
III. 

ODŮVODNĚNÍ 

Obecná část 
 
 
Název 

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 (dále jen „návrh vyhlášky“).  

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

Důvodem předložení návrhu vyhlášky je plnění opatření k jednomu z kontrolních zjištění 
uvedených v Kontrolním závěru z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 18/05 
Účetnictví Ministerstva financí za rok 2017. Návrh vyhlášky obsahuje formulační úpravy 
související s upřesněním obsahového vymezení některých položek přehledu o peněžních 
tocích stanoveného vyhláškou 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. Tyto úpravy zajišťující zvýšení právní jistoty 
dotčených účetních jednotek. 

Dotčené subjekty 

Dotčenými subjekty budou vybrané účetní jednotky podle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou zdravotních pojišťoven, konkrétně 
vybrané účetní jednotky sestavující přehled o peněžních tocích podle § 18 odst. 2 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena a zároveň zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy 
Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními 
zásadami práva Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava byla vypracována na základě zmocnění obsaženého v § 37b 
odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona 
č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8 
a § 24 odst. 5. Návrh této vyhlášky je s tímto zmocněním plně v souladu. 

Předložený návrh vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, s Listinou 
základních práv a svobod a s Ústavou České republiky. Návrh vyhlášky respektuje obecné 
zásady ústavního pořádku České republiky a je též v souladu s právními předpisy 
upravujícími oblast působnosti ústředních orgánů státní správy České republiky. 

Předložený návrh vyhlášky není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána, ani s předpisy Evropské unie, ani s judikaturou soudních orgánů Evropské 
unie a ani s obecnými právními zásadami práva Evropské unie, přičemž se uvedené 
předpisy, judikatura a obecné právní zásady Evropské unie nevztahují k návrhu právní 
úpravy. 

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí v České republice, 
dále sociální dopady včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 
na životní prostředí 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBNAK2Z48)



 

 

2 

Návrh vyhlášky nepředpokládá hospodářský ani finanční dopad navrhované právní 
úpravy na státní rozpočet České republiky a na ostatní veřejné rozpočty. 

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

Návrh vyhlášky nepředpokládá žádné sociální dopady ani dopady na osoby se 
zdravotním postižením a národnostní menšiny a ani dopady na životní prostředí. 

Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Návrh vyhlášky nepředpokládá žádný dopad ve vztahu k zákazu diskriminace 
a ve vztahu k rovnosti mužů a žen ve smyslu zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení 
a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 
(antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů. Návrh vyhlášky je z hlediska 
rovnosti mužů a žen indiferentní. 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

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

Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA) 

Návrh vyhlášky nepředpokládá žádná korupční rizika. 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh vyhlášky nepředpokládá žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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Zvláštní část 

 

K Čl. I 

 

K bodu 1 (§ 43 odst. 3 písm. a)): 

 

Pro zvýšení právní jistoty dotčených účetních jednotek dochází k upřesnění obsahového 
vymezení položky přehledu o peněžních tocích „A.I. Úpravy o nepeněžní operace“, kdy se na 
této položce a příslušných „podpoložkách“ (A.I.1. až A.I.6.) vykazují transakce, které sice 
ovlivnily výši výsledku hospodaření účetní jednotky podle § 28 odst. 1 vyhlášky 
č. 410/2009 Sb., avšak neměly vliv na výši krátkodobého finančního majetku účetní jednotky 
podle § 25 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a na výši zůstatků položek rozvahy „C.IV.1. Příjmový 
účet organizačních složek státu“, „C.IV.2. Zvláštní výdajový účet“ a „C.IV.3. Účet 
hospodaření státního rozpočtu“. 

 

K bodu 2 (§ 43 odst. 3 písm. e)): 

Pro zvýšení právní jistoty dotčených účetních jednotek dochází k upřesnění obsahového 
vymezení položky přehledu o peněžních tocích „A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého 
majetku“. Výsledný zisk se na této položce vykazuje se záporným znaménkem a výsledná 
ztráta se vykazuje s kladným znaménkem. 

 

K bodům 3 až 7 (§ 43 odst. 4 písm. a) až e), § 43 odst. 6 písm. a) až d)): 
 
V návaznosti na Kontrolní závěr z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 18/05 
Účetnictví Ministerstva financí za rok 2017 dochází k  formulačnímu upřesnění obsahového 
vymezení přehledu o peněžních tocích, kdy Nejvyšší kontrolní úřad konstatoval rozpor mezi 
obsahovými vymezeními některých položek přehledu o peněžních tocích a obsahovým 
vymezením příslušných součtových položek. V rámci součtových položek (A.II. a C.) se dle 
obsahového vymezení (viz ustanovení § 43 vyhlášky č. 410/2009 Sb.) vykazují pouze změny 
stavu peněžních prostředků, zatímco obsahové vymezení příslušných „podpoložek“ (A.II.1. 
až A.II.4. a C.II. až C.III.) již tuto skutečnost neuvádí.  
 
S ohledem na výše uvedené se navrhuje upřesnění obsahových vymezení následujících 
položek přehledu o peněžních tocích: 

 „A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků“, 

 „A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek“, 

 „A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků“, 

 „A.II.3. Změna stavu zásob“, 

 „A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku“, 

 „C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých 
pohledávek“, 

 „C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu“, 

 „C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků“ a 

 „C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek“. 
 
Navrhované formulační úpravy obsahového vymezení předmětných položek nevedou 
ke změně ve vykazování skutečností doposud vykazovaných na předmětných 
položkách přehledu o peněžních tocích.  

 
Dále je navrhováno, aby změny stavu fondů účetní jednotky byly vykazovány v rámci položky 
přehledu o peněžních tocích „C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu“. 
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K Čl. II 

 
V účetním období započatém před 1. lednem 2021 se použije vyhláška č. 410/2009 Sb. 
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. 
 

K Čl. III 
 
Účinnost vyhlášky je navrhována dnem 1. ledna 2021. 
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