který řeší náplň řádku 
krátkodobých závazků v rozvaze, byl tento text 
ponechán. 
Komora daňových poradců ČR navrhuje vypustit 
text: „vyplývající ze soukromoprávních vztahů“ jak 
v § 22, tak i v § 32 vyhlášky 410/2009 Sb. 

Vysvětleno. 
Připomínka vypořádána na 
jednání Sekce účetnictví KDP dne 
13. 9. 2017.   

5. Nejvyšší 
kontrolní úřad 

K Čl. I 
bodu 5. a 
14. (§ 45 
odst. 1 

Doporučující 

Doporučujeme položku „N. Doplňující informace k 
položce výkazu zisku a ztráty A.I.13. Mzdové 
náklady“ v příloze č. 5 ponechat. Údaje uvedené 
v položce „N“ poskytují rychle dostupnou, 

Vysvětleno. 
Zrušení položky „N. Doplňující 
informace k položce výkazu zisku 
a ztráty „A.I.13. Mzdové náklady““ 
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písm. k) a 
Příloha č. 
5) 

ucelenou a jednoznačnou informaci o struktuře 
mzdových nákladů konkrétní organizační složky 
státu. K tomu dále uvádíme, že organizační 
složky státu jsou povinny třídit výdaje dle 
rozpočtové skladby a uvádět je ve finančním 
výkazu FIN 1-12 OSS. Obsahové náplně 
jednotlivých položek v příloze č. 5 odpovídají 
obsahovým náplním konkrétních rozpočtových 
položek (druhové třídění výdajů dle rozpočtové 
skladby). V tomto výkazu (FIN 1-12 OSS) jsou 
uvedeny výdaje, nikoliv náklady jako v příloze č. 
5, výkaz a příloha účetní závěrky tak poskytují 
rozdílné informace. 

přílohy v účetní závěrce (úprava 
Přílohy č. 5) je navrhováno na 
základě posouzení efektivnosti 
sestavování a předávání této 
tabulky organizačními složkami 
státu a nízké využitelnosti 
předaných informací, kdy v 
současné době nejsou klíčové 
analytické ukazatele sestavovány 
a jejich sestavování ve stávající 
podobě se nepředpokládá. 

6. Nejvyšší 
kontrolní úřad 

K Čl. I 
bodu 6. a 
bodu 15. 
(§ 46 a 
Příloha č. 
6) 

Doporučující 

Doporučujeme ustanovení § 46 nerušit a 
ponechat povinnost zpracovávat (a také 
zveřejňovat) dosavadní přílohu č. 6 vyhlášky č. 
410/2009 Sb. Upozorňujeme na skutečnost, že 
Ministerstvo financí navrhuje zrušit Přehled tvorby 
a čerpání fondu privatizace s tím, že v 
požadované struktuře lze zajistit informace jiným 
způsobem, ale již neuvádí, jakým způsobem a na 
kterých místech budou informace o fondu 
privatizace zveřejňovány. Fond privatizace je 
důležitou součástí účetnictví Ministerstva financí, 
proto poskytnutí doplňujících a vysvětlujících 
informací o tomto fondu je významnou informací 
účetní závěrky. Informace o zdrojích a použití 
prostředků z malé privatizace a velké privatizace 
jsou k dispozici v sešitu I. Státního závěrečného 
účtu. Avšak ucelené informace jsou v současné 
době k dispozici pouze v příloze účetní závěrky. 
Zrušením ustanovení § 46, a tedy i zrušením 
sestavování přílohy účetní závěrky obsahující 
informace o tvorbě a použití fondu privatizace, 
nebude mít uživatel účetní závěrky bližší 
informace o změnách, které v průběhu roku u 
fondu privatizace nastaly. 

Vysvětleno. 
Současná struktura Přehledu 
tvorby a čerpání fondu privatizace 
je pro uživatele nevyužitelná, kdy 
nám nejsou známi žádní uživatelé 
informací ze stávajícího Přehledu 
tvorby a čerpání fondu 
privatizace. Ministerstvo financí 
nemá ani informace o 
požadavcích na informace ve 
struktuře Přílohy č. 6 Přehled 
tvorby a čerpání fondu 
privatizace. Informace týkající se 
fondu privatizace lze v rámci 
Ministerstva financí v požadované 
struktuře zajistit jiným způsobem. 
Ministerstvo financí uvádí 
informace o fondu privatizace 
v požadované struktuře v rámci 
datového zdroje „Údaje za fond 
privatizace - Výkaz zisku a ztráty 
a rozvaha v podrobném členění a 
rozdělení na velkou a malou 
privatizaci“, který je čtvrtletně 
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předáván Českému statistickému 
úřadu, kdy Český statistický úřad 
je nejvýznamnějším uživatelem 
těchto informací. Dále jsou 
informace o postupu privatizace a 
o stavu a použití prostředků 
vedených na zvláštních účtech 
uvedeny v sešitu I. Státního 
závěrečného účtu. Z tohoto 
důvodu je možné přistoupit ke 
zrušení Přehledu tvorby a čerpání 
fondu privatizace bez náhrady.   

7. Nejvyšší 
kontrolní úřad 

K Příloze 
č. 5 Doporučující 

Navrhujeme bod 7. vypustit. Podle ustanovení § 
48 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), organizační složky 
státu tvoří dva peněžní fondy, jedním z nich je 
rezervní fond. S účinností do 19. 2. 2015 byly u 
Ministerstva obrany zdrojem rezervního fondu mj. 
příjmy z prodeje majetku státu, s kterým bylo toto 
ministerstvo příslušné hospodařit (podle 
ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.) 
Tento zdroj rezervního fondu byl však s účinností 
od 20. 2. 2015 zrušen zákonem č. 25/2015 Sb., 
kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., a to bez 
náhrady. Z toho plyne, že od účetního období 
2016 nemůže Ministerstvo obrany vykazovat ve 
sloupci „Běžné účetní období“ jako zdroj 
rezervního fondu příjmy z prodeje majetku státu, 
s kterým je příslušné hospodařit. Přijetím 
doporučené úpravy bude vyhláška č. 410/2009 
Sb. v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., který 
jako jediný právní předpis upravuje zdroj a použití 
rezervního fondu organizačním složkám státu. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

8. 
Unie 
zaměstnavatel
ských svazů 

K bodu 9 
(§ 71 odst. 
4) 

Zásadní 
V návrhu vyhlášky Ministerstva financí, kterou se 
mění vyhláška č. 410/2009 Sb., a kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Vysvětleno. 
V případě rozšiřování sbírky 
muzejní povahy oceněné 1 Kč 
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České 
republiky 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
pro některé vybrané účetní jednotky, požadujeme 
vypustit bod 9, podle nějž se v § 71 na konci odst. 
4 doplňuje věta „Sbírku muzejní povahy nelze 
rozšiřovat o věci, u nichž je známé jejich 
ocenění.“. 
Odůvodnění: 
AMG, členská organizace UZS ČR, se jako 
největší profesní organizace působící v oboru 
muzejnictví v České republice a sdružující na 300 
muzeí a galerií různého typu neztotožňuje se 
zdůvodněním návrhu, že se jedná pouze o 
legislativně technickou úpravu. 1 
Přidání tohoto textu na konec § 71 odst. 4 
vyhlášky by v praxi znamenalo, že by se muzejní 
sbírky, které jsou dle zákona o účetnictví, resp. 
jeho prováděcí vyhlášky oceněny 1 Kč (což je 
většina sbírek v České republice zapsaných v 
Centrální evidenci sbírek), musely zakonzervovat 
ve stavu, jaký měly k datu vydání této vyhlášky, a 
už dále by je nebylo možné rozšiřovat.  
Ze sbírkových předmětů, u nichž je známo 
ocenění, by pak musely vzniknout sbírky nové 
včetně povinnosti zapsat je jako další sbírkové 
celky do Centrální evidence sbírek (to vyplývá z 
odst. § 71). Tyto sbírky by pak bylo možné dále 
rozšiřovat a účtovat o nich.  
„Zakonzervování“ stávající sbírky, která až dosud 
byla „živým organismem“, který přibýval novými 
přírůstky, a zároveň z něj byly vyřazovány 
předměty neupotřebitelné, nebo ty které sbírku 
nezhodnocují, je v rozporu s Metodickým 
pokynem Ministerstva kultury k zajišťování 
správy, evidence a ochrany sbírek muzejní 
povahy v muzeích a galeriích zřizovaných 
Českou republikou nebo územními 
samosprávnými celky (kraji, obcemi) čj. 53/02201 
ze dne 4. ledna 2001. V jeho článku V. se uvádí: 

(nebyla známa pořizovací cena) o 
věci (sbírkové předměty), u nichž 
je známé jejich ocenění, dochází 
v současné době k situaci, že o 
těchto věcech není ze strany 
účetních jednotek účtováno vůbec 
nebo pouze v rámci knihy 
podrozvahových účtů, kdy se 
pouze „evidenčně“ rozšíří 
předmětná sbírka. Tento postup 
není v souladu s ustanovením § 
14 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 
Sb., protože sbírkový předmět 
rozšiřující sbírku muzejní povahy, 
včetně sbírky muzejní povahy 
oceněné 1 Kč, je dlouhodobým 
hmotným majetkem a má být 
vykazován v položce rozvahy 
„A.II.2. Kulturní předměty“, což 
bylo vykládáno i Ministerstvem 
financí v rámci poskytování 
metodické podpory. Tento výklad 
je v souladu se stanoviskem vlády 
k návrhu Zastupitelstva 
Středočeského kraje na vydání 
zákona, kterým se mění zákon č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů 
(sněmovní tisk č. 951), z roku 
2016, ve kterém je mimo jiné 
stanoveno, že „pokud jsou tedy 
pořizovány sbírkové předměty za 
účelem změny rozsahu sbírky, 
která byla oceněna metodou 
stanovenou v § 71 odst. 4 
zmíněné vyhlášky, ocenění této 
sbírky se nemění, ale i v tomto 
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V Praze 9. října 2017 

Vypracoval: Ing. Tomáš Sluka Podpis: 

„Organizace rozmnožuje své sbírky v souladu s 
předmětem své činnosti vymezeným zřizovací 
listinou.“. 
Předkládaný návrh Ministerstva financí na změnu 
výše uvedené vyhlášky je tudíž zásadním 
zásahem do práce muzeí a galerií v České 
republice. A tím, že nepředvídatelným způsobem 
komplikuje jejich sbírkotvornou činnost, je v 
naprostém rozporu s posláním muzeí a galerií 
jako sbírkotvorných institucí. 
Pozn. pod čarou č. 1:  Jedná se o legislativně 
technickou úpravu, kdy je navrhováno, aby 
soubor majetku v případě kulturních památek 
nebo předmětů kulturní hodnoty (dále jen „soubor 
majetku“) oceněný ve výši 1 Kč (kde není známa 
pořizovací cena ani jedné z věcí tvořících soubor 
majetku) nebyl rozšiřován o kulturní památky a 
předměty kulturní hodnoty, u nichž je známé 
ocenění a nikoliv pouze známa pořizovací cena. 
Jedná se o úpravu vedoucí ke sjednocení 
přístupu při oceňování a vykazování souboru 
majetku oceněného ve výši 1 Kč, kdy v současné 
době může docházet k interpretacím, že 
rozšiřovat soubor majetku nelze o kulturní 
památky a předměty kulturní hodnoty, u nichž je 
známa pořizovací cena, ale lze ho rozšiřovat o 
kulturní památky a předměty kulturní hodnoty, u 
nichž je známa např. reprodukční pořizovací 
cena, kdy tímto mohlo docházet k situaci, že  
o kulturních památkách a předmětech kulturní 
hodnoty oceněných reprodukční pořizovací 
cenou, které rozšiřovaly výše uvedený soubor 
majetku, nebylo účtováno. 

případě je sbírkový předmět, 
pořizovaný do této sbírky, 
dlouhodobým hmotným majetkem 
podle § 14 odst. 2 vyhlášky a má 
tak být pořízen z fondu investic, 
jak vyplývá z § 31 odst. 2 písm. a) 
zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů.“.    
Jedná se pouze o upřesnění 
účetní metody oceňování souboru 
majetku, konkrétně sbírky 
muzejní povahy oceněné 1 Kč, 
kdy tímto nejsou dotčena 
ustanovení zákona č. 122/2000 
Sb., o ochraně sbírek muzejní 
povahy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho 
prováděcí vyhlášky, a tudíž 
v žádném případě se nebude 
„vytvářet nová“ sbírka muzejní 
povahy, přičemž na základě 
konferenčního vypořádání 
připomínek s Ministerstvem 
kultury došlo ještě k upřesnění 
navrhovaného znění. 
Navrhovanou úpravou dochází 
k potvrzení současného stavu. 
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