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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 ministryně financí dne 2. dubna 2020, 
s termínem dodání stanovisek do 27. dubna 2020. 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 
obrany Bod 3 doporučující 

Doporučujeme upřesnit vymezení položky „A.II.3. 
Změna stavu zásob“ uvedené v § 43 odst. 4 písm. 
d) návrhu vyhlášky s případným dopadem do 
položky „A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní 
operace“ uvedené v § 43 odst. 3 písm. f) a 
následným obsahovým vymezením této položky. 
Odůvodnění: Odůvodnění  ve zvláštní části k bodu 
1 (§ 43 odst. 3 písm. a)) uvádí, že 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. 

Vysvětleno. 
Uvedené úpravy by mohly zvýšit 
náklady na úpravy ekonomických 
informačních systémů dotčených 
účetních jednotek, a to z důvodu 
přetřídění vykazovaných 
skutečností na jednotlivých 
položkách. Bude řešeno v rámci 
metodické podpory. 
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Zvláštní výdajový účet“ a „C.IV.3. Účet 
hospodaření státního rozpočtu“, a to z důvodu 
zvýšení právní jistoty dotčených účetních jednotek.  
Bližší upřesnění obsahu chybí u položky „A.I.6.“, 
která je uvedena pouze obecně. Zároveň § 43 
odst. 4 písm. d) v položce „A.II.3. Změna stavu 
zásob“ vymezuje náplň této položky jako zvýšení 
nebo snížení stavu zásob upravené o ocenění 
bezúplatně přešlých nebo předaných zásob. V 
případě bezúplatně přešlých nebo předaných 
zásob se z hlediska přehledu o peněžních tocích 
(dále jako „přehled“) jedná o nepeněžní operaci ve 
smyslu výnosu či nákladu, která nebyla příjmem či 
výdajem. Za předpokladu účtování zásob 
způsobem A, jsou tyto případy zachyceny na 
položce „Z.“ a „A.II.3.“ přehledu, a pak správně při 
zohlednění položky „P“ nedochází k ovlivnění 
položky „R.“ přehledu. Pokud se ale případy 
bezúplatně přešlých nebo předaných zásob z 
položky „A.II.3.“ vyloučí, vyhláška nestanovuje, na 
jaké položce mají tyto případy být zachyceny, aby 
nedošlo ke zkreslení položky „R.“ přehledu.  
V této souvislosti zároveň vyvstává otázka, jak v 
přehledu zachytit i jiné bezúplatné nabytí či pozbytí 
zásob účtované prostřednictvím nákladových 
nebo výnosových účtů jako např. změna zásob v 
důsledku inventarizačního rozdílu 
(přebytek/manko), dary nebo zásoby vzniklé 
aktivací. Stejným způsobem je možné uvažovat o 
účetních případech, jako je např. vznik kurzového 
zisku/ztráty. Zároveň, z důvodu zvýšení právní 
jistoty účetních jednotek, doporučujeme z hlediska 
přehledu také upřesnit zachycení aktivace 
dlouhodobého majetku. 

2. 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

 doporučující 
Vzhledem k charakteru předložené novely a v 
zájmu nezahlcování právního řádu České 
republiky méně závažnými novelizacemi 

Vysvětleno. 
Jedná se o plnění jednoho 
z opatření přijatých k odstranění 
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doporučujeme samostatnou novelizaci vyhlášky 
tímto způsobem neprovádět.  
Navrhované změny by mohly být včleněny do 
nějaké zevrubnější novely vyhlášky č. 410/2009 
Sb., která by obsahovala i podstatnější úpravy.  
V současné chvíli bychom spatřovali jako 
postačující, pokud by Ministerstvo financí jakožto 
metodické centrum, zveřejnilo, i v možném vyšším 
rozsahu podpory při sestavování přehledu o 
peněžních tocích, pokyny pouze na svých 
webových stránkách v rámci metodického výkladu.  
Ministerstvo financí rovněž avizovalo, že přehled o 
peněžních tocích by jako součást účetní závěrky 
mohl být úplně zrušen. Minimálně by tomu takto 
mělo být u účetních jednotek, jejichž příjmy a 
výdaje jsou sledovány i prostřednictvím 
rozpočtové skladby. 

nedostatků uvedených 
v Kontrolním závěru Nejvyššího 
kontrolního úřadu z kontrolní akce 
č. 18/05 „Účetnictví Ministerstva 
financí za rok 2017“.   Návrh 
vyhlášky nepředpokládá 
hospodářský ani finanční dopad 
navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet České republiky a 
na ostatní veřejné rozpočty. 

3. Ministerstvo 
zdravotnictví 

Materiál - 
nadpis doporučující Doporučujeme opravit překlep: v nadpisu má být 

slovo „VYHLÁŠKA“, nikoli „VYHLÁŠKY“. 
Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

4. Ministerstvo 
zdravotnictví 

Odůvodně
ní – 
Obecná 
část – 
Dotčené 
subjekty 

doporučující 

Doporučujeme dopracovat či přeformulovat text 
tohoto bodu, zejména odstranit zmínku o 
zdravotních pojišťovnách, neboť to není 
relevantní. V textu je odkazováno na zákon o 
účetnictví a jeho vymezení vybraných účetních 
jednotek v souvislosti s povinností sestavovat 
přehled o peněžních tocích. Vyhláška č. 410/2009 
Sb. se však na zdravotní pojišťovny nevztahuje. 
Účetnictví zdravotních pojišťoven se řídí vyhláškou 
č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní 
pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů. Takže 
ačkoli zákon o účetnictví v § 1 odst. 3 do vybraných 
účetních jednotek zahrnuje zdravotní pojišťovny a 
při splnění konkrétních hodnotových kritérií by 
měly sestavovat přehled o peněžních tocích, 
nebude se tak dít podle novelizované vyhlášky č. 

Vyhověno.  
Text odůvodnění upraven 
následovně: 
Dotčenými subjekty budou některé 
vybrané účetní jednotky, na které 
se vztahuje 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, konkrétně 
některé vybrané účetní jednotky 
sestavující přehled o peněžních 
tocích podle § 18 odst. 2 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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OSTATNÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
KRAJE 
(eKLEP) 

 

410/2009 Sb. Vyhláška č. 410/2009 Sb. má v § 2 
svůj užší okruh vybraných účetních jednotek. 
Zmínka o zdravotních pojišťovnách je tak z našeho 
pohledu irelevantní. 

5. Ministerstvo 
zemědělství Bod 6 doporučující 

V novelizačním bodě č. 6 doporučujeme z důvodu 
zvýšení právní jistoty dotčených účetních jednotek 
slova „a 27" nahradit slovy „a fondů podle § 27". 

Vyhověno jinak. 
Doplněn text: „a fondů účetní 
jednotky podle § 27“. 

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

1. Jihočeský kraj  doporučující 

Doporučujeme přehodnotit povinnost předání 
výkazu Roční údaje o poskytnutých garancích a 
výkazu Roční údaje o projektech partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, kdy vybraná 
účetní jednotka (obec, DSO a příspěvková 
organizace) zasílá předmětný výkaz jako 
„kvazisoučást“ výkazu Příloha podle účetní 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. Původní forma jako 
nedílná součást výkazu Příloha byl jistě vhodnější. 
Navrhujeme, aby se informace uvedené v 
předmětných výkazech opět staly nedílnou 
součástí výkazu Příloha. 
Odůvodnění: 
Ze skutečnosti roku 2019 a 2020 v rámci předání 
výkazu Roční údaje o poskytnutých garancích a 
výkazu Roční údaje o projektech partnerství 
veřejného a soukromého sektoru je jasně patrné, 
jakým problémem se stalo oddělení informací o 
poskytnutých garancích a údajů o projektech 

Vysvětleno. 
Výkaz Roční údaje o poskytnutých 
garancích a výkaz Roční údaje 
o projektech partnerství veřejného 
a soukromého sektoru 
sestavovaných v souladu se 
zákonem č. 25/2017 Sb., o sběru 
vybraných údajů pro účely 
monitorování a řízení veřejných 
financí, ve znění pozdějších 
předpisů slouží pro účely 
monitorování a řízení veřejných 
financí a jsou předkládány za 
účelem zajištění informací pro 
naplnění požadavků vyplývajících 
z čl. 14 odst. 3 směrnice Rady 
(EU) 2011/85/EU ze dne 
8. listopadu 2011 o požadavcích 
na rozpočtové rámce členských 
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partnerství veřejného a soukromého sektoru z 
výkazu Příloha do samostatných výkazů dle 
zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů 
pro účely monitorování a řízení veřejných financí, 
ve znění pozdějších předpisů. Jako optimální 
řešení vidíme vrácení předmětných informací do 
výkazu Příloha. Kdyby Krajský úřad Jihočeského 
kraje metodicky intenzivně tuto problematiku 
neřešil, nepředalo by dotčené výkazy do řádného 
termínu cca 100 účetních jednotek (cca 80 
příspěvkových organizací a cca 20 územních 
celků). Nastavené informace a urgence o 
nepředání těchto typů výkazů v reportech CSÚIS 
byly pro účetní jednotky zcela neefektivní (po 
předání všech ostatních účetních a finančních 
výkazů už do reportů zpětně nenahlíží a žádná z 
kontaktovaných účetních jednotek si jich bez 
našeho metodického usměrňování vůbec 
nepovšimla). 

států. V uvedeném případě se tedy 
nejedná o informace, které by 
měly být s ohledem na jejich 
povahu (obsahové vymezení 
položek je stanoveno metodikou 
Eurostatu) součástí přílohy 
v účetní závěrce.  
Výkaz Roční údaje o poskytnutých 
garancí a výkaz Roční údaje 
o projektech partnerství veřejného 
a soukromého sektoru jsou 
s ohledem na uplatněné 
připomínky některých krajů 
k zákonu č. 25/2017 Sb. v případě 
vybraných účetních jednotek 
v rámci technického řešení 
součástí XSD výkazu přílohy 
v rámci XSD balíčku. 

2. Jihočeský kraj § 43 doporučující 

V souvislosti s navrhovanou úpravou § 43 vyhlášky 
požadujeme o přehodnocení povinnosti nadále 
předávat výkazy Přehled o peněžních tocích a 
Přehled o změnách vlastního kapitálu u obcí, DSO 
a krajů s ohledem na povinnost předávání 
finančních výkazů FIN 2-12 M a minimální počet 
konečných uživatelů, kteří čerpají jakékoliv 
informace z těchto uvedených výkazů. 
Uvědomujeme si, že optimální by bylo tuto 
připomínku včlenit přímo do zákona o účetnictví. 
Jako aktuálně možnou variantu vidíme v návrhu 
úpravy § 43 odst. 1 vyhlášky takto: „Přehled o 
peněžních tocích zobrazuje stav peněžních 
prostředků účetní jednotky k počátku běžného 
účetního období, jejich zdroje, položky, na něž byly 
v průběhu běžného účetního období vynaloženy, a 
zůstatek k rozvahovému dni běžného účetního 
období. U obcí, DSO a krajů je jeho struktura 

Vysvětleno. 
Povinnost sestavovat přehled 
o peněžních tocích a přehled 
o změnách vlastního kapitálu je 
stanovena zákonem o účetnictví, 
a tudíž povinnost předávat 
předmětné přehledy lze zrušit 
pouze zákonem, nikoliv 
vyhláškou. 
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OSTATNÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
OSTATNÍ 
(eKLEP) 

 

shodná s finančním výkazem FIN 2-12 M. U 
ostatních vybraných účetních jednotek je struktura 
dána následujícími položkami.“ 
Odůvodnění: 
S ohledem na povinnost sestavování finančního 
výkazu FIN 2-12 M a četnost jeho předávání do 
CSÚIS a absenci externích (konečných) uživatelů 
(např. samotná účetní jednotka, poskytovatel 
úvěru, kontrolní orgán apod.), který by čerpal údaje 
z výkazu Přehled o peněžních tocích a výkazu 
Přehled o změnách vlastního kapitálu považujeme 
za zcela neefektivní nadále sestavování výkazů 
Přehled o peněžních tocích a výkazu Přehled o 
změnách vlastního kapitálu u obcí, DSO a krajů.   

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

1. Komora 
auditorů ČR 

§ 43 odst. 
3 písm. f) doporučující 

…“f) A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace“ 
obsahuje úpravy o ostatní transakce, které nebyly 
uvedeny v položkách „A.I.1. Odpisy dlouhodobého 
majetku“ až „A.I.5. Výnosy z podílů na zisku“, 
pokud neovlivnily výši zůstatků položek rozvahy 
„A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek“, „A.II. 
Dlouhodobý hmotný majetek“ nebo „A.III. 
Dlouhodobý finanční majetek“, a úpravy o zisky a 
ztráty z přecenění finančního majetku. Mezi ostatní 
nepeněžní operace zahrnuté do položky A.I.6. se 
zařadí zejména ….“  
Zdůvodnění: 
Do ustanovení § 43 odst. 3 písm. f) Vyhlášky 
navrhujeme doplnit, které další nepeněžní operace 

Vysvětleno. 
Uvedené úpravy by mohly zvýšit 
náklady na úpravy ekonomických 
informačních systémů dotčených 
účetních jednotek, a to z důvodu 
přetřídění vykazovaných 
skutečností na jednotlivých 
položkách. 
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připadají v úvahu, čímž by se snížila nejistota těch, 
kteří sestavují výkaz v této neobvyklé podobě, 
zejména těch, kteří ovládají výkaz podle obecně 
uznávaných standardů. 

2. Komora 
auditorů 

§ 43 odst. 
4   doporučující 

…a) „A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv 
a krátkodobých závazků“ obsahuje změny stavu 
peněžních prostředků, které byly způsobeny 
zvýšením či snížením stavu oběžných aktiv, s 
výjimkou finančních aktiv popsaných v odstavci 2 
větě prvé, a krátkodobých dluhů, 
b) „A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek“ 
obsahuje změny stavu peněžních prostředků, 
které byly způsobeny zvýšením či snížením stavu 
krátkodobých pohledávek včetně aktivních 
syntetických účtů časového rozlišení neupravené 
o opravné položky k těmto pohledávkám a 
upravené o pohledávky z prodeje dlouhodobých 
aktiv, 
c) „A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků“ 
obsahuje změny stavu peněžních prostředků, 
které byly způsobeny zvýšením či snížením stavu 
krátkodobých závazků včetně pasivních 
syntetických účtů časového rozlišení upravené o 
závazky z pořízení dlouhodobých aktiv, 
d) „A.II.3. Změna stavu zásob“ obsahuje změny 
stavu peněžních prostředků, které byly způsobeny 
zvýšením či snížením stavu zásob upravené o 
ocenění bezúplatně přešlých nebo předaných 
zásob, 
e) „A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního 
majetku“ obsahuje změny stavu peněžních 
prostředků, které byly způsobeny zvýšením či 
snížením stavu položek rozvahy „B.III.1. 
Majetkové cenné papíry k obchodování“, „B.III.2. 
Dluhové cenné papíry k obchodování“ upravené o 
ocenění bezúplatně přešlého nebo předaného 
krátkodobého finančního majetku. 

Vysvětleno. 
Uvedené úpravy by významně 
zvýšily náklady na úpravy 
ekonomických informačních 
systémů dotčených účetních 
jednotek.  
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Zdůvodnění  
V části přehledu o peněžních tocích A.II. (tj. A.II.1. 
až A.II.4.) považujeme za naprosto nezbytné 
upravit názvy položek samotného výkazu (v 
příloze Vyhlášky) tak, aby z názvů položek pro 
běžného uživatele nevyplynulo, že jde o skutečnou 
změnu stavu příslušného aktiva či závazku, když 
ve skutečnosti jde pouze o tu část změn stavů, 
která byla v daném účetním období doprovozena 
peněžním příjmem nebo výdajem (např. dnes 
uvedený název Změna stavu pohledávek by mohl 
být označen nově jako Peněžní inkasa pohledávek 
a podobně je třeba upravit názvy i pro ostatní 
položky bloku A.II.). Pokud k takové úpravě názvů 
položek nedojde, budou jak sestavovatelé, tak i 
uživatelé výkazu často v dobré víře uvádět jiné 
částky, tj. částky celkové změny stavu dané 
položky, pod vlivem toho, jak bývají výkazy 
peněžních toků běžně koncipovány (IFRS, IPSAS, 
ČÚS pro podnikatele atd.) a co ve skutečnosti říká 
současný název dané položky. Nestačí pouhé 
poučení v textu vyhlášky, podstatě věci musí 
odpovídat i názvy položek ve výkazu. Je důležité, 
co uživatelé vidí tzv. „on the face“, tedy ve výkazu 
– informace v něm mají mít největší dopad na 
čtenáře účetní závěrky. Navíc, mnoho uživatelů 
nemusí mít podrobné znalosti Vyhlášky a 
základním vodítkem je pro ně právě to, co je psáno 
ve výkazu (tedy i přehledu o peněžních tocích). 

3. 
Magistrát 
hlavního 
města Prahy 

Čl. I doporučující 

Doporučujeme k čl. I úvodní části: 
slova „ve znění vyhlášky č. 403/2011 Sb., vyhlášky 
č. 473/2013 Sb. a vyhlášky č. 301/2014 Sb.“, v 
souladu s čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády, nahradit slovy „ve znění pozdějších 
předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve 
znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., vyhlášky č. 
403/2011 Sb., vyhlášky č. 436/2011 Sb., vyhlášky 

Vyhověno.  
Text materiálu upraven. 
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č. 460/2012 Sb., vyhlášky č. 473/2013 Sb., 
vyhlášky č. 301/2014 Sb., vyhlášky č. 369/2015 
Sb., vyhlášky č. 273/2017 Sb. a vyhlášky č. 
397/2017 Sb.“ 

4. Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Předkláda
cí zpráva doporučující 

V předkládací zprávě se uvádí, že v souvislosti s 
navrhovanou právní úpravou se nepředpokládají 
hospodářské ani finanční dopady na státní 
rozpočet České republiky ani na ostatní veřejné 
rozpočty. Upozorňujeme, že pro některé účetní 
jednotky může novela představovat změnu v jejich 
stávajících postupech a mít tak možný dopad na 
jejich rozpočty. 

Vysvětleno. 
Návrh vyhlášky nepředpokládá 
hospodářský ani finanční dopad 
navrhované právní úpravy na 
dotčené účetní jednotky, neboť 
případná změna se týká pouze 
stanovení vykazování peněžních 
toků způsobených zvýšením či 
snížením stavů fondů účetní 
jednotky podle § 27 v položce „C.I. 
Peněžní toky vyplývající ze změny 
vlastního kapitálu“. 

5. Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Bod 3 - § 
43 odst. 4 
písm. a) 

doporučující 

Za účelem sjednocení názvů položek a zajištění 
srozumitelnosti výkazu pro uživatele 
doporučujeme upravit název položky na: „A.II. 
Peněžní toky ze změny stavu oběžných aktiv a 
krátkodobých závazků“. 

Vysvětleno. 
Uvedené úpravy by významně 
zvýšily náklady na úpravy 
ekonomických informačních 
systémů dotčených účetních 
jednotek.  

6. Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Bod 4 - § 
43 odst. 4 
písm. b), 
c), d) a e) 

doporučující 

Za účelem zajištění srozumitelnosti výkazu pro 
uživatele doporučujeme nahradit slovo „Změna“ v 
názvech položek A.II.1. až A.II.4. slovy „Peněžní 
toky ze změny“. 
Upozorňujeme, že způsob sestavování přehledu o 
peněžních tocích podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
je určitou kombinací mezi klasickou přímou a 
nepřímou metodou jeho sestavení, a je tedy i jiný 
oproti praxi běžné např. u podnikatelských 
subjektů. Vzhledem k této zvláštnosti 
doporučujeme odstranit riziko špatného pochopení 
obsahu těchto položek  
ze strany jejich uživatelů. Pod označením 
uvedeným ve výkazu „Změna stavu krátkodobých 
pohledávek“, „Změna stavu krátkodobých 

Vysvětleno. 
Uvedené úpravy by významně 
zvýšily náklady na úpravy 
ekonomických informačních 
systémů dotčených účetních 
jednotek.  
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závazků“, „Změna stavu zásob“ či „Změna stavu 
krátkodobého finančnímu majetku“ má totiž běžný 
uživatel výkazu, zvláště pak ten znalý běžné 
podoby a struktury tohoto výkazu, za to, že je zde 
vykázána změna stavu těchto aktiv a závazků, ne 
jen související pohyb peněžních prostředků, jak 
vyplývá z návrhu. Zužující definice ve vyhlášce ani 
vysvětlení v důvodové zprávě toto riziko 
dostatečně nesníží.  
Za účelem zajištění srozumitelnosti doporučujeme 
upravit samotné názvy položek tak, aby již z jejich 
názvu bylo zřejmé, že se nejedná pouze o prostou 
změnu stavu veličiny, ale že tato změna musí být 
spojena s peněžním tokem. 

7. Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Bod 5 - § 
43 odst. 6 
písm. a) 

doporučující 

Za účelem sjednocení názvů položek a zajištění 
srozumitelnosti výkazu pro uživatele 
doporučujeme upravit název položky na „C. 
Peněžní toky ze změny stavu vlastního kapitálu, 
dlouhodobých závazků a dlouhodobých 
pohledávek“. 

Vysvětleno 
Uvedené úpravy by významně 
zvýšily náklady na úpravy 
ekonomických informačních 
systémů dotčených účetních 
jednotek.  

8. Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Bod 6 - § 
43 odst. 6 
písm. b) 

doporučující 

Za účelem sjednocení názvů položek a zajištění 
srozumitelnosti výkazu pro uživatele 
doporučujeme upravit název položky na „C.I. 
Peněžní toky ze změny stavu vlastního kapitálu“. 

Vysvětleno. 
Uvedené úpravy by významně 
zvýšily náklady na úpravy 
ekonomických informačních 
systémů dotčených účetních 
jednotek.  

9. Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Bod 7 - § 
43 odst. 6 
písm. c) a 
d) 

doporučující 

Za účelem sjednocení názvů položek a zajištění 
srozumitelnosti výkazu pro uživatele 
doporučujeme upravit názvy položky na „C.II. 
Peněžní toky ze změny stavu dlouhodobých 
závazků“ a „C.III. Peněžní toky ze změny stavu 
dlouhodobých pohledávek“. 

Vysvětleno. 
Uvedené úpravy by významně 
zvýšily náklady na úpravy 
ekonomických informačních 
systémů dotčených účetních 
jednotek.  

10. Nejvyšší 
kontrolní úřad 

§ 43 odst. 
2 písm. b) doporučující 

Z důvodu přesnějšího obsahového vymezení 
položky „A. Peněžní toky z provozní činnosti“ 
doporučujeme v ustanovení § 43 odst. 2 písm. b) 
doplnit za slova „dlouhodobých dluhů“ slova „a 
dlouhodobých pohledávek“. 

Vysvětleno. 
Dlouhodobé pohledávky jsou 
součástí dlouhodobých aktiv, 
které jsou již v obsahovém 
vymezení uvedeny. 
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11. Nejvyšší 
kontrolní úřad 

§ 43 odst. 
5 písm. a) doporučující 

Za účelem sjednocení názvů položek a zajištění 
srozumitelnosti výkazu pro uživatele 
doporučujeme v ustanovení § 43 odst. 5 písm. a) 
upravit název položky na „B. Peněžní toky  
ze změny stavu dlouhodobých aktiv“. 

Vysvětleno. 
Uvedené úpravy by významně 
zvýšily náklady na úpravy 
ekonomických informačních 
systémů dotčených účetních 
jednotek.  

12. Nejvyšší 
kontrolní úřad 

§ 43 odst. 
6 písm. a) doporučující 

Pro nadbytečnost a zároveň za účelem zajištění 
srozumitelnosti výkazu pro uživatele 
doporučujeme v ustanovení § 43 odst. 6 písm. a) 
vypustit z obsahového vymezení položky slova 
„změnou struktury a“. Samotnou změnou struktury 
vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a 
dlouhodobých pohledávek nemůže docházet ke 
změně stavu peněžních prostředků. 

Vyhověno. 
Text materiálu včetně platného 
znění upraven. 

13. Nejvyšší 
kontrolní úřad 

§ 43 odst. 
6 písm. b) doporučující 

Pro nadbytečnost a zároveň za účelem zajištění 
srozumitelnosti výkazu pro uživatele 
doporučujeme v ustanovení § 43 odst. 6 písm. b) 
vypustit z obsahového vymezení položky slova 
„změnou struktury a“. Samotnou změnou struktury 
vlastního kapitálu nemůže docházet ke změně 
stavu peněžních prostředků. 

Vyhověno. 
Text materiálu včetně platného 
znění upraven. 

14. 
Svaz účetních 
České 
republiky 

§ 43 odst. 
6 písm. b) doporučující 

V § 43 navrhujeme v čl. I, bod 6 upravit znění 
následujícím způsobem – doplněný text je 
zvýrazněn: 
V § 43 odst. 6 písm. b) se slova „zvýšení či snížení“ 
nahrazují slovem „změny“, slovo „způsobené“ se 
nahrazuje slovy „, které byly způsobeny“ a na konci 
textu písmene se doplňují slova „a Fondů účetní 
jednotky podle § 27“ 

Vyhověno jinak. 
Doplněn text: „a fondů účetní 
jednotky podle § 27“. 

15. 
Svaz účetních 
České 
republiky 

§ 43 
přechodná 
ustanoven
í 

doporučující 

V § 43 navrhujeme přechodná ustanovení upravit 
takto: 
V účetním období započatém před 1. lednem 2021 
se použije vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky s výjimkou ustanovení uvedených v čl. I, 

Vyhověno jinak. 
Přechodná ustanovení upravena 
následovně: 
1. V účetním období 
započatém před 1. lednem 2021 
se použije vyhláška 
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V Praze 6. 5. 2020 

Vypracoval: Ing. Tomáš Sluka Podpis: 

bod 6, který se použije již pro účetní období roku 
2020. 

č. 410/2009 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky, není-li 
v bodu 2 stanoveno jinak. 
2. Ustanovení § 43 odst. 6 
písm. b) 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 2020. 
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