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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 139

Rozeslána dne 29. listopadu 2017

Cena Kč 32,–

O B S A H:
396. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku
(konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů
397. V y h l á š k a , 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
398. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních
jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené
formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
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396
VYHLÁŠKA
ze dne 20. listopadu 2017,
kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku
(konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona
č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona
č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení
§ 4 odst. 8 písm. k), l), p) až t) a § 23b odst. 5:
Čl. I
Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění vyhlášky č. 373/
/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 6 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:
„c) obchodní korporací, ve které spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu kraj
a spravující jednotky dílčího konsolidačního
celku státu obec na území kraje nebo městské
části hlavního města Prahy, vyjma spravující
jednotky podle § 5 odst. 7, disponují v součtu
více než 50 % hlasovacích práv, nebo
d) obchodní korporací, ve které spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu kraj a spravující jednotky dílčího konsolidačního celku
státu obec na území kraje nebo městská část
hlavního města Prahy, vyjma spravující jednotky podle § 5 odst. 7, disponují v součtu
20 až 50 % hlasovacích práv.“.
2. V § 6 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:
„c) obchodní korporací, ve které spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu kraj, spravující jednotky dílčího konsolidačního celku
státu obec, spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí
a městské části hlavního města Prahy, vyjma
spravující jednotky podle § 5 odst. 7, disponují
v součtu více než 50 % hlasovacích práv, nebo
d) obchodní korporací, ve které spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu kraj, spra-

vující jednotky dílčího konsolidačního celku
státu obec, spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí
nebo městská část hlavního města Prahy, vyjma
spravující jednotky podle § 5 odst. 7, disponují
v součtu 20 až 50 % hlasovacích práv.“.
3. V § 7 se na konci písmene e) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:
„f) obchodní korporace, ve které spravující jednotky a městské části hlavního města Prahy, vyjma
spravující jednotky podle § 5 odst. 7, disponují
v součtu více než 50 % hlasovacích práv,
g) obchodní korporace, ve které spravující jednotky a městské části hlavního města Prahy, vyjma
spravující jednotky podle § 5 odst. 7, disponují
v součtu 20 až 50 % hlasovacích práv.“.
4. V § 9 odst. 7 se za slova „účetním období“
vkládají slova „ , za které se sestavují účetní výkazy
za Českou republiku,“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „2“.
5. V § 10 odst. 3 se za slova „účetním období“
vkládají slova „ , za které se sestavují účetní výkazy
za Českou republiku,“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „2“.
6. V § 15 odst. 3 se slovo „září“ nahrazuje slovem „listopadu“.
7. V § 17 odst. 2 se slova „ovládanou osobou2)“ nahrazují slovy „osobou podle § 6 odst. 3
písm. a), c), § 6 odst. 4 písm. a), c) nebo § 7
písm. c), f)“.
8. V § 18 odst. 1 se slova „podstatný vliv nebo“
zrušují a za slova „společný vliv“ se vkládají slova „nebo pro zahrnutí osob podle § 6 odst. 3
písm. b), d), § 6 odst. 4 písm. b), d) nebo § 7
písm. d), g)“.
9. V § 22 odst. 1 se slova „nedosahuje výši“ nahrazují slovy „nedosahuje výše“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo jejichž hodnota nedo-
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sahuje výše ocenění stanovené konsolidovanou jednotkou státu nebo městskou částí hlavního města
Prahy, ke které vykazuje pohledávku nebo závazek,
a zveřejněné ministerstvem ve výčtu podle § 11
odst. 2“.
10. V § 38 odst. 1 písm. a) se slova „za odběrateli“ zrušují a na konci textu písmene se doplňují
slova „mezi odběrateli a dodavateli“.
11. V § 40 odst. 3 písm. e) se slova „za něž byla
při nákupu uhrazena částka odpovídající jejich jmenovité hodnotě a“ zrušují a slovo „pokutové“ se nahrazuje slovem „příkazové“.
12. § 43 včetně nadpisu zní:
„§ 43
Konsolidovaný výsledek hospodaření
běžného účetního období
Položka „C.III.A. Konsolidovaný výsledek
hospodaření běžného účetního období“ obsahuje
výsledky hospodaření běžného účetního období
konsolidovaných jednotek státu konsolidovaných
metodou plné konsolidace, zjednodušenou metodou
plné konsolidace a metodou konsolidace ekvivalencí.“.
13. V § 44 odst. 2 se text „C.III.C.“ nahrazuje
textem „C.III.B.“.
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17. V § 61 písm. a) se slova „VÝNOSY CELKEM“ nahrazují slovem „Výnosy“.
18. V § 61 písm. b) se slova „Výnosy celkem“
nahrazují slovem „Výnosy“ a slova „Náklady celkem“ se nahrazují slovem „Náklady“.
19. V § 61 písm. d) se slovo „Výsledek“ nahrazuje slovy „Konsolidovaný výsledek“.
20. V § 65 odst. 7 se číslo „2019“ nahrazuje
číslem „2022“.
21. V příloze č. 2 položce „C.III. Konsolidovaný výsledek hospodaření“ se ve sloupcích
„Běžné účetní období“ a „Minulé účetní období“
text „C.III.2. a C.III.A. až C.III.D.“ nahrazuje textem „C.III.2., C.III.A. až C.III.C.“.
22. V příloze č. 2 položce „C.III.A. Výsledek
hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence“ se slova „Výsledek hospodaření běžného
účetního období bez ekvivalence“ nahrazují slovy
„Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného
účetního období“.
23. V příloze č. 2 se položka „C.III.B. Podíl na
výsledku hospodaření v ekvivalenci“ zrušuje.
Dosavadní položky C.III.C. a C.III.D. se označují
jako položky C.III.B. a C.III.C.
24. V příloze č. 3 položce „C.I.B. Výsledek
hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence“ se slovo „Výsledek“ nahrazuje slovy „Konsolidovaný výsledek“.

14. § 45 včetně nadpisu zní:
„§ 45
Konsolidační rezervní fond
Položka „C.III.C. Konsolidační rezervní fond“
obsahuje akumulované podíly na změnách v úhrnné
výši ostatního vlastního kapitálu s výjimkou výsledku hospodaření.“.
15. V § 50 písm. a) se za slovo „úvěrů“ vkládají
slova „a zápůjček“.
16. V § 51 odst. 2 písm. a) se slova „stav a pohyby krátkodobých“ nahrazují slovem „částky“,
slova „vůči dodavatelům,“ se zrušují a na konci textu
písmene se doplňují slova „mezi odběrateli a dodavateli“.

Čl. II
Přechodné ustanovení
V účetním období započatém před 1. lednem
2018 se použije vyhláška č. 312/2014 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

Ministr:
Ing. Pilný v. r.
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397
VYHLÁŠKA
ze dne 20. listopadu 2017,
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

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona
č. 437/2003 Sb., 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:
Čl. I
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 vyhlášky č. 435/
/2010 Sb., vyhlášky č. 403/2011 Sb., vyhlášky
č. 436/2011 Sb., vyhlášky č. 460/2012 Sb., vyhlášky
č. 473/2013 Sb., vyhlášky č. 301/2014 Sb., vyhlášky
č. 369/2015 Sb. a vyhlášky č. 273/2017 Sb., se mění
takto:
1. V § 4 odst. 8 se text „319,“ zrušuje.
2. V § 22 odst. 1 písm. a) se slova „za odběrateli“ zrušují a na konci textu písmene se doplňují
slova „mezi odběrateli a dodavateli“.
3. V § 25 odst. 3 písm. e) se slova „za něž byla
při nákupu uhrazena částka odpovídající jejich jmenovité hodnotě a“ zrušují a slovo „pokutové“ se nahrazuje slovem „příkazové“.

9. V § 71 odst. 4 se slova „známé ocenění“
nahrazují slovy „známa pořizovací cena“.
10. V § 71 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Rozšiřuje-li se tato sbírka muzejní povahy o věc,
jejíž ocenění je známé, ocenění této sbírky muzejní
povahy se nemění o ocenění této věci a tato věc je
vykázána v položce „A.II.2. Kulturní předměty“.“.
11. V § 72 odst. 2 se věta poslední zrušuje.
12. V § 72 odst. 4 se věta poslední zrušuje.
13. V § 72 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
14. V příloze č. 1 v závazném vzoru pro organizační složky státu se položka „C.II.3. Rezervní
fond ze zlepšeného výsledku hospodaření“ zrušuje.
15. V příloze č. 5 položce „F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky“ se položka „B.II.7.
Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné
hospodařit Ministerstvo obrany“ zrušuje.
Dosavadní položka B.II.8. se označuje jako položka B.II.7.

4. V § 31 písm. a) se za slovo „úvěrů“ vkládají
slova „a zápůjček“.

16. V příloze č. 5 položce „F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky“ položce „B.II.
Tvorba fondu“ se ve sloupci „BĚŽNÉ ÚČETNÍ
OBDOBÍ“ text „B.II.8.“ nahrazuje textem „B.II.7.“.

5. V § 32 odst. 2 písm. a) se slova „stav a pohyby krátkodobých“ nahrazují slovem „částky“,
slova „vůči dodavatelům,“ se zrušují a na konci textu
písmene se doplňují slova „mezi odběrateli a dodavateli“.

17. V příloze č. 5 se položka „N. Doplňující
informace k položce výkazu zisku a ztráty „A.I.13.
Mzdové náklady““ zrušuje.

6. V § 45 odst. 1 se na konci písmene j) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.
7. § 46 se včetně nadpisu zrušuje.
8. V § 71 odst. 3 se slova „známa pořizovací
cena“ nahrazují slovy „známé jejich ocenění“.

18. Příloha č. 6 se zrušuje.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. V účetním období započatém před 1. lednem
2018 se použije vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění

Částka 139

Sbírka zákonů č. 397 / 2017

Strana 4397

účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,
není-li v bodu 2 stanoveno jinak.

Čl. III

2. 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.

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

Ministr:
Ing. Pilný v. r.
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398
VYHLÁŠKA
ze dne 20. listopadu 2017,
kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních
jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích
na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona
č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona
č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení
§ 4 odst. 8 a podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona
č. 26/2008 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech
v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené
formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb.,
vyhlášky č. 437/2011 Sb., vyhlášky č. 461/2012 Sb.,
vyhlášky č. 472/2013 Sb., vyhlášky č. 300/2014 Sb.,
vyhlášky č. 370/2015 Sb., vyhlášky č. 447/2016 Sb.
a vyhlášky č. 274/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 26 odst. 5 se za slovo „obsahujících“
vkládá slovo „uznávaný“ a za slovo „platnosti“ se
vkládá slovo „uznávaného“.
2. V příloze č. 3a Části I se za položku „B.III.10.
Běžný účet FKSP“ vkládá položka „B.III.11. Základní běžný účet územních samosprávných celků“.
3. V příloze č. 3a Části I položce „B.III.11. Základní běžný účet územních samosprávných celků“
se ve sloupci „Kód výkazu“ vkládá text „MZA“.

6. V příloze č. 3a Části I položce „C.III.A. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez
ekvivalence“ se slova „Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence“ nahrazují
slovy „Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období“.
7. V příloze č. 3a Části I se položka „C.III.B.
Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci“ zrušuje.
Dosavadní položky C.III.C. a C.III.D. se označují
jako položky C.III.B. a C.III.C.
8. V příloze č. 3a Části I položce „C.I.1. Výsledek hospodaření před zdaněním“ se ve sloupcích
„Běžné období“ a „Minulé období“ vkládá text
„V – (součet N položek A.I. až A.III.)“.
9. V příloze č. 3a Části I položce „C.I.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období“ se ve
sloupcích „Běžné období“ a „Minulé období“ vkládá
text „V – N“.
10. V příloze č. 3a Části I položce „C.I.B. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez
ekvivalence“ se slovo „Výsledek“ nahrazuje slovy
„Konsolidovaný výsledek“.
11. V příloze č. 3a Části I položce „C.I.B. Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního
období bez ekvivalence“ se ve sloupcích „Běžné období“ a „Minulé období“ vkládá text „HV položka C.I.2. – HV položka C.I.A.“.

4. V příloze č. 3a Části I se za položku „B.III.11.
Základní běžný účet územních samosprávných
celků“ vkládá položka „B.III.12. Běžné účty fondů
územních samosprávných celků“.

Přechodné ustanovení

5. V příloze č. 3a Části I položce „B.III.12.
Běžné účty fondů územních samosprávných celků“
se ve sloupci „Kód výkazu“ vkládá text „MZA“.

V účetním období započatém před 1. lednem
2018 se použije vyhláška č. 383/2009 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. II
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Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

Ministr:
Ing. Pilný v. r.

Strana 4400

Sbírka zákonů 2017

Částka 139

17

8 591449 139014
ISSN 1 211-1244

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2017 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347;
Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o.,
Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz;
Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na
tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno
Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

