Ročník 2008

SBÍRKA ZÁKONŮ
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Rozeslána dne 30. prosince 2008

Cena Kč 53,–

O B S A H:
465. N ař íz e n í v l á d y o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky při radiačních haváriích
na jaderných elektrárnách
466. N ař íz e n í v l á d y o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním
úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
467. N ař íz e n í v l á d y , kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009
468. N ař íz e n í v l á d y o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky
469. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů
470. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění
pozdějších předpisů
471. V y h á š k a , kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují
v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
472. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů
473. V y h lá š k a o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce
474. V y h lá š k a o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
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465
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. prosince 2008
o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky
při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách
§2
Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 zákona č. 219/
/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a poVojáci v činné službě plní úkoly podle § 1 pod
dle § 22 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České
velením
příslušníka Policie České republiky. Vojáci
republiky:
v činné službě plní tyto úkoly se zbraní.
§1
K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti na území České
republiky se po dobu nezbytně nutnou použije v případě vzniku radiační havárie na jaderné elektrárně Dukovany nejvýše 500 vojáků v činné službě a v případě
vzniku radiační havárie na jaderné elektrárně Temelín
nejvýše 200 vojáků v činné službě.

§3
Ministr obrany určí vojáky v činné službě, včetně
vojenské techniky a výzbroje, k plnění úkolů podle § 1.
§4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr vnitra:
v z. JUDr. Svoboda v. r.
ministr
Ministryně obrany:
JUDr. Parkanová v. r.
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466
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. prosince 2008
o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání
a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 361/2003 Sb.,
§2
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
Vznikne-li nárok na náhradu za ztrátu na služebve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004
Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., ním příjmu a na náhradu nákladů na výživu pozůstazákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona lých po 31. prosinci 2008, průměrný služební příjem
č. 413/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 189/ rozhodný pro výpočet náhrad podle § 1 se nezvyšuje.
/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb.:
§3
§1
Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem
nebo nemocí z povolání (dále jen „náhrada za ztrátu na
služebním příjmu“) a náhrada nákladů na výživu pozůstalých, náležející příslušníkům nebo pozůstalým podle
zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě podle dřívějších právních předpisů1), se
upravuje tak, že průměrný služební příjem rozhodný
pro výpočet náhrady za ztrátu na služebním příjmu,
popřípadě zvýšený podle dřívějšího právního předpisu2), a pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých, popřípadě zvýšený podle dřívějšího právního
předpisu3), se zvyšuje o 4,4 %.

Úprava podle § 1 se provede bez žádosti příslušníka nebo pozůstalých; na žádost příslušníka se provede v případě, že mu náhrada za ztrátu na služebním
příjmu nenáležela z důvodu zvýšení invalidního nebo
částečného invalidního důchodu podle právních předpisů o sociálním zabezpečení, nebo zvýšení plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu podle
právních předpisů o důchodovém pojištění.
§4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr vnitra:
v z. JUDr. Svoboda v. r.
ministr

1

) Zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.

2

) Nařízení vlády č. 368/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání.

3

) Nařízení vlády č. 347/2008 Sb., o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých po příslušnících bezpečnostních sborů.
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467
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. prosince 2008,
kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009
Vláda nařizuje podle § 115a zákona č. 361/2003
Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb., (dále jen „zákon“):
§1
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2009 je uvedena v příloze č. 1
k tomuto nařízení.

§ 114 odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k tomuto
nařízení.
§3
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 337/2007 Sb., kterým se stanoví
stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2008, se zrušuje.
§4

§2

Účinnost

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2009 zvýšená o 10 % podle

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr vnitra:
v z. JUDr. Svoboda v. r.
ministr
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468
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. prosince 2008
o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky
Vláda nařizuje podle § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky:
§1
(1) Zajištění bezpečnosti se trvale poskytuje ústavnímu činiteli České republiky, který vykonává funkci:
a) prezidenta republiky, a to i po skončení výkonu
jeho funkce,
b) předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky,
c) předsedy Senátu Parlamentu České republiky,
d) předsedy vlády.
(2) Zajištění bezpečnosti se trvale poskytuje rovněž těmto členům vlády:
a) místopředsedovi vlády pro evropské záležitosti,

b) ministru zahraničních věcí,
c) ministru vnitra,
d) ministru spravedlnosti.
§2
(1) Zajištěním bezpečnosti se rozumí souhrn
ochranných a bezpečnostních opatření prováděných Policií České republiky k nerušenému výkonu
funkce ústavního činitele České republiky.
(2) Rozsah zajištění bezpečnosti závisí na bezpečnostní situaci a možné míře ohrožení.
§3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr vnitra:
v z. JUDr. Svoboda v. r.
ministr
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VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2008,
kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě
podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/
/2003 Sb., k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28
odst. 1:
Čl. I
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb., vyhlášky č. 397/2005 Sb. a vyhlášky č. 349/2007 Sb., se
mění takto:
1. V § 6 odst. 3 písmeno e) včetně poznámky pod
čarou č. 5a zní:
„e) povolenkami na emise bez ohledu na výši ocenění:
1. povolenky na emise skleníkových plynů5a),
2. jednotky snížení emisí a ověřeného snížení
emisí z projektových činností5a),
3. jednotky přiděleného množství5a),
5a

) § 2 odst. 1 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006
Sb. a zákona č. 315/2008 Sb.“.

2. V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „včetně náhradních dílů určených k výměně
komponenty“.
3. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu zní:
„§14a
Kapitálové fondy
(1) Položka „A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností“ obsahuje oceňovací
rozdíly při uplatnění reálné hodnoty při přeměně
účetní jednotky. V zahajovací rozvaze nástupnické
účetní jednotky může být tato položka nebo její část
rozdělena na jednotlivé složky vlastního kapitálu v souladu se zvláštními právními předpisy a s příslušným
projektem přeměny. Pokud se v souladu s ustanovením

§ 54a vykazuje v zahajovací rozvaze nástupnické společnosti celková hodnota položky „A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností“ před rozdělením, uvede se odděleně, u položky „A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností“,
například ve zvláštním sloupci označeném „Celková
hodnota rozdílů při přeměně“. Účetní jednotka doloží
provedené rozvahové operace, které ovlivnily zahajovací rozvahu, průkazným účetním záznamem.
(2) Položka „A.II.5. Rozdíly z přeměn společností“ obsahuje u nástupnických účetních jednotek
rozdíly z rozvahových operací vzniklé například vyloučením vzájemných pohledávek a závazků nebo případné rozdíly plynoucí například z vyloučení aktiv
a pasiv, která se v souladu s vyhláškou a zákonem nevykazují. Tato položka neobsahuje rozdíly z rozvahových operací, které souvisejí se změnami ve vlastním
kapitálu podle zvláštních právních předpisů. V zahajovací rozvaze nástupnické společnosti může být tato položka nebo její část rozdělena na jednotlivé složky
vlastního kapitálu v souladu se zvláštními právními
předpisy a s příslušným projektem přeměny. V zahajovací rozvaze nástupnické společnosti se navíc uvádí
i celková hodnota této položky před rozdělením, a to
odděleně, u položky „A.II.5. Rozdíly z přeměn společností“, například ve zvláštním sloupci označeném „Celková hodnota rozdílů při přeměně“. Účetní jednotka
doloží provedené rozvahové operace, které ovlivnily
zahajovací rozvahu, průkazným účetním záznamem.“.
4. V § 39 se na konci odstavce 6 doplňují věty
„Pokud účetní jednotka vlastní, má právo nebo příslušnost k hospodaření k více než 10 ha lesních pozemků
s lesním porostem, uvede také tyto údaje:
a) celková výměra lesních pozemků s lesním porostem,
b) výše ocenění lesních porostů stanovená součinem
výměry lesních pozemků s lesním porostem v m2
a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva na m2,
která činí 57 Kč.
Pokud účetní jednotka zjišťuje cenu lesního porostu
také jiným způsobem než součinem lesních pozemků
s lesním porostem a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva podle písmene b), například v souvislosti
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s podrobnějším členěním podle skupiny dřevin, a takto
zjištěná cena je významně rozdílná, uvede také tuto
cenu a informace o způsobu stanovení její výše a jejím
účelu.“.
5. V § 39 odst. 9 písmeno c) včetně poznámky
pod čarou č. 13d zní:
„c) charakter a obchodní účel operací účetní jednotky13d), která je právnickou osobou, jsou-li rizika
nebo užitky z těchto operací významné a pokud je
zveřejnění těchto rizik nebo užitků nezbytné k posouzení finanční situace účetní jednotky. Účetní
jednotka, která ke konci rozvahového dne, za nějž
se účetní závěrka sestavuje, překročila alespoň dvě
ze tří kritérií:
1. aktiva celkem více než 350 000 000 Kč; aktivy
celkem se pro účely této vyhlášky rozumí úhrn
zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle § 26 odst. 3 zákona,
2. roční úhrn čistého obratu více než 700 000 000
Kč; ročním úhrnem čistého obratu se pro účely
této vyhlášky rozumí výše výnosů snížená
o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti,
3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců, včetně
případů pracovního vztahu člena k družstvu,
v průběhu účetního období více než 250, zjištěný způsobem stanoveným na základě zvláštního právního předpisu,
uvede i informaci o finančním dopadu těchto operací na
účetní jednotku.
13d

) Čl. 43 odst. 1 bod 7a směrnice 78/660/EHS, ve znění směrnice 2006/46/ES.“.

6. V § 39 odstavec 10 včetně poznámek pod čarou
č. 13e a 13f zní:
„(10) V další části přílohy uvede účetní jednotka,
která je právnickou osobou, a
a) která překročila ke konci rozvahového dne, za
který se účetní závěrka sestavuje, alespoň dvě ze
tří kritérií uvedených v odstavci 9 písm. c), informace o transakcích13e), které uzavřela se spřízněnou stranou. Pokud jsou tyto transakce významné
a nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek,
účetní jednotka uvede výši těchto transakcí včetně
povahy vztahu se spřízněnou stranou a ostatní informace o těchto transakcích, které jsou nezbytné
k pochopení finanční situace účetní jednotky. Výraz „spřízněná strana“ má stejný význam jako
v mezinárodních účetních standardech upravených
právem Evropských společenství13f),
b) která má formu akciové společnosti a která nemá
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povinnost uvádět informace podle písmena a), informace o transakcích13d) provedených přímo
nebo nepřímo mezi
1. účetní jednotkou a jejími většinovými akcionáři12a),
2. účetní jednotkou a členy správních, řídících
a dozorčích orgánů,
které jsou nezbytné k pochopení finanční situace
účetní jednotky, pokud jsou tyto transakce významné a nebyly uzavřeny za běžných tržních
podmínek.
Informace o jednotlivých transakcích lze seskupovat
podle jejich charakteru s výjimkou případů, kdy jsou
samostatné informace nezbytné k pochopení dopadu
transakcí na finanční situaci účetní jednotky. Informace
podle písmen a) a b) není účetní jednotka povinna
uvést, pokud byly transakce provedeny mezi účetní
jednotkou a jejím jediným společníkem.
13e

) Čl. 43 odst. 1 bod 7b směrnice 78/660/EHS, ve znění směrnice 2006/46/ES.

13f

) Čl. 43 odst. 1 bod 7b směrnice 78/660/EHS, ve znění směrnice 2006/46/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002
ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 13f a 13g se označují jako poznámky pod čarou č. 13g a 13h, a to včetně
odkazů na poznámky pod čarou.
7. § 54 včetně nadpisu zní:
„§ 54
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty
při vnitrostátní fúzi nebo rozdělení účetní jednotky
Vyžaduje-li zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „zákon o přeměnách“) ocenění jmění, pak se rozdíly vzniklé z ocenění reálnými
hodnotami u účetních jednotek zanikajících nebo části
účetní jednotky rozdělované odštěpením vyúčtují na
příslušné majetkové účty a účty závazků souvztažně
s příslušnými účty účtové skupiny 41 vykazované v položce „A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností“ s výjimkou příslušných složek
majetku a závazků, u kterých se změny reálných hodnot účtují jako finanční náklad nebo finanční výnos,
anebo složek majetku a závazků, u kterých se změny
reálné hodnoty nebo změny ocenění ekvivalencí účtují
prostřednictvím příslušného účtu účtové skupiny 41
vykazovaného v položce „A.II.3. Oceňovací rozdíly
z přecenění majetku a závazků“.“.
8. Za § 54 se vkládá nový § 54a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16a zní:
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„§ 54a
Metoda přeměny při přeshraniční fúzi
(1) Je-li vyžadováno zákonem o přeměnách ocenění jmění a nejsou-li u zahraniční zanikající korporace16a) v účetní závěrce vykázány rozdíly vzniklé z ocenění reálnými hodnotami nebo nejsou-li vykázány způsobem stanoveným vyhláškou, vykáže nástupnická
účetní jednotka požadované ocenění v zahajovací rozvaze sestavované k rozhodnému dni přeměny společnosti. Oceňovací rozdíly budou vykázány podle vyhlášky v příslušných položkách stanovených pro ocenění reálnou hodnotou, s výjimkou složek majetku a závazků, u kterých se změny reálné hodnoty účtují jako
finanční náklad nebo finanční výnos, a které nebyly
zaúčtovány na účty nákladů a výnosů u zanikající zahraniční korporace16a); tyto oceňovací rozdíly se vykáží v položce „A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění
při přeměnách společností“. Celková hodnota položky „A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností“ před rozdělením se vykáže v zahajovací rozvaze v souladu s ustanovením § 14a.
(2) Při vykázání ocenění požadovaného zákonem
o přeměnách lze postupovat rovněž metodou stanovenou v § 24 odst. 3 písm. a) bodu 1 zákona. Volbu metody ocenění provede účetní jednotka s ohledem na
významnost a věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
(3) Majetek a závazky nabyté přeměnou společnosti, které jsou vyjádřeny v cizí měně, přepočítá účetní
jednotka na českou měnu kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou k rozhodnému dni
přeměny; u jiných aktiv a pasiv k rozhodnému dni
přeměny se postupuje podle ustanovení § 24 odst. 2
věty druhé zákona.
(4) Pokud při přeshraniční fúzi je nástupnickou
společností nebo družstvem zahraniční korporace16a),
která naplňuje znaky účetní jednotky podle § 1 odst. 2
písm. b) zákona, neotevírá tato účetní jednotka ke dni
zahájení své činnosti účetní knihy, ale pokračuje ve vedení účetnictví od rozhodného dne po úpravách provedených v souladu s § 17 odst. 3 věta druhá zákona.
Pokud při přeshraniční fúzi je nástupnickou společností nebo družstvem zahraniční korporace16a), která
ke dni zápisu fúze do Obchodního rejstříku na území
České republiky nepodniká nebo neprovozuje jinou
činnost podle zvláštních právních předpisů, uzavírá tato
zahraniční osoba účetní knihy podle tuzemských právních předpisů ke dni ukončení podnikání nebo neprovozování jiné činnosti podle zvláštních právních předpisů po úpravách provedených od rozhodného dne
v souladu § 17 odst. 3 věta druhá zákona.

16a
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) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 16a se označuje jako
poznámka pod čarou č. 16b, a to včetně odkazu na
poznámku pod čarou.
9. V § 56 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Pro odpisování dlouhodobého hmotného majetku
lze použít metodu stanovenou v § 56a.“.
10. V § 56 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Účetní jednotky sestavují odpisový plán podle § 28 odst. 6 zákona včetně jeho aktualizace podle
průběhu používání a podle změn v průběhu používání
majetku účetní jednotkou. S ohledem na významnost
a věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace účetní jednotky může účetní jednotka při odpisování majetku zohlednit předpokládanou zbytkovou hodnotu. Předpokládanou zbytkovou hodnotou
se pro účely této vyhlášky rozumí účetní jednotkou
zdůvodnitelná kladná odhadovaná částka, kterou by
účetní jednotka mohla získat v okamžiku předpokládaného vyřazení majetku, například prodejem, po odečtení předpokládaných nákladů s vyřazením souvisejících. Zohledněním předpokládané zbytkové hodnoty
majetku podle věty druhé se pro účely této vyhlášky
rozumí, že účetní jednotka stanoví a aktualizuje odpisový plán předmětného majetku tak, aby se za plánovanou dobu jeho používání součet vykázaných a plánovaných odpisů včetně předpokládané zbytkové hodnoty nebo zbytkové hodnoty rovnal ocenění majetku
podle odstavce 1. Zbytkovou hodnotou se rozumí snížená předpokládaná zbytková hodnota. Účetní jednotky neprovádějí účetní operace opravující výši vykázaných odpisů a oprávek v předchozích účetních obdobích.“.
Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 4
až 10.
11. Za § 56 se vkládá nový § 56a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 56a
Metoda komponentního odpisování majetku
(1) Stavby [§ 7 odst. 2 písm. a)], byty a nebytové
prostory [§ 7 odst. 2 písm. d)], samostatné movité věci
a soubory movitých věcí [§ 7 odst. 3 písm. b)] může
účetní jednotka s ohledem na významnost a věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky odpisovat metodou komponentního
odpisování majetku. Účetní jednotka vymezí druh majetku, u kterého použije metodu komponentního odpisování, průběh používání a způsob určení kompo-
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nenty včetně jejího ocenění podle svých potřeb a tyto
skutečnosti doloží průkazným účetním záznamem.
(2) Komponentou se pro účely této vyhlášky rozumí určená část majetku nebo souboru majetku podle
odstavce 1 nebo určená kontrola výskytu závad, u které
je výše ocenění významná v poměru k výši ocenění
celého majetku nebo souboru majetku a jejíž doba použitelnosti se významně liší od doby použitelnosti majetku nebo souboru majetku. Určení kontroly výskytu
závad jako komponenty účetní jednotka provádí
k okamžiku uvedení majetku podle odstavce 1 do užívání (§ 7 odst. 11).
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dávek s termínem splatnosti do konce roku 1994 odpisovaný podle zákona o daních z příjmů a dále“ zrušují.
14. V příloze č. 1 se v „PASIVA CELKEM“ položka „A.II.4. Oceňovací rozdíly při přeměnách“ nahrazuje položkou „A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností“.
15. V příloze č. 1 se v „PASIVA CELKEM“ za
položku „A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností“ doplňuje položka „A.II.5. Rozdíly z přeměn společností“.

(3) Komponenta se odpisuje v průběhu používání
samostatně od ostatních komponent a od zbylé části
majetku nebo souboru majetku podle odstavce 1.

Čl. II
Ustanovení přechodná

(4) Při výměně komponenty se ocenění majetku
podle odstavce 1 upravuje tak, že se snižuje o výši ocenění vyřazované komponenty a zvyšuje o výši ocenění
nově zařazované komponenty včetně náhradních dílů
spotřebovaných na výměnu komponenty a o náklady
související s výměnou této komponenty podle ustanovení § 47. Pokud vyřazovaná komponenta není k okamžiku vyřazení odepsána do výše jejího ocenění, provede účetní jednotka odpis zůstatkové ceny vyřazované
komponenty do nákladů.

1. Ustanovení této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé v účetním období započatém 1. ledna
2009 a později, pokud není v bodech 2 až 5 stanoveno
jinak.

(5) O majetku podle odstavce 1 a jeho oprávkách
se účtuje jako o celku; majetek se i jako celek vykazuje.
Účetní jednotka prokáže výpočet výše odpisu tohoto
majetku jako celku například tím, že metodě komponentního odpisování přizpůsobí účtování o odpisech na
analytických účtech.
(6) Při prvním použití metody komponentního
odpisování u majetku podle odstavce 1, který byl již
uveden do užívání, se na komponenty rozděluje celkové ocenění majetku a celková výše oprávek k majetku; přitom nesmí být součet zůstatkových cen připadajících na jednotlivé komponenty vyšší než zůstatková cena celého majetku. Účetní operace opravující
výši vykázaných odpisů a oprávek v předchozích obdobích se neprovádějí.“.
12. V § 61 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „s výjimkou náhradních dílů určených
k výměně komponenty“.
13. V § 61 odst. 2 se slova „nadále i soubor pohle-

2. Ustanovení čl. I bodu 4 se použije již v účetní
závěrce sestavované ke dni 31. prosince 2008.
3. Ustanovení čl. I bodů 5 a 6 použijí účetní jednotky pro účetní závěrky sestavované po 1. lednu 2009
a později.
4. Ustanovení čl. I bodů 2, 9, 11 a 12 použijí
účetní jednotky poprvé v účetních obdobích započatých 1. ledna 2010 a později.
5. Pokud jsou při přeměně společnosti nebo družstva příslušné smlouvy o přeměně nebo projekty o přeměnách uloženy do sbírky listin obchodního rejstříku
přede dnem účinnosti této vyhlášky, použijí účetní jednotky ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Účetní
jednotky mohou použít ustanovení čl. I bodů 3 a 8
vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění této vyhlášky, při
přeměně společnosti nebo družstva, pokud projekt přeměny byl uložen do sbírky listin v obchodním rejstříku
v období od 1. července 2008 do 31. prosince 2008.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.
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470
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2008,
kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami
a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
4. V příloze č. 1 položce 9 se slova „a) zřizovací
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/ výdaje“ zrušují.
/2003 Sb., k provedení § 4 odst. 8:
Čl. II
Čl. I
Přechodná ustanovení
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí ně1. Ustanovení této vyhlášky použijí účetní jedkterá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, notky poprvé v účetním období započatém 1. ledna
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 2009 a později, pokud není v bodě 2 stanoveno jinak.
které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve
2. Ustanovení čl. I bodu 2 použijí účetní jednotznění vyhlášky č. 473/2003 Sb., vyhlášky č. 545/2004
Sb., vyhlášky č. 398/2005 Sb. a vyhlášky č. 350/2007 ky pro účetní závěrky sestavované po 1. lednu 2009
a později.
Sb., se mění takto:
3. Zřizovací výdaje vykazované před účinností
1. V § 12 odst. 1 větě poslední se slova „podpoložky vykazují zřizovací výdaje a“ nahrazují slovy této vyhlášky v aktivech v položce „9. Dlouhodobý
nehmotný majetek“ odepíše účetní jednotka do výše
„podpoložka vykazuje“.
pořizovací ceny nejpozději do 31. prosince 2009. Infor2. V § 60 odst. 1 písm. f) se za slova „cenným maci o dopadu ve výkazu zisku a ztráty uvede účetní
papírům“ vkládají slova „a reálná hodnota těchto cen- jednotka v příloze účetní závěrky.
ných papírů“.
Čl. III
3. V § 75 se odstavec 2 včetně poznámky pod čaÚčinnost
rou č. 17 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2
až 6.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.
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471
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2008,
kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b zákona hospodářské plány11g) a plány povodí11h) a povodňové
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/ plány.
/2003 Sb., k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28
odst. 1 tohoto zákona:
11d
) Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

Čl. I
Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání,
pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve
znění vyhlášky č. 476/2003 Sb., vyhlášky č. 548/2004
Sb. a vyhlášky č. 400/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou
„Dále obsahuje povolenky na emise, kterými jsou povolenky na emise skleníkových plynů, jednotky snížení
emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností
a jednotky přiděleného množství11b) bez ohledu na výši
ocenění a další obdobná práva, zejména individuální
preferenční množství mléka, individuální produkční
kvóty a individuální limit prémiových práv (dále jen
„preferenční limity“)11c) bez ohledu na výši ocenění;
u prvního držitele11c) pouze v případě, pokud by náklady na získání informace o jejich ocenění reprodukční pořizovací cenou nepřevýšily její významnost.“.

11e

) Například zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony.

11f

) Například zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve
znění pozdějších předpisů.

11g

) Například zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

11h

) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 11b zní:

3. V § 8 odstavec 2 zní:
„(2) Položka „A.II.2. Umělecká díla, předměty
a sbírky“ obsahuje zejména umělecká díla, sbírky,
předměty kulturní hodnoty12), a obdobný movitý majetek bez ohledu na výši ocenění, který není součástí
stavby nebo není zbožím, včetně movitých kulturních
památek, sbírek muzejní povahy, předmětů kulturní
hodnoty oceněných podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona,
a včetně souborů tohoto majetku podle § 42b odst. 2
písm. a).“.

11b

4. V § 8 odst. 4 písm. a) se část věty za středníkem
včetně středníku zrušuje.

„

) § 2 odst. 1 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 7 se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámek pod čarou č. 11d, 11e, 11f, 11g a 11h zní:
„(11) Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména znalecké posudky, průzkumy trhu, plány
rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikace systému jakosti11d) a software pro řízení technologií nebo zařízení, která bez tohoto vybavení nemohou fungovat. Dále může účetní jednotka rozhodnout,
že dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména technické audity11e) a energetické audity11f), lesní

5. V § 8 odst. 4 na konci písmene d) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až g), která zní:
„e) nemovité kulturní památky oceněné pořizovací
nebo reprodukční pořizovací cenou,
f) technické zhodnocení majetku uvedeného v § 28
odst. 5 zákona,
g) technické zhodnocení nemovité kulturní památky a církevní stavby oceněné podle § 25 odst. 1
písm. k) zákona.“.
6. V § 8 odst. 5 písm. a) větě první se slova „movitých věcí se“ nahrazují slovy „majetku, které jsou
charakterizovány“.
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7. V § 8 odst. 5 písm. a) větě druhé se slova „movitých věcí se“ nahrazují slovy „majetku, které jsou
charakterizovány“.
8. V § 8 odst. 5 písmeno b) zní:
„b) předměty z drahých kovů, pokud se nejedná
o předměty kulturní hodnoty nebo kulturní památky.“.
9. V § 8 odst. 10 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

13. V § 32 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové
písmeno i), které včetně poznámek pod čarou č. 31a,
31b a 31c zní:
„i) úhrady nákladů za přeložky31a), překládky31b)
a náhradní pozemní komunikaci31c) účetní jednotce, která má vlastnické právo k dotčenému majetku, anebo která hospodaří s majetkem státu
nebo s majetkem územních samosprávných celků,
31a

) Například zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

31b

) Například zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

31c

) Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“.

„b) technické zhodnocení provedené na majetku oceněném podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona s výjimkou technického zhodnocení, které je uvedeno
v položce „A.II.3. Stavby,“.
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
10. V § 30 odst. 1 písm. g) se za slovo „finančních“ vkládají slova „a celních“.
11. V § 30 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:
„(2) V případě majetku, který byl oceněn podle
§ 25 odst. 1 písm. k) zákona, nebo v případě souborů
tohoto majetku podle § 42b odst. 2 písm. a), účetní
jednotka uvede počet jednotlivých věcí a souborů majetku a odkaz na průkazný účetní záznam o skutečném
stavu tohoto majetku, nebo přiloží seznam tohoto majetku.
(3) Pokud účetní jednotka vlastní více než 10 ha
lesních pozemků s lesním porostem, uvede v příloze
účetní závěrky také tyto údaje
a) celková výměra lesních pozemků s lesním porostem,
b) výše ocenění lesních porostů stanovená součinem
výměry lesních pozemků s lesním porostem v m2
a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva
na m2, která činí 57 Kč.
(4) Pokud účetní jednotka zjišťuje cenu lesního
porostu také jiným způsobem než součinem výměry
lesních pozemků s lesním porostem a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva podle odstavce 3 písm. b),
například v souvislosti s podrobnějším členěním podle
skupiny dřevin, a takto zjištěná cena je významně rozdílná, uvede v příloze účetní závěrky také tuto cenu
a informace o způsobu stanovení její výše a důvod
jejího zjišťování.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 5
a 6.
12. V § 32 odst. 1 písm. h) se slova „jakož i úhradu
nákladů vlastníkovi rozvodného zařízení za přeložku
rozvodného zařízení“ zrušují.
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Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena j)
a k).
14. V § 32 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) U majetku oceněného podle § 25 odst. 1
písm. k) zákona se jeho ocenění nezvyšuje o technické
zhodnocení provedené na tomto majetku.“.
15. V § 38 odst. 2 písmeno e) zní:
„e) soubor majetku, který je charakterizován samostatným technicko-ekonomickým určením,“.
16. V § 38 se na konci odstavce 2 doplňuje písmeno f), které zní:
„f) technické zhodnocení u nemovitých kulturních
památek a církevních staveb oceněných podle
§ 25 odst. 1 písm. k) zákona.“.
17. V § 38 se doplňuje odstavec 10, který zní:
„(10) Pokud zákon nebo tato vyhláška stanoví, že
se určitý majetek odpisuje, není významný způsob nabytí tohoto majetku, případně důvod účtování o tomto
majetku.“.
18. V § 39 na konci písmene g) se tečka nahrazuje
spojkou „a“ a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) majetek oceněný podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, soubory tohoto majetku podle § 42b odst. 2
písm. a) a technické zhodnocení tohoto majetku,
s výjimkou technického zhodnocení nemovitých
kulturních památek a církevních staveb.“.
19. Za § 42a se vkládá nový § 42b, který včetně
nadpisu zní:
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Čl. II

„§ 42b
Metoda oceňování souboru majetku

Přechodná ustanovení

(1) Soubor majetku je tvořen více věcmi a je charakterizovaný samostatným technicko-ekonomickým
určením, nebo u kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty a předmětů tvořících sbírky muzejní povahy určením společných znaků jeho částí nebo prvků
(dále jen „soubor majetku“). Do souboru majetku nelze
zahrnout nemovitou věc, a to ani společně s věcí movitou.
(2) Soubor majetku v případě kulturních památek
nebo předmětů kulturní hodnoty se oceňuje
a) ve výši 1 Kč, pokud není známa pořizovací cena
ani jedné z věcí tvořících soubor majetku, nebo
b) součtem pořizovacích cen nebo reprodukčních pořizovacích cen všech jednotlivých věcí tvořících
soubor majetku.
(3) Pokud dochází ke změnám v rozsahu souboru
majetku oceněného podle odstavce 2 písm. a), ocenění
celého souboru majetku se nemění. Pokud dochází ke
změnám v rozsahu souboru majetku v ostatních případech, ocenění souboru majetku se upraví o ocenění
věci, které se příslušná změna týká.
(4) Tvorbu souboru majetku, jeho změny a ocenění dokládá účetní jednotka průkazným účetním záznamem.“.

1. Ustanovení této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé v účetním období započatém 1. ledna
2009 a později, není-li v bodech 3 a 4 stanoveno jinak.
2. V případě majetku oceňovaného podle § 25
odst. 1 písm. k) zákona, včetně souborů tohoto majetku podle § 42b odst. 2 písm. a), který je již ke dni
účinnosti této vyhlášky oceněn podle právních předpisů účinných do dne účinnosti této vyhlášky, se výše
jeho ocenění nemění.
3. Do doby, než účetní jednotka ocení majetek
podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, neuvádí tento majetek v položce „A.II.2. Umělecká díla, předměty
a sbírky“.
4. Ustanovení § 30 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 504/
/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
této vyhlášky, se použije již v účetní závěrce sestavované ke dni 31. prosince 2008.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

Strana 8008

Sbírka zákonů č. 472 / 2008

Částka 151

472
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2008,
kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky,
příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu,
ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b zákona kovů, pokud se nejedná o předměty kulturní hodnoty
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/ nebo kulturní památky.“.
/2003 Sb., k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28
6. V § 8 odstavci 6 se slova „movitých věcí se“
odst. 1 tohoto zákona:
nahrazují slovy „majetku, které jsou charakterizovány“.
Čl. I
7. V § 8 se na konci odstavce 7 doplňují slova
Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí ně„a dále technické zhodnocení majetku oceněného podle
která ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
§ 25 odst. 1 písm. k) zákona s výjimkou technického
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,
zhodnocení, které je uvedeno v položce „A.3. Stavby
které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkoč. 18““.
vými organizacemi, státními fondy a organizačními
8. V § 8 odstavec 8 zní:
složkami státu, ve znění vyhlášky č. 477/2003 Sb., vyhlášky č. 549/2004 Sb., vyhlášky č. 401/2005 Sb., vy„(8) Položka „A.3. Umělecká díla11) a předměty
hlášky č. 576/2006 Sb. a vyhlášky č. 353/2007 Sb., se č. 17“ obsahuje zejména umělecká díla, sbírky, předmění takto:
měty kulturní hodnoty12) a obdobný movitý majetek
bez ohledu na výši ocenění, který není součástí stavby
1. V § 7 odst. 4 písmeno c) zní:
nebo není zbožím, včetně movitých kulturních pamá„c) povolenkami na emise povolenky na emise sklenítek, sbírek muzejní povahy, předmětů kulturní hodkových plynů, jednotky snížení emisí a ověřeného
noty oceněných podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona,
snížení emisí z projektových činností a jednotky
a včetně souborů tohoto majetku oceněných podle
přiděleného množství7a) bez ohledu na výši oce§ 37a odst. 2 písm. a).“.
nění,“.
9. V § 8 se odstavec 9 zrušuje.
2. V § 8 odst. 2 v písm. e) se slova „ , které byly
pořízeny koupí, darem, děděním nebo byly již dříve Dosavadní odstavce 10 až 12 se označují jako odoceněny například znalcem, nebo pokud se tento ma- stavce 9 až 11.
jetek stal kulturní památkou v průběhu doby použí10. V § 14 odst. 11 větě první se slova „ , termívání“ nahrazují slovy „oceněné pořizovací nebo repronovaných vkladů“ nahrazují slovy „a z emitovaných
dukční pořizovací cenou“.
dluhopisů“.
3. V § 8 odst. 2 písmeno f) zní:
11. V § 24 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„f) technické zhodnocení majetku uvedeného v § 28 „V případě majetku, který byl oceněn podle § 25
odst. 5 zákona, jehož ocenění jedné položky pře- odst. 1 písm. k) zákona, nebo v případě souborů tovyšuje částku 40 000 Kč.“.
hoto majetku podle § 37a odst. 2 písm. a) účetní jed4. V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje notka uvede počet jednotlivých věcí a souborů majetku
a odkaz na průkazný účetní záznam o skutečném stavu
čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
tohoto majetku, nebo přiloží seznam tohoto majetku.“.
„g) technické zhodnocení nemovité kulturní památky
12. V § 24 se za odstavec 4 vkládají nové oda církevní stavby oceněné podle § 25 odst. 1
stavce 5 a 6, které znějí:
písm. k) zákona.“.
„(5) Pokud účetní jednotka vlastní nebo má pří5. V § 8 odstavec 3 zní:
slušnost k hospodaření k více než 10 ha lesních po„(3) Položka „A.3. Samostatné movité věci a souzemků s lesním porostem, uvede v části 3. přílohy
bory movitých věcí č. 19“ obsahuje samostatné movité
účetní závěrky také tyto údaje
věci a soubory majetku, které jsou charakterizovány
a) celková výměra lesních pozemků s lesním porossamostatným technicko-ekonomickým určením, u ktetem,
rých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění
b) výše ocenění lesních porostů stanovená součinem
samostatné movité věci nebo souboru majetku podle
výměry lesních pozemků s lesním porostem v m2
§ 37a převyšuje částku 40 000 Kč, a předměty z drahých
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a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva na
m2, která činí 57 Kč.“.
(6) Pokud účetní jednotka zjišťuje cenu lesního
porostu také jiným způsobem než součinem výměry
lesních pozemků s lesním porostem a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva podle odstavce 5 písm. b),
zejména v souvislosti s podrobnějším členěním podle
skupiny dřevin, a takto zjištěná cena je významně rozdílná, uvede v části 3. přílohy účetní závěrky také tuto
cenu a informace o způsobu stanovení její výše a důvod
jejího zjišťování.“.
Stávající odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8.
13. V § 26 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) U majetku oceněného podle § 25 odst. 1
písm. k) zákona se jeho ocenění nezvyšuje o technické
zhodnocení provedené na tomto majetku.“.
14. V § 34 odst. 2 písmeno e) zní:
„e) soubor majetku, který je charakterizován samostatným technicko-ekonomickým určením,“.
15. V § 34 se na konci odstavce 2 doplňuje písmeno f), které zní:
„f) technické zhodnocení u nemovitých kulturních
památek a církevních staveb oceněných podle
§ 25 odst. 1 písm. k) zákona.“.
16. V § 34 odstavec 5 zní:
„(5) Pokud zákon nebo tato vyhláška stanoví, že
se určitý majetek odpisuje, není podstatný způsob nabytí tohoto majetku, případně důvod účtování o tomto
majetku.“.
17. V § 34 odst. 8 písmeno f) zní:
„f) dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný
majetek, pokud tento majetek má účetní jednotka
v pronájmu nebo ve výpůjčce,“.
18. V § 34 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) majetek oceněný podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, soubory tohoto majetku podle § 37a odst. 2
písm. a) a technické zhodnocení tohoto majetku,
s výjimkou technického zhodnocení nemovitých
kulturních památek a církevních staveb.“.
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určením, nebo u kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty a předmětů tvořících sbírky muzejní povahy určením společných znaků jeho částí nebo prvků
(dále jen „soubor majetku“). Do souboru majetku nelze
zahrnout nemovitou věc, a to ani společně s věcí movitou.
(2) Soubor majetku v případě kulturních památek
nebo předmětů kulturní hodnoty se oceňuje
a) ve výši 1 Kč, pokud není známa pořizovací cena
ani jedné z věcí tvořících soubor majetku, nebo
b) součtem pořizovacích cen nebo reprodukčních pořizovacích cen všech jednotlivých věcí tvořících
soubor majetku.
(3) Pokud dochází ke změnám v rozsahu souboru
majetku oceněného podle odstavce 2 písm. a), ocenění
celého souboru majetku se nemění. Pokud dochází ke
změnám v rozsahu souboru majetku v ostatních případech, ocenění souboru majetku se upraví o ocenění
věci, které se příslušná změna týká.
(4) Tvorbu souboru majetku, jeho změny a ocenění dokládá účetní jednotka průkazným účetním záznamem.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé v účetním období započatém 1. ledna
2009 a později, není-li v bodech 3 a 4 stanoveno jinak.
2. V případě majetku oceňovaného podle § 25
odst. 1 písm. k) zákona, včetně souborů tohoto majetku podle § 37a odst. 2 písm. a), který je již ke dni
účinnosti této vyhlášky oceněn podle právních předpisů účinných do dne účinnosti této vyhlášky, se výše
jeho ocenění nemění.
3. Do doby, než účetní jednotka ocení majetek
uvedený v § 8 odst. 9 vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve
znění účinném do dne účinnosti této vyhlášky, podle
§ 25 odst. 1 písm. k) zákona, neuvádí tento majetek
v položce „A.3. Umělecká díla11) a předměty č. 17“.

19. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který včetně
nadpisu zní:

4. Ustanovení § 24 odst. 5 a 6 vyhlášky č. 505/
/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
této vyhlášky, se použijí již v účetní závěrce sestavované ke dni 31. prosince 2008.

„§ 37a
Metoda oceňování souboru majetku

Čl. III
Účinnost

(1) Soubor majetku je tvořen více věcmi a je charakterizovaný samostatným technicko-ekonomickým

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.
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473
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2008
o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona
č. 222/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb., (dále jen „zákon“), k provedení § 75a odst. 1 a 4 zákona:
§1
Tato vyhláška upravuje rozsah infekcí, pro které je
zaveden systém epidemiologické bdělosti (surveillance),
a stanoví
a) rozsah shromažďovaných údajů o infekcích, způsob a lhůty jejich hlášení,
b) laboratorní diagnostiku, epidemiologické šetření
a stanovení druhu a způsobu provedení protiepidemických opatření infekčních onemocnění,
c) základní charakteristiku, klinickou definici a klasifikaci infekčních onemocnění.

d) chřipky a akutních respiračních infekcí příloha č. 5
k této vyhlášce,
e) invazivního meningokokového onemocnění příloha č. 6 k této vyhlášce,
f) invazivních onemocnění vyvolaných Haemophilus
influenzae typ b a non-b příloha č. 7 k této vyhlášce,
g) nákaz vyvolaných virem lidského imunodeficitu
(HIV/AIDS) příloha č. 8 k této vyhlášce,
h) tuberkulózy příloha č. 9 k této vyhlášce,
i) legionelózy příloha č. 10 k této vyhlášce,
j) přenosné dětské obrny (poliomyelitidy) příloha
č. 11 k této vyhlášce,
k) tetanu příloha č. 12 k této vyhlášce,
l) zarděnek a kongenitálního zarděnkového syndromu (KZS) příloha č. 13 k této vyhlášce,
m) příušnic příloha č. 14 k této vyhlášce.
§4

§2
Infekce, které jsou zahrnuty v systému epidemiologické bdělosti, jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.
§3
Rozsah údajů a postup podle § 1 písm. a) až c)
upravuje při výskytu
a) záškrtu příloha č. 2 k této vyhlášce,
b) dávivého kašle příloha č. 3 k této vyhlášce,
c) spalniček příloha č. 4 k této vyhlášce,

Osoba poskytující péči1) hlásí orgánu ochrany veřejného zdraví údaje shromažďované o infekcích dle
§ 2. Při podezření a zjištění každého jednotlivého případu infekčního onemocnění dle § 3 se postupuje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 2 až 14 této vyhlášky.
Hlášení se podává ve lhůtách a způsobem stanovených
jiným právním předpisem2).
§5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Ministr:
MUDr. Julínek, MBA v. r.

1

) § 15 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/
/2003 Sb.

2

) Vyhláška č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické
požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.
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VYHLÁŠKA
ze dne 8. prosince 2008
o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti předsednictví České republiky
v Radě Evropské unie
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a)
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění
zákona č. 442/2000 Sb.:
§1
(1) U příležitosti předsednictví České republiky
v Radě Evropské unie se vydává pamětní stříbrná dvousetkoruna (dále jen „dvousetkoruna“). Její vyobrazení
je uvedeno v příloze k této vyhlášce.
(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení
a ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely
s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen
„zvláštní provedení“).
(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů
mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr
31 mm a síla 2,4 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném
provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve
zvláštním provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ
NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g * “. Při ražbě
dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm.
V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,26 g
a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %.
§2
(1) Na líci dvousetkoruny je v kruhu umístěná

kompozice stylizovaných heraldických zvířat z velkého
státního znaku. Po obvodu kompozice heraldických
zvířat je 12 pěticípých hvězd symbolizujících Evropskou unii. Na obvodu dvousetkoruny je v opisu název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky
„200 Kč“. Jednotlivé části opisu jsou mezi sebou odděleny tečkami. Značka mincovny, která dvousetkorunu razila, je umístěna při spodním okraji dvousetkoruny mezi názvem státu a pěticípými hvězdami.
(2) Na rubu dvousetkoruny je ve středu mincovního pole v kruhu 12 pěticípých hvězd symbolizujících
Evropskou unii. Při pravém, spodním a levém okraji
mince je dvouřádkový neuzavřený opis „PŘEDSEDNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V RADĚ EVROPSKÉ UNIE“, který je mezi jednotlivými slovy oddělen
tečkami. Při pravém horním okraji dvousetkoruny je
ročník ražby „2009“ oddělený od opisu tečkou. Při
horním okraji dvousetkoruny je státní vlajka České
republiky. Při levém okraji státní vlajky České republiky jsou umístěny iniciály autora dvousetkoruny,
MgA. Josefa Oplištila, které jsou tvořeny spojenými
písmeny „OJ“.
§3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 7. ledna
2009.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.
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