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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E S KÁ R E P U B L IKA

Částka 146

Rozeslána dne 29. prosince 2010

Cena Kč 42,–

O B S A H:
415. Nař í z en í vl ád y, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání
určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
416. Nař í z en í vl ád y o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění
odpadních vod do vod podzemních
417. Nař í z en í vl ád y o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě
náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
418. Nař í zen í v l ád y , kterým se stanoví limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů
419. V y h l áš 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
420. V y h l áš 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
421. V y h l áš k a, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
422. V y h l áš k a, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému
datových schránek
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415
NA ŘÍZ ENÍ V LÁ D Y
ze dne 14. prosince 2010,
kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného
za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 46 odst. 1 zákona č. 13/
/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona
č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb. a zákona č. 347/
/2009 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových
poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených
pozemních komunikací, ve znění nařízení vlády č. 272/
/2009 Sb., nařízení vlády č. 404/2009 Sb. a nařízení
vlády č. 26/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) emisní třídy vozidla3) na sazby pro vozidla
1. do třídy EURO II,
2. třídy EURO III a IV,
3. třídy EURO V a vyšší,“.
2. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) emisní třídy vozidla3) na sazby pro vozidla
1. do třídy EURO II,
2. třídy EURO III a IV,
3. třídy EURO V a vyšší,“.
3. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 484/2006 Sb.
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4. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 484/2006 Sb.

Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr dopravy:
JUDr. Bárta v. r.
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416
NA ŘÍZ ENÍ V LÁ D Y
ze dne 14. prosince 2010
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod
a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Vláda nařizuje podle § 38 odst. 5 a 8 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona
č. 150/2010 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 8
odst. 1 písm. c) a § 38 odst. 7 zákona:
§1
Ukazatele a hodnoty
přípustného znečištění odpadních vod
(1) Ukazatele přípustného znečištění odpadních
vod vypouštěných do vod podzemních a nejvýše přípustné hodnoty těchto ukazatelů (dále jen „emisní standardy“) jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(2) Kategorie certifikovaného výrobku určeného
k čištění odpadních vod, ze kterých jsou odpadní vody
vypouštěny do vod podzemních, včetně minimální přípustné účinnosti čištění v procentech jsou uvedeny
v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§2
Náležitosti povolení
k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
(1) Povolení k vypouštění odpadních vod do vod
podzemních obsahuje
a) dobu, na kterou se povolení vydává,
b) charakteristiku činnosti zdroje znečištění, kterými
jsou jednotlivé stavby pro bydlení a individuální
rekreaci1) nebo jednotlivé stavby poskytující
služby, a je-li to možné, její přiřazení ke Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE)2),
c) způsob vypouštění odpadních vod,
d) určení místa nebo míst, ve kterých dochází k vypouštění odpadních vod, v souřadnicích X, Y

označujících polohopisnou složku v souřadnicovém systému S-JTSK3), pro které je povolení vydáno, s číslem hydrogeologického rajónu, útvaru
podzemních vod a hydrologickým číslem pořadí
povodí,
e) maximální množství vypouštěných odpadních
vod,
f) emisní limity, kterými jsou nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod, které je
nutno dodržet v místě odběru vzorků,
g) způsob, četnost, typ a místo odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod,
h) způsob a četnost stanovení množství vypouštěných odpadních vod,
i) způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod podle jednotlivých ukazatelů znečištění
uvedených v povolení k vypouštění odpadních
vod do vod podzemních podle příslušné technické
normy; není-li příslušná technická norma vydána,
stanoví způsob rozboru vodoprávní úřad individuálně na základě dostupných podkladů,
j) způsob vyhodnocení výsledků rozborů jednotlivých ukazatelů znečištění a výsledků měření a stanovení objemu vypouštěných odpadních vod do
vod podzemních a zjištěného množství vypouštěných znečišťujících látek pro účely evidence a kontroly,
k) způsob, formu, četnost a termín předávání výsledků měření vodoprávnímu úřadu.
(2) Minimální četnost měření míry znečištění odpadních vod podle odstavce 1 písm. g) je dvakrát ročně
s typem vzorku A, kterým se rozumí dvouhodinový
směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut; pro odběr vzorků za

1

) § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

2

) Sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb., o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).

3

) Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
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účelem analýzy mikrobiologických ukazatelů musí být
použita sterilní nebo alespoň desinfikovaná vzorkovnice, vzorek musí být v průběhu odběru i během transportu do laboratoře chlazen na 2 až 8 °C a musí být
zpracován do 18 hodin po odběru; měření musí být
rovnoměrně rozloženo v průběhu roku a zohledňovat
charakter činnosti zdroje znečištění; při řízeném nebo
nepravidelném vypouštění odpadních vod do vod podzemních stanoví vodoprávní úřad způsob sledování
přiměřeně k požadavkům tohoto nařízení a k místním
podmínkám.
(3) Množství vypouštěných odpadních vod podle
odstavce 1 písm. h) se stanovuje podle údajů vodoměru
odebrané vody nebo podle směrných čísel roční spotřeby vody4) minimálně jedenkrát ročně.
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(3) Emisní limity stanoví vodoprávní úřad pro
každé místo odběrů vzorků zvlášť.
(4) Při povolování vypouštění odpadních vod obsahujících ukazatele znečištění neuvedené v příloze č. 1
k tomuto nařízení stanoví vodoprávní úřad emisní limity přiměřeně k emisním standardům ukazatelů znečištění obdobné míry škodlivosti, cílům ochrany vod
podle § 23a zákona a místním podmínkám.
(5) Při povolování vypouštění odpadních vod
v územích se zvláštní ochranou podle § 30, 31 a 33
vodního zákona vodoprávní úřad zohlední tuto skutečnost a stanoví emisní limity přísnější nebo pro více
ukazatelů podle charakteru a požadavků na tato území.
§4

§3

Dodržení emisních limitů

Stanovení emisních limitů
(1) Při povolování vypouštění odpadních vod
z jednotlivých staveb pro bydlení a individuální rekreaci stanoví vodoprávní úřad emisní limity do výše
emisních standardů uvedených v příloze č. 1 k tomuto
nařízení.
(2) Při povolování vypouštění odpadních vod
z jednotlivých staveb poskytujících služby stanoví vodoprávní úřad emisní limity do výše emisních standardů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

Emisní limity „m“ stanovené vodoprávním úřadem v povolení k vypouštění odpadních vod do vod
podzemních jsou nepřekročitelnými hodnotami podle
přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
§5
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr životního prostředí:
Mgr. Drobil v. r.

4

) § 29 až 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 515/2006 Sb.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 416/2010 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 416/2010 Sb.
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417
NA ŘÍZ ENÍ V LÁ D Y
ze dne 14. prosince 2010
o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem
nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

Vláda nařizuje podle § 390 odst. 2 zákona č. 262/
/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007
Sb., a podle § 447 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 160/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb.:
ČÁ S T P R V NÍ
ÚPRAVA NÁHRADY ZA ZTRÁTU NA
VÝDĚLKU PO SKONČENÍ PRACOVNÍ
NESCHOPNOSTI VZNIKLÉ PRACOVNÍM
ÚRAZEM NEBO NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ
A ÚPRAVA NÁHRADY NÁKLADŮ NA
VÝŽIVU POZŮSTALÝCH PODLE
PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

§1

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání (dále jen „náhrada za ztrátu na výdělku“) a náhrada nákladů na výživu pozůstalých příslušející zaměstnancům nebo pozůstalým podle zákoníku práce, popřípadě podle dřívějších právních předpisů1), se upravuje tak, že průměrný výdělek rozhodný
pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku, popřípadě
zvýšený podle pracovněprávních předpisů2), a pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých, popřípadě zvýšený podle pracovněprávních předpisů, se
zvyšuje o 3,9 %.

1

) § 193, 195, 197 a 199 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce.
§ 369, 371, 375 a 377 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
§ 112 zákona č. 99/1948 Sb., o národním pojištění.
§ 6 zákona č. 58/1956 Sb., o náhradě škody za pracovní úrazy a o náhradě nákladů léčebné péče a dávek nemocenského
pojištění a důchodového zabezpečení.
§ 7 a 31 zákona č. 150/1961 Sb., o náhradách při pracovních úrazech a nemocech z povolání.
§ 8 zákona č. 30/1965 Sb., o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.

2

) Nařízení vlády č. 138/1976 Sb., o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
Nařízení vlády č. 60/1982 Sb., o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
Zákon č. 297/1991 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním
úrazem nebo nemocí z povolání.
Nařízení vlády č. 191/1993 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
Nařízení vlády č. 263/1994 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
Nařízení vlády č. 291/1995 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
Nařízení vlády č. 298/1996 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).
Nařízení vlády č. 318/1997 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).
Nařízení vlády č. 320/1998 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
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§2
(1) Vznikl-li nárok na náhradu za ztrátu na výdělku a na náhradu nákladů na výživu pozůstalých po
31. prosinci 2010, průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku a náhrady nákladů
na výživu pozůstalých se podle § 1 nezvyšuje.
(2) Úprava podle § 1 se provede bez žádosti zaměstnance nebo pozůstalých; na žádost zaměstnance se
provede v případě, kdy mu náhrada za ztrátu na výdělku nepříslušela pouze v důsledku zvýšení invalidního důchodu podle právních předpisů o sociálním zabezpečení nebo o důchodovém pojištění.
(3) Úprava podle § 1 se provede na žádost zaměstnance i v případech, kdy mu náhrada za ztrátu na výdělku nepříslušela, protože to neumožňovalo ustanovení § 195 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce,
účinné před 1. červnem 1994.
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Č Á S T D R U HÁ
ÚPRAVA NÁHRADY ZA ZTRÁTU NA
VÝDĚLKU PO SKONČENÍ PRACOVNÍ
NESCHOPNOSTI NEBO PŘI INVALIDITĚ
A ÚPRAVA NÁHRADY NÁKLADŮ NA
VÝŽIVU POZŮSTALÝCH PODLE
OBČANSKOPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

§3
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní
neschopnosti nebo při invaliditě3) (dále jen „náhrada“)
a náhrada nákladů na výživu pozůstalých se upravuje
tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady, popřípadě zvýšený podle dřívějších právních

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).
Nařízení vlády č. 283/1999 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).
Nařízení vlády č. 18/2001 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).
Nařízení vlády č. 464/2001 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).
Nařízení vlády č. 60/2003 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).
Nařízení vlády č. 482/2003 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).
Nařízení vlády č. 67/2005 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady).
Nařízení vlády č. 534/2005 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu
na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady).
Nařízení vlády č. 557/2006 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady).
Nařízení vlády č. 366/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady).
Nařízení vlády č. 447/2008 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady).
3

) § 445 a § 447 odst. 1 a 2 občanského zákoníku.
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předpisů4), a pro výpočet náhrady nákladů na výživu
pozůstalých, popřípadě zvýšený podle občanskoprávních předpisů, se zvyšuje o 3,9 %. Úprava náhrady
podle věty první se neprovede, vznikl-li nárok na náhradu a na náhradu nákladů na výživu pozůstalých po
31. prosinci 2010.
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provedené podle § 3 platí čl. V zákona č. 160/1993 Sb.,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění
zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a některé
další zákony.
§5

ČÁ S T TŘ ETÍ

Náhrada za ztrátu na výdělku, náhrada a náhrada
nákladů na výživu pozůstalých, upravené podle tohoto
nařízení, přísluší od 1. ledna 2011.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§4

§6

Pro náhradu za ztrátu na výdělku i po její úpravě
provedené podle § 1 a pro náhradu i po její úpravě

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Dr. Ing. Drábek v. r.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Pospíšil v. r.

4

) Nařízení vlády č. 128/1992 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě.
Nařízení vlády č. 50/1994 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě.
Nařízení vlády č. 317/1995 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě.
Nařízení vlády č. 298/1996 Sb.
Nařízení vlády č. 318/1997 Sb.
Nařízení vlády č. 320/1998 Sb.
Nařízení vlády č. 283/1999 Sb.
Nařízení vlády č. 18/2001 Sb.
Nařízení vlády č. 464/2001 Sb.
Nařízení vlády č. 60/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 482/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 67/2005 Sb.
Nařízení vlády č. 534/2005 Sb.
Nařízení vlády č. 557/2006 Sb.
Nařízení vlády č. 366/2007 Sb.
Nařízení vlády č. 447/2008 Sb.
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418
NA ŘÍZ ENÍ V LÁ D Y
ze dne 22. prosince 2010,
kterým se stanoví limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů
spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů

Vláda nařizuje podle § 6a odst. 2 zákona č. 180/
/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných
zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon
o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění
zákona č. 402/2010 Sb.:

nutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2011 činí
11 700 000 000 Kč.

§1

Účinnost

§2

Limit prostředků státního rozpočtu

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-

Limit prostředků státního rozpočtu pro poskyt-

šení.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Kocourek v. r.
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419
V Y HLÁŠ K A
ze dne 21. prosince 2010,
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 odst. 1
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona
č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení
§ 4 odst. 8:
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., vyhlášky č. 349/2007 Sb. a vyhlášky č. 469/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slova „Evropských společenství1a)“ nahrazují slovy „Evropské unie1a)“ a poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.
Poznámka pod čarou č. 1a) zní:
„1a) Čtvrtá směrnice Rady ze dne 25. července 1978, založená na
čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách určitých forem společností (78/660/EHS), ve znění
směrnic Rady 83/349/EHS, 84/569/EHS, 89/666/EHS, 90/
/604/EHS, 90/605/EHS, 94/8/ES, 1999/60/ES, 2003/38/ES
a směrnic Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES,
2003/51/ES, 2006/43/ES, 2006/46/ES a 2009/49/ES.
Sedmá směrnice Rady ze dne 13. června 1983, založená na
čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o konsolidovaných účetních
závěrkách (83/349/EHS), ve znění směrnic Rady 89/666/
/EHS, 90/604/EHS, 90/605/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES, 2003/51/ES, 2006/43/ES,
2006/46/ES, 2006/99/ES a 2009/49/ES.“.

2. V § 2 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou
č. 1c a 1d zní:
„(2) Z účetních jednotek uvedených v odstavci 1
se tato vyhláška nevztahuje na účetní jednotky podle
§ 19a zákona, pokud zvláštní právní předpis1c) nestanoví jinak, a na účetní jednotky, jejichž účetnictví upravuje zvláštní právní předpis1d). Dále se tato vyhláška,
s výjimkou § 62 odst. 2 až 5, nevztahuje na účetní jednotky podle § 23a zákona.

1c

) Například zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1d

) 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.
Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška 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.
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.
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.“.

3. V nadpisech částí druhé, třetí a čtvrté se slova
„(K § 4 odst. 8 zákona)“ zrušují.
4. V § 6 odst. 3 písm. d) větě druhé a třetí se slova
„šedesát měsíců“ nahrazují slovy „nejpozději do 60 měsíců“ a za větu třetí se vkládá věta „Účetní jednotka
může rozhodnout o době odpisování goodwillu nebo
záporného goodwillu delší než 60 měsíců; tuto skutečnost účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce.“.
5. V § 6 odst. 3 písm. e) bodě 1 se za slova „skleníkových plynů5a)“ doplňují slova „a povolenky na
emise způsobené letectvím5a)“.
6. V § 7 odst. 10 větě druhé a třetí se slova „sto
osmdesát“ nahrazují číslem „180“ a za větu třetí se
vkládá věta „Pokud nejsou součástí nabytého majetku,
ke kterému je tvořen oceňovací rozdíl, aktiva s dobou
použitelnosti delší než 15 let, účetní jednotka může
rozhodnout o době odpisování aktivního nebo pasiv-
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ního oceňovacího rozdílu kratší než 180 měsíců; tuto 13f
skutečnost účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní „ ) Čl. 43 odst. 1 bod 7b Čtvrté směrnice Rady 78/660/EHS, ve
znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/46/ES.
závěrce.“.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002
ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.“.

7. V § 8 odst. 1 se slova „a řízených12a)“ zrušují.
8. V § 8 odstavec 2 zní:
„(2) Položka „B.III.4. Půjčky a úvěry – ovládaná
nebo ovládající osoba, podstatný vliv“ obsahuje zejména poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry ovládaným osobám a účetním jednotkám pod podstatným
vlivem, poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry mezi
ovládanými osobami a účetními jednotkami pod podstatným vlivem a poskytnuté dlouhodobé půjčky
a úvěry ovládajícím osobám a účetním jednotkám
uplatňujícím podstatný vliv.“.
9. V § 8 odst. 3 se slova „ovládající a řídící“ nahrazují slovy „ovládaná nebo ovládající“ a na konci
textu odstavce se doplňují slova „a drahé kovy a kameny, případně předměty z drahých kovů a kamenů,
pokud nejsou vykazovány v položce „B.II. Dlouhodobý hmotný majetek“ nebo „C.I. Zásoby““.
10. V § 10 odstavec 3 zní:
„(3) Položka „C.II.2. Pohledávky – ovládaná
nebo ovládající osoba“ obsahuje pohledávky za ovládanými osobami, mezi ovládanými osobami a za ovládajícími osobami, s výjimkou pohledávek vykazovaných
v jiných položkách.“.
11. V § 11 odst. 3 a 6 se slova „ovládající a řídící“
nahrazují slovy „ovládaná nebo ovládající“.
12. V § 17 odstavec 3 zní:
„(3) Položka „B.II.2. Závazky – ovládaná nebo
ovládající osoba“ obsahuje závazky k ovládaným osobám, mezi ovládanými osobami a k ovládajícím osobám, které nejsou vykázány v ostatních položkách.
Obsahuje zejména závazky z dlouhodobých půjček
a úvěrů.“.
13. V § 17 odst. 8 se slova „ovládající a řídící“ nahrazují slovy „ovládaná nebo ovládající“.
14. V § 39 odst. 6 větě třetí se za slova „příslušných finančních“ vkládají slova „a celních“.
15. V § 39 odst. 7 se slova „vysvětlení částky vykázané v položce „B.I.1. Zřizovací výdaje“,“ zrušují.
16. V § 39 odst. 10 písm. a) se slova „Evropských
společenství13f)“ nahrazují slovy „Evropské unie13f)“.
Poznámka pod čarou č. 13f zní:

17. V § 39 odstavec 13 zní:
„(13) Účetní jednotka, která je právnickou osobou
a překročila ke konci rozvahového dne, za který se
účetní závěrka sestavuje, alespoň dvě ze tří kritérií uvedených v odstavci 9 písm. c), dále v příloze uvede
a) informaci o rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb podle kategorií činností a podle zeměpisných trhů, pokud se tyto kategorie a trhy
mezi sebou podstatně liší z hlediska způsobu, kterým je organizován prodej zboží a výrobků a poskytování služeb spadajících do běžné činnosti
účetní jednotky,
b) vysvětlení částky vykázané v položce „B.I.1. Zřizovací výdaje“.“.
18. V § 39 se za odstavec 13 vkládá nový odstavec 14, který zní:
„(14) Účetní jednotka, která použila účetní metody způsobem vycházejícím z předpokladu, že bude
nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a u které zároveň
existuje významná nejistota, spočívající zejména ve skutečnosti, která nasvědčuje tomu, že účetní jednotka nemusí být schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a v důsledku toho v rámci své běžné podnikatelské činnosti například plnit své závazky, uvede v příloze
v účetní závěrce tuto skutečnost. Dále popíše případná
opatření nebo návrhy řešení těchto skutečností.“.
Dosavadní odstavec 14 se označuje jako odstavec 15.
19. V § 46 se doplňuje odstavec 3, který včetně
poznámky pod čarou č. 20 zní:
„(3) Účetní jednotka, která poskytuje platební
služby nebo vydává elektronické peníze a není finanční
institucí podle zákona upravujícího činnost bank, uvede
v účtovém rozvrhu samostatné účty, na kterých bude
účtováno o této činnosti20).
20

) Například zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve
znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 374/2009 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických
peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu
a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu.“.

20. V § 47 odst. 4 větě třetí se slova „Evropského
společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
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21. V § 51 odst. 3 se slova „a řízené“ zrušují.
22. V § 60 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
23. V § 60 odst. 4 větě poslední se slova „odstavců
1 až 4“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 3“.
24. § 62 zní:
„§ 62
(1) Do konsolidované účetní závěrky zahrnuje
konsolidující účetní jednotka
a) konsolidované účetní jednotky, které s konsolidující účetní jednotkou tvoří konsolidační celek,
b) účetní jednotky pod společným vlivem a účetní
jednotky přidružené, pokud se bude sestavovat
konsolidovaná účetní závěrka.
(2) Konsolidační celek nevytváří konsolidující
účetní jednotka v případech stanovených v § 22a zákona nebo pokud je současně konsolidovanou účetní
jednotkou zahrnutou do konsolidačního celku jiné
konsolidující osoby, která je konsolidující účetní jednotkou nebo konsolidující zahraniční osobou řídící se
právem členského státu Evropské unie (dále jen „jiná
konsolidující účetní jednotka“), za předpokladu, že tato
jiná konsolidující účetní jednotka:
a) drží veškeré akcie nebo podíly konsolidující účetní
jednotky; k akciím nebo podílům drženým na základě zvláštních právních předpisů, stanov nebo
společenské smlouvy členy správních, řídících
a dozorčích orgánů se nepřihlíží,
b) drží alespoň 90 % akcií nebo podílů konsolidující
účetní jednotky a nesestavení konsolidované
účetní závěrky schválili ostatní akcionáři nebo
společníci konsolidující účetní jednotky, nebo
c) drží méně než 90 % akcií nebo podílů konsolidující účetní jednotky a ostatní akcionáři nebo společníci držící určitý podíl v konsolidující účetní
jednotce nepožádali nejpozději 6 měsíců před koncem účetního období o sestavení konsolidované
účetní závěrky konsolidující účetní jednotky; tento
podíl činí celkem v případě akciové společnosti
nejméně 10 % a v případě ostatních obchodních
společností nejméně 20 %.
(3) Podle odstavce 2 se postupuje, pokud jsou splněny tyto podmínky:
a) konsolidující účetní jednotka a všechny jí konsolidované účetní jednotky jsou zahrnuty do konsoli-
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dované účetní závěrky konsolidačního celku jiné
konsolidující účetní jednotky,
b) konsolidovaná účetní závěrka podle písmene a)
a konsolidovaná výroční zpráva jsou sestaveny jinou konsolidující účetní jednotkou a jsou ověřeny
auditorem podle práva státu, kterým se tato jiná
konsolidující účetní jednotka řídí,
c) konsolidovanou účetní závěrku podle písmene a)
a konsolidovanou výroční zprávu podle písmene b) a zprávu auditora odpovědného za ověření
této konsolidované účetní závěrky a konsolidované
výroční zprávy konsolidující účetní jednotka zveřejní podle § 21a zákona; tyto účetní záznamy
musí být zveřejněny v českém jazyce a
d) příloha k účetní závěrce konsolidující účetní jednotky obsahuje obchodní firmu a sídlo jiné konsolidující účetní jednotky, která konsolidovanou
účetní závěrku podle písmene a) sestavila, a důvody
nevytvoření konsolidačního celku.
(4) Požaduje-li se sestavení konsolidované účetní
závěrky a konsolidované výroční zprávy pro účely informování zaměstnanců nebo jejich zástupců podle
zvláštního právního předpisu anebo na žádost správních nebo soudních orgánů pro jejich potřeby, postup
podle odstavců 2 a 3 se nepoužije.
(5) Na účetní jednotky, které jsou emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném
trhu cenných papírů se sídlem v členském státě Evropské unie, se ustanovení odstavce 2 písm. a) a b) nepoužijí.
(6) Do konsolidačního celku nemusí být zahrnuty
konsolidované účetní jednotky,
a) u nichž není podíl na konsolidačním celku významný z hlediska podání věrného a poctivého
obrazu předmětu účetnictví a finanční situace konsolidačního celku; pokud je u dvou a více takových
konsolidovaných účetních jednotek jejich souhrnný podíl významný, jsou tyto účetní jednotky
zahrnuty do konsolidačního celku, nebo
b) u nichž dlouhodobá omezení významně brání
konsolidující účetní jednotce ve výkonu jejích práv
ohledně nakládání s majetkem nebo řízení uvedených konsolidovaných účetních jednotek, nebo
výjimečně nelze-li bez prokazatelně nutných nepřiměřených nákladů nebo bez prokazatelně nutného zbytečného zdržení získat informace nezbytné pro sestavení konsolidované účetní závěrky
podle této vyhlášky, nebo
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c) jsou-li akcie nebo podíly konsolidovaných účetních jednotek drženy výhradně za účelem jejich
prodeje.

tálu těchto účetních jednotek, po jejich případném vyloučení, přetřídění a úpravách, do rozvahy a výkazu
zisku a ztráty konsolidující účetní jednotky.

(7) Pro zahrnutí účetních jednotek pod společným
vlivem do položek konsolidované účetní závěrky se
přiměřeně použijí ustanovení odstavce 6.

(6) Metoda konsolidace ekvivalencí znamená ocenění účasti konsolidující účetní jednotky na účetní jednotce přidružené ve výši podílu na vlastním kapitálu,
po případném přetřídění a úpravách jednotlivých položek účetní závěrky.

(8) Účetní jednotky přidružené nemusí být zahrnuty do položek konsolidované účetní závěrky, je-li podíl konsolidující účetní jednotky na vlastním kapitálu účetní jednotky přidružené nevýznamný z hlediska podání věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace konsolidující účetní jednotky
a účetních jednotek začleněných do konsolidované
účetní závěrky.“.
25. § 63 zní:
„§ 63
(1) Konsolidace se provádí způsobem přímé konsolidace nebo po jednotlivých úrovních dílčích celků.
Přímou konsolidací se rozumí konsolidace všech účetních jednotek najednou, bez využití konsolidovaných
účetních závěrek případně sestavených za dílčí celky.
(2) Konsolidace po jednotlivých úrovních znamená, že se postupně sestavují konsolidované účetní
závěrky za nižší celky, které pak vstupují do konsolidovaných účetních závěrek vyšších celků.
(3) Při sestavování konsolidované účetní závěrky
se využívají tyto metody:
a) plná konsolidace, která se použije při zahrnutí
konsolidované účetní jednotky do konsolidované
účetní závěrky,
b) poměrná konsolidace, která se použije při zahrnutí
účetní jednotky pod společným vlivem do konsolidované účetní závěrky,
c) konsolidace ekvivalencí (protihodnotou), která se
použije při zahrnutí účetní jednotky přidružené do
konsolidované účetní závěrky.
(4) Metoda plné konsolidace zahrnuje položky
rozvahy a výkazu zisku a ztráty účetních závěrek konsolidovaných účetních jednotek v plné výši, po jejich
případném vyloučení, přetřídění a úpravách, do rozvahy a výkazu zisku a ztráty konsolidující účetní jednotky.
(5) Metoda poměrné konsolidace zahrnuje položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty účetních jednotek pod společným vlivem v poměrné výši odpovídající
podílu konsolidující účetní jednotky na vlastním kapi-

(7) U účetních jednotek, které mají povinnost
podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky,
se zvolená metoda konsolidace může změnit pouze ve
výjimečných případech. Takovouto změnu uvede
účetní jednotka v příloze v účetní závěrce s odůvodněním a s uvedením jejího vlivu na aktiva, pasiva a finanční
situaci účetních jednotek zahrnutých do konsolidované
účetní závěrky.
(8) Přetříděním se rozumí takové operace v účetních závěrkách účetních jednotek vstupujících do konsolidace, na jejichž základě je možno přiřadit k sobě
v procesu konsolidace sourodé položky a sčítat je.
Úpravami se rozumí operace ke sladění účetních metod
v rámci konsolidace v případech, kdy odlišné metody
by podstatným způsobem ovlivnily pohled na ocenění
majetku a závazků v konsolidované účetní závěrce a na
vykázaný výsledek hospodaření. Vyloučením se rozumí takové operace, které umožní, aby konsolidovaná
účetní závěrka neobsahovala vzájemné transakce, které
byly realizovány účetními jednotkami v konsolidaci.
Jde zejména o vzájemné pohledávky a závazky, nákup
a prodej zásob, dlouhodobého majetku, přijaté a vyplacené dividendy, dary a další operace mezi účetními jednotkami, které mají významný vliv na konsolidovaný
výsledek hospodaření.“.
26. V § 64 odst. 2 se věta první nahrazuje větou
„Informace konsolidované účetní závěrky vycházejí
z účetních závěrek konsolidující účetní jednotky, konsolidovaných účetních jednotek, účetních jednotek pod
společným vlivem a účetních jednotek přidružených,
konsolidovaných účetních závěrek dílčích celků a dalších údajů, které poskytují konsolidované účetní jednotky, účetní jednotky pod společným vlivem a účetní
jednotky přidružené konsolidující účetní jednotce.“.
27. V § 64 odst. 3 větě první se slova „konsolidačního celku“ nahrazují slovy „ , které mají povinnost
podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky“.
28. V § 64 se odstavec 5 zrušuje.
29. V § 65 odst. 2 se slovo „(bilance)“ zrušuje.
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30. V § 66 odstavec 2 zní:
„(2) Výkaz zisku a ztráty se doplní
a) v nákladových položkách o zúčtování kladného
konsolidačního rozdílu,
b) ve výnosových položkách o zúčtování záporného
konsolidačního rozdílu,
c) o menšinové podíly na výsledku hospodaření,
o podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci, podle použité metody konsolidace.“.
31. § 67 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 18a a 18b zní:
„§ 67
Obsahové vymezení přílohy v konsolidované
účetní závěrce
(1) Konsolidující účetní jednotka uvede v příloze
v konsolidované účetní závěrce
a) způsob konsolidace podle § 63 odst. 1 a použité
metody konsolidace podle § 63 odst. 4,
b) obchodní firmu a sídlo konsolidovaných účetních
jednotek zahrnutých do konsolidačního celku;
podíl na vlastním kapitálu v těchto účetních jednotkách zahrnutých do konsolidačního celku
držený jinými účetními jednotkami než konsolidující účetní jednotkou nebo osobami jednajícími
vlastním jménem, ale na účet těchto účetních jednotek; dále uvede důvody, na základě kterých se
stala ovládající osobou,
c) obchodní firmu a sídlo konsolidovaných účetních
jednotek nezahrnutých do konsolidačního celku
podle § 62 odst. 6 a § 22a odst. 3 zákona, včetně
důvodů jejich nezahrnutí s uvedením podílu na
vlastním kapitálu v těchto účetních jednotkách
drženého jinými osobami než konsolidující účetní
jednotkou,
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účetní závěrky; podíl na vlastním kapitálu v těchto
účetních jednotkách pod společným vlivem, který
drží účetní jednotky zahrnuté do konsolidace nebo
osoby jednající vlastním jménem, ale na účet těchto
účetních jednotek; dále uvede důvody, na základě
kterých je vykonáván společný vliv,
g) obchodní firmu a sídlo účetních jednotek, které
nejsou uvedeny pod písmeny b) až f), v nichž mají
účetní jednotky samy nebo prostřednictvím osoby
jednající vlastním jménem na její účet podíl na
vlastním kapitálu menší než 20 %; uvede se výše
podílu na vlastním kapitálu, včetně celkové výše
vlastního kapitálu, výše výsledku hospodaření za
poslední účetní období těchto účetních jednotek;
tato informace nemusí být uvedena, nejsou-li tyto
účetní jednotky významné z hlediska podání věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace v konsolidované účetní závěrce, informace o vlastním kapitálu a o výsledku hospodaření se rovněž neuvádějí, nejsou-li zveřejněny
a je-li podíl konsolidující účetní jednotky na vlastním kapitálu přímo nebo prostřednictvím jiných
účetních jednotek menší než 50 %,
h) informace o použitých účetních metodách a zásadách, o změnách způsobů oceňování, postupů
účtování, uspořádání položek konsolidované
účetní závěrky a obsahového vymezení položek
oproti předcházejícímu účetnímu období, s uvedením důvodů těchto změn; u položek uvedených
v konsolidované účetní závěrce, které jsou nebo
původně byly vyjádřeny v cizí měně, se uvedou
informace o způsobu jejich přepočtu na měnu,
v níž byla sestavena konsolidovaná účetní závěrka,
i) vysvětlení položek „Kladný konsolidační rozdíl“
a „Záporný konsolidační rozdíl“, metody jejich
stanovení a jakékoli významné změny oproti předcházejícímu účetnímu období,

d) obchodní firmu a sídlo účetních jednotek přidružených, které jsou zahrnuty do konsolidované
účetní závěrky; podíl na vlastním kapitálu v těchto
účetních jednotkách přidružených, který drží
účetní jednotky zahrnuté do konsolidace nebo
osoby jednající vlastním jménem, ale na účet těchto
účetních jednotek,

j) průměrný přepočtený počet zaměstnanců konsolidačního celku během účetního období, za které se
sestavuje konsolidovaná účetní závěrka, rozčleněných podle kategorií; samostatně se uvede průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu
účetního období u účetních jednotek pod společným vlivem.

e) obchodní firmu a sídlo účetních jednotek přidružených, které nejsou zahrnuty do konsolidované
účetní závěrky podle § 62 odst. 8, včetně uvedení
důvodu pro nezahrnutí,

(2) Konsolidující účetní jednotka dále v příloze
uvede zejména

f) obchodní firmu a sídlo účetních jednotek pod společným vlivem zahrnutých do konsolidované

a) výši odměn vyplacených za účetní období jak v peněžní, tak i v nepeněžní formě osobám, které jsou
statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů, jakož i výši
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formací o těchto transakcích, které jsou nezbytné
k pochopení finanční situace, 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 se spřízněnou stranou na finanční situaci; výraz „spřízněná strana“ má stejný význam jako v mezinárodních účetních standardech upravených právem
Evropské unie18b),

vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků
k bývalým členům vyjmenovaných orgánů, s uvedením úhrnu za každou kategorii,
b) výši záloh, půjček a úvěrů poskytnutých osobám,
které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a jakýchkoliv splatných částek, výši všech forem zajištění, s uvedením úhrnu za každou kategorii,
c) celkovou částku závazků, které ke dni sestavení
konsolidované účetní závěrky mají dobu splatnosti
delší než pět let a celkovou částku zajištěných závazků s uvedením povahy a formy tohoto zajištění,
d) způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků, popis použitého oceňovacího modelu při ocenění cenných papírů a derivátů reálnou
hodnotou, změny reálné hodnoty, včetně změn
v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých
druhů finančního majetku a způsob jejich zaúčtování; pokud nebyl cenný papír, podíl a derivát oceněn reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, uvede
účetní jednotka důvody a případnou výši opravné
položky,
e) souhrnnou výši finančních závazků, které nejsou
uvedeny v konsolidované rozvaze, jsou-li tyto informace užitečné pro posouzení finanční situace;
samostatně se uvedou veškeré závazky související
s důchody a závazky mezi konsolidující účetní
jednotkou a účetními jednotkami nezahrnutými
do konsolidované účetní závěrky,
f) konsolidované výnosy z běžné činnosti rozvržené
podle kategorií činností a podle zeměpisných trhů,
pokud se tyto kategorie a trhy mezi sebou podstatně liší z hlediska způsobu, kterým je organizován prodej zboží a výrobků a poskytování služeb
spadajících do běžné činnosti,
g) charakter a obchodní účel transakcí, které nejsou
uvedeny v konsolidované rozvaze, a finanční dopad těchto transakcí, pokud jsou rizika nebo
užitky z těchto operací významné a pokud je zveřejnění těchto rizik nebo užitků nezbytné k posouzení finanční situace,
h) transakce18a), s výjimkou transakcí v rámci účetních jednotek v konsolidaci, které konsolidující
účetní jednotka, konsolidované účetní jednotky,
účetní jednotky pod společným vlivem nebo
účetní jednotky přidružené uzavřely se spřízněnou
stranou, včetně objemu takových transakcí, povahy vztahu se spřízněnou stranou a ostatních in-
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i) odděleně informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi13g) nebo auditorské
společnosti za účetní období v členění na
1. povinný audit13h) roční účetní závěrky,
2. jiné ověřovací služby,
3. daňové poradenství,
4. jiné neauditorské služby.
18a

) Čl. 34 bod 7b Sedmé směrnice Rady 83/349/EHS, ve znění
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/46/ES.

18b

) Čl. 34 bod 7b Sedmé směrnice Rady 83/349/EHS, ve znění
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/46/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002
ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.“.

32. Poznámky pod čarou č. 17 a 18 se zrušují.
33. V příloze č. 1 se v „AKTIVA CELKEM“ položka „B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách“ nahrazuje položkou „B.III.1. Podíly – ovládaná
osoba“, položka „B.III.4. Půjčky a úvěry – ovládající
a řídící osoba, podstatný vliv“ nahrazuje položkou
„B.III.4. Půjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající
osoba, podstatný vliv“, položka „C.II.2. Pohledávky
– ovládající a řídící osoba“ nahrazuje položkou
„C.II.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba“
a položka „C.III.2. Pohledávky – ovládající a řídící
osoba“ nahrazuje položkou „C.III.2. Pohledávky –
ovládaná nebo ovládající osoba“.
34. V příloze č. 1 se v „PASIVA CELKEM“ položka „B.II.2. Závazky – ovládající a řídící osoba“ nahrazuje položkou „B.II.2. Závazky – ovládaná nebo
ovládající osoba“ a položka „B.III.2. Závazky – ovládající a řídící osoba“ nahrazuje položkou „B.III.2. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba“.
35. V příloze č. 2 se položka „VII.1. Výnosy
z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních
jednotkách pod podstatným vlivem“ nahrazuje polož-
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kou „VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách
a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem“.

této vyhlášky, se nepovažuje za porušení požadavku
rovnoměrného odpisování.

36. V příloze č. 3 se položka „IV.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem“ nahrazuje položkou
„IV.1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem“.

Přechodná ustanovení

3. Ustanovení § 39 odst. 7 a 13 vyhlášky č. 500/
/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
této vyhlášky, se poprvé použijí pro zjištění podmínek
osvobození od povinnosti uvádět rozvrh tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb podle kategorií činností
a podle zeměpisných trhů a vysvětlení výše částky vykázané v položce „B.I.1. Zřizovací výdaje“ za účetní
období, které započalo v roce 2010 a později.

1. Ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se
použijí poprvé v účetním období, které započalo v roce
2011 nebo později, pokud není v bodech 2 až 4 stanoveno jinak.

4. Ustanovení § 2 odst. 2 věty druhé a § 62 až 67
vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použijí při
sestavení konsolidované účetní závěrky za účetní období, které započalo v roce 2010 nebo později.

2. Použití ustanovení § 6 odst. 3 písm. d) a § 7
odst. 10 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pro odpisování
položek „B.I.5. Goodwill“ a „B.II.9. Oceňovací rozdíl
k nabytému majetku“ vykazovaných do doby účinnosti

Čl. III

Čl. II

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.
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420
V Y HLÁŠ K A
ze dne 21. prosince 2010,
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

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona
č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení
§ 4 odst. 8 tohoto zákona:

6. V § 2 odst. 5 se slova „§ 19 odst. 9 a“ zrušují
a za slovo „zákona“ se vkládají slova „a dále na účetní
jednotky podle § 19a zákona“.

Čl. I

„(2) Účetní jednotka, která použila účetní metody
způsobem vycházejícím z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a u které zároveň
existuje významná nejistota, spočívající zejména ve skutečnosti, která nasvědčuje tomu, že účetní jednotka nemusí být schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a v důsledku toho v rámci své běžné podnikatelské činnosti například plnit své závazky, uvede v příloze
v účetní závěrce tuto skutečnost. Dále popíše případná
opatření nebo návrhy řešení těchto skutečností.“.

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 vyhlášky č. 473/2003 Sb., vyhlášky č. 545/2004
Sb., vyhlášky č. 398/2005 Sb., vyhlášky č. 350/2007 Sb.
a vyhlášky č. 470/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. j) se čárka nahrazuje tečkou
a slovo „nebo“ se zrušuje.
2. V § 2 odst. 1 se písmeno k) včetně poznámky
pod čarou č. 6a) zrušuje.
3. V § 2 odst. 1 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) a l), která
včetně poznámky pod čarou č. 21 znějí:
„k) institucí elektronických peněz21), nebo

7. V § 55 se doplňuje odstavec 2, který zní:

8. V § 66 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Účetní jednotka, která poskytuje platební
služby nebo vydává elektronické peníze a není finanční
institucí podle zákona upravujícího činnost bank, uvede
v účtovém rozvrhu samostatné účty, na kterých bude
účtováno o této činnosti21).“
9. § 81 včetně poznámky pod čarou č. 22 zní:

21

l) platební institucí ).
21

„§ 81

) Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.“.

(1) Do konsolidované účetní závěrky zahrnuje
konsolidující účetní jednotka

4. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který zní:

a) konsolidované účetní jednotky, které s konsolidující účetní jednotkou tvoří konsolidační celek,

„(2) Tato vyhláška se vztahuje na účetní jednotky
uvedené v odstavci 1 písm. k) a l), pouze pokud jsou
finančními institucemi podle zákona upravujícího činnost bank.“.

b) účetní jednotky pod společným vlivem a účetní
jednotky přidružené, pokud se bude sestavovat
konsolidovaná účetní závěrka.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3
až 5.
5. V § 2 odst. 5 se slova „Tato vyhláška se nevztahuje“ nahrazují slovy „Z účetních jednotek uvedených
v odstavci 1 se tato vyhláška nevztahuje, s výjimkou
ustanovení § 81a,“.

(2) Do konsolidačního celku nemusí být zahrnuty
konsolidované účetní jednotky,
a) u nichž není podíl na konsolidačním celku významný22) z hlediska podání věrného a poctivého
obrazu předmětu účetnictví a finanční situace konsolidačního celku; pokud je u dvou a více takových
konsolidovaných účetních jednotek jejich sou-
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hrnný podíl významný22), jsou tyto účetní jednotky zahrnuty do konsolidačního celku, nebo

18. V § 81a odst. 4 se slovo „osvobozené“ nahrazuje slovem „této“.

b) u nichž dlouhodobá omezení významně brání
konsolidující účetní jednotce ve výkonu jejích práv
ohledně nakládání s majetkem nebo řízení uvedených konsolidovaných účetních jednotek, nebo
výjimečně, nelze-li bez prokazatelně nutných nepřiměřených nákladů nebo bez prokazatelně nutného zbytečného zdržení získat informace nezbytné pro sestavení konsolidované účetní závěrky
podle této vyhlášky, nebo

19. V § 82 odst. 1 se slova „podle příslušné metody“, slovo „konsolidačních“, slova „konsolidačního
celku“ a slovo „konsolidační“ zrušují.

c) jsou-li akcie nebo podíly konsolidovaných účetních jednotek drženy výhradně za účelem jejich
prodeje.
(3) Pro zahrnutí účetních jednotek pod společným
vlivem do položek konsolidované účetní závěrky se
přiměřeně použijí ustanovení odstavce 2.
(4) Účetní jednotky přidružené nemusí být zahrnuty do položek konsolidované účetní závěrky, je-li podíl konsolidující účetní jednotky na vlastním kapitálu účetní jednotky přidružené nevýznamný z hlediska podání věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace konsolidačního celku.
22

) § 19 odst. 6 zákona o účetnictví.“.

10. V § 81a odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „podle § 81 odst. 1 a 2“ zrušují.
11. V § 81a odst. 1 písm. a) se slovo „v“ zrušuje
a slovo „jednotce“ nahrazuje slovem „jednotky“.
12. V § 81a odst. 1 písm. b) se slovo „v“ a slova
„za konsolidační celek“ zrušují.
13. V § 81a odst. 1 písm. b) se slovo „jednotce“
nahrazuje slovem „jednotky“.
14. V § 81a odst. 2 písm. b) se za slova „kterým
se“ vkládá slovo „tato“.
15. V § 81a odst. 2 se středník na konci textu písmene c) nahrazuje čárkou a slova „vyžaduje se úředně
ověřený překlad“ se zrušují.
16. V § 81a odst. 3 se slova „jejichž cenné papíry
jsou registrované“ nahrazují slovy „které jsou emitentem cenných papírů přijatých k obchodování“ a slova
„v jakémkoli“ se nahrazují slovy „cenných papírů se
sídlem v“.
17. V § 81a odst. 4 se slova „ovládanou nebo řízenou osobou“ nahrazují slovy „konsolidovanou
účetní jednotkou“.

20. V § 82 odst. 2 se slovo „konsolidační“, slova
„(dále jen „dílčí konsolidační celky“)“ a slovo „konsolidačních“ zrušuje.
21. V § 82 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 3
až 8.
22. V § 82 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova
„za konsolidační celek“ zrušují.
23. V § 82 odst. 3 písm. a) se slova „ovládané nebo
řízené osoby“ nahrazují slovy „konsolidované účetní
jednotky“.
24. V § 82 odst. 3 písm. b) se slova „osoby, která
je celá ovládána ve shodě s další nebo dalšími osobami,
pokud tyto osoby mají shodný podíl na základním kapitálu ovládané nebo řízené osoby,“ nahrazují slovy
„účetní jednotky pod společným vlivem“.
25. V § 82 odst. 3 písm. c) se slova „osoby pod
podstatným vlivem“ nahrazují slovy „účetní jednotky
přidružené“.
26. V § 82 odst. 4 se slova „ovládaných nebo řízených osob“ nahrazují slovy „konsolidovaných účetních jednotek“.
27. V § 82 odst. 5 se slova „osoby ovládané ve
shodě“ nahrazují slovy „účetních jednotek pod společným vlivem“ a slova „základním kapitálu této osoby“
se nahrazují slovy „vlastním kapitálu těchto účetních
jednotek“.
28. V § 82 odst. 6 se slova „ovládající osoby na
osobě pod podstatným vlivem“ nahrazují slovy „konsolidující účetní jednotky na účetní jednotce přidružené“.
29. V § 82 odst. 6 se věta poslední zrušuje.
30. V § 82 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) U účetních jednotek, které mají povinnost
podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky,
se zvolená metoda konsolidace může změnit pouze ve
výjimečných případech. Takovouto změnu uvede
účetní jednotka v příloze v účetní závěrce s odůvodněním a s uvedením jejího vlivu na aktiva, pasiva a finanční
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situaci účetních jednotek zahrnutých do konsolidované
účetní závěrky.“.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8
a 9.
31. V § 82 odst. 8 se slovo „osob“ nahrazuje slovy
„účetních jednotek“ a slova „konsolidačního celku“ se
nahrazují slovem „konsolidace“.
32. V § 82 odst. 9 se slova „v konsolidované
účetní závěrce byly zachyceny pouze ty vztahy, které
byly osobami konsolidačního celku realizovány mimo
konsolidační celek“ nahrazují slovy „konsolidovaná
účetní závěrka neobsahovala vzájemné transakce, které
byly realizovány účetními jednotkami v konsolidaci“.
33. V § 82 odst. 9 se slova „nákup a prodej zásob,
dlouhodobého majetku“ a slova „konsolidačního
celku“ zrušují.
34. V § 82 odst. 9 se za slova „vliv na“ vkládá
slovo „konsolidovaný“.
35. V § 83 odst. 2 se slova „konsolidujících a konsolidovaných účetních jednotek“ nahrazují slovy „konsolidující účetní jednotky, konsolidované účetní jednotky, účetních jednotek pod společným vlivem, účetních jednotek přidružených“.
36. V § 83 odst. 2 se slovo „konsolidačních“ zrušuje a za slova „poskytují konsolidované účetní jednotky“ se vkládají slova „ , účetní jednotky pod společným vlivem a účetní jednotky přidružené“.
37. V § 83 odst. 3 se slova „konsolidačního celku“
nahrazují slovy „ , které mají povinnost podrobit se
sestavení konsolidované účetní závěrky“.
38. V § 83 se odstavec 5 zrušuje.
39. V § 85 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova
„podle použité metody konsolidace“ zrušují.
40. V § 85 odst. 2 písm. b) se slova „menšinové
podíly na výsledku hospodaření a o podíl na výsledku
hospodaření v ekvivalenci.“ zrušují.
41. V § 85 odst. 2 se doplňuje písmeno c), které
zní:
„c) o menšinové podíly na výsledku hospodaření,
o podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci, podle použité metody konsolidace.“.
42. V § 86 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova
„přiměřeně informace podle § 54 až 60 a dále informace
o“ nahrazují slovy „v konsolidované účetní závěrce“.
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43. V § 86 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) výši odměn vyplacených za účetní období jak v peněžní, tak i nepeněžní formě osobám, které jsou
statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů, jakož i výši
vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků
bývalých členů vyjmenovaných orgánů, s uvedením úhrnu za každou kategorii,“.
Poznámky pod čarou č. 18b a 18c se zrušují.
44. V § 86 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:
„b) odděleně informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské
společnosti za účetní období v členění na:
1. povinný audit účetní závěrky,
2. jiné ověřovací služby,
3. daňové poradenství,
4. jiné neauditorské služby,“.
Dosavadní písmena b) až m) se označují jako písmena c) až n).
45. V § 86 odst. 1 písm. c) se slova „ostatních pohledávek“ nahrazují slovem „úvěrů“ a slova „poskytnutých záruk“ se nahrazují slovy „všech forem zajištění,“.
46. V § 86 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) souhrnnou výši finančních závazků, které nejsou
uvedeny v konsolidované rozvaze, jsou-li tyto informace užitečné pro posouzení finanční situace;
samostatně se uvedou veškeré závazky související
s důchody a závazky mezi konsolidující účetní
jednotkou a účetními jednotkami nezahrnutými
do konsolidované účetní závěrky,“.
47. V § 86 odst. 1 se písmena e) až h) zrušují.
Dosavadní písmena i) až n) se označují jako písmena e)
až j).
48. V § 86 odst. 1 písm. e) se slova „cenných papírech a podílech oceněných ekvivalencí (protihodnotou), pohledávkách a závazcích“ nahrazují slovy „celkové závazky“.
49. V § 86 odst. 1 písm. e) se slova „ , pohledávkách a závazcích krytých podle zástavního práva nebo
věcného břemene“ nahrazují slovy „a celkovou částku
zajištěných závazků,“ a slova „pro případ nesplacení“
se zrušují.
50. V § 86 odst. 1 písm. f) se slovo „způsobu“

Strana 5470

Sbírka zákonů č. 420 / 2010

nahrazuje slovem „způsob“ a za slova „oceňovací rozdíly“ se vkládá čárka.
51. V § 86 odst. 1 písm. f) se slova „konsolidující
účetní jednotka uvede informace v rozsahu požadovaném § 60,“ zrušují.
52. V § 86 odst. 1 písm. g) se slova „charakteru
a obchodním účelu“ nahrazují slovy „charakter a obchodní účel“ a slova „konsolidačního celku“ se zrušují.
53. V § 86 odst. 1 písmeno i) zní:
„i) doplňující informace o povaze a podmínkách realizace finanční pomoci; v případě nezahrnutí konsolidované účetní jednotky nebo účetní jednotky
přidružené do konsolidované účetní závěrky podle
§ 81 odst. 3 písm. c) a odstavce 4, která je bankou
nebo jinou finanční institucí, a jsou-li akcie nebo
podíly této účetní jednotky dočasně drženy v rámci
finanční pomoci za účelem reorganizace nebo jiných opatření směřujících k pokračování v činnosti, přiloží konsolidující účetní jednotka ke konsolidované účetní závěrce účetní závěrku této
účetní jednotky,“.
54. V § 86 odst. 1 písm. j) se slovo „transakcích“
nahrazuje slovem „transakce“ a slova „v rámci konsolidačního celku“ se nahrazují slovy „mezi účetními jednotkami v konsolidaci“.
55. V § 86 odst. 1 písm. j) se za slova „konsolidující účetní jednotka“ vkládá čárka a slova „nebo jiné“ se
zrušují.
56. V § 86 odst. 1 písm. j) se za slova „konsolidované účetní jednotky“ vkládají slova „ , účetní jednotky
pod společným vlivem nebo účetní jednotky přidružené“ a za slovy „finanční situace18d)“ se slova „konsolidačního celku“ zrušují.
57. V § 86 odst. 1 písm. j) se slova „podmínek obvyklých na regulovaném trhu. Informace“ včetně poznámky pod čarou č. 18e nahrazují slovy „běžných
tržních podmínek; informace“, za slova „na finanční
situaci“ se vkládá středník a slova „konsolidačního
celku. Pro účely této vyhlášky má“ se zrušují.
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60. V § 86 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) způsob konsolidace podle § 82 odst. 1 a použité
metody konsolidace podle § 82 odst. 4,“.
61. V § 86 odst. 2 písm. b) se slova „nebo název“
zrušují a za slovo „sídlo“ se vkládá slovo „konsolidovaných“.
62. V § 86 odst. 2 písm. b) se slova „stupně vlivu
(závislosti) a podílu (účasti) na základním kapitálu
těchto účetních jednotek“ nahrazují slovy „podílu na
vlastním kapitálu v těchto účetních jednotkách držený
jinými účetními jednotkami než konsolidující účetní
jednotkou nebo osobami jednajícími vlastním jménem,
ale na účet těchto účetních jednotek; dále uvede skutečnosti, na základě kterých se stala ovládající osobou“.
63. V § 86 odst. 2 písm. b) se slova „hlasovacích
právech nebo jiném způsobu ovládání s uvedením konsolidačních metod při jejich konsolidaci podle § 71
odst. 4 s případným zdůvodněním volby příslušné
konsolidační metody,“ zrušují.
64. V § 86 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena c)
až g).
65. V § 86 odst. 2 písm. c) se slova „nebo název“
zrušují a za slovo „sídlo“ se vkládá slovo „konsolidovaných“.
66. V § 86 odst. 2 písm. c) se slova „s odůvodněním tohoto nezahrnutí“ nahrazují slovy „podle § 81
odst. 2, včetně důvodů jejich nezahrnutí s uvedením
podílu na vlastním kapitálu v těchto účetních jednotkách drženého jinými osobami než konsolidující účetní
jednotkou“.
67. V § 86 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) obchodní firmu a sídlo účetních jednotek přidružených, které jsou zahrnuty do konsolidované
účetní závěrky s uvedením podílu na jejich vlastním kapitálu, který drží účetní jednotky zahrnuté
do konsolidace nebo osoby jednající vlastním jménem, ale na účet těchto účetních jednotek,“.
68. V § 86 odst. 2 písmeno e) zní:

58. V § 86 odst. 1 písm. j) se za slova „ „spřízněná
strana“ “ vkládá slovo „má“ a slova „uvedených v § 23a
odst. 1 zákona“ se nahrazují slovy „upravených právem Evropské unie“.

„e) obchodní firmu a sídlo účetních jednotek přidružených, které nejsou zahrnuty do konsolidované
účetní závěrky podle § 81 odst. 4, včetně uvedení
důvodu pro nezahrnutí,“.

59. V § 86 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova
„popíše postup zahrnování účetních jednotek a“ zrušují.

69. V § 86 odst. 2 se za písmeno e) vkládají nová
písmena f) a g), která znějí:
„f) obchodní firmu a sídlo účetních jednotek pod spo-
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lečným vlivem zahrnutých do konsolidované
účetní závěrky s uvedením podílu na jejich kapitálu, který drží účetní jednotky zahrnuté do konsolidace nebo osoby jednající vlastním jménem, ale
na účet těchto účetních jednotek; dále uvede důvody, na základě kterých je vykonáván společný
vliv,
g) obchodní firmu a sídlo účetních jednotek, které
nejsou uvedeny pod písmeny b) až f), v nichž má
konsolidující účetní jednotka sama nebo prostřednictvím osoby jednající vlastním jménem na její
účet procentní podíl na vlastním kapitálu menší
než 20; uvede se výše podílu na vlastním kapitálu,
včetně celkové výše vlastního kapitálu, výše výsledku hospodaření za poslední účetní období
těchto účetních jednotek; tato informace nemusí
být uvedena, nejsou-li tyto účetní jednotky
významné z hlediska podání věrného a poctivého
obrazu předmětu účetnictví a finanční situace
v konsolidované účetní závěrce; informace o vlastním kapitálu a o výsledku hospodaření se rovněž
neuvádějí, nejsou-li zveřejněny a je-li podíl konsolidující účetní jednotky na vlastním kapitálu přímo
nebo prostřednictvím jiných účetních jednotek
menší než 50 procent,“.
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena h)
a i).
70. V § 86 odst. 2 písm. h) se za slovo „použitých“ vkládá slovo „účetních“ a slova „obecných účetních“ se zrušují.
71. V § 86 odst. 2 se na konci textu písmene h)
čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „u položek uvedených v konsolidované účetní závěrce, které
jsou nebo původně byly vyjádřeny v cizí měně, se uve-
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dou informace o způsobu jejich přepočtu na měnu,
v níž byla sestavena konsolidovaná účetní závěrka,“.
72. V § 86 odst. 2 písm. i) se středník nahrazuje
čárkou a slova „u zaměstnanců podílejících se na řízení
účetní jednotky se uvede příslušná výše osobních nákladů“ se nahrazují slovy „rozčleněných podle kategorií; samostatně se uvede průměrný přepočtený počet
zaměstnanců v průběhu účetního období u účetních
jednotek pod společným vlivem“.
73. V § 86 odst. 2 se na konci písmene i) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) vysvětlení položek „Kladný konsolidační rozdíl“
a „Záporný konsolidační rozdíl“, metody jejich
stanovení a jakékoli významné změny oproti předcházejícímu účetnímu období.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se
použijí poprvé v účetním období, které započalo v roce 2011 nebo později, pokud není v bodu 2 stanoveno
jinak.
2. Ustanovení § 2 odst. 5, § 81 až 86 vyhlášky
č. 501/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použijí při sestavení konsolidované účetní závěrky za účetní období, které
započalo v roce 2010 nebo později.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.
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421
V Y HLÁŠ K A
ze dne 21. prosince 2010,
kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami,
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. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení
§ 4 odst. 8 tohoto zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,
které jsou pojišťovnami, ve znění vyhlášky č. 474/
/2003 Sb., vyhlášky č. 546/2004 Sb., vyhlášky č. 399/
/2005 Sb., vyhlášky č. 351/2007 Sb. a vyhlášky č. 411/
/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 se slova „Tato vyhláška se nevztahuje“ nahrazují slovy „Z účetních jednotek uvedených
v odstavci 1 se tato vyhláška nevztahuje, s výjimkou
ustanovení § 38a,“.
2. V § 2 odst. 2 se slova „§ 19 odst. 9 a“ zrušují
a za slovo „zákona“ se vkládají slova „a dále na účetní
jednotky podle § 19a zákona“.
3. V § 4 odst. 7 se slova „ , na jejichž majetek je
v běžném účetním období prohlášen konkurz,“ nahrazují slovy „v úpadku“ a slova „prohlášení konkurzu“
se nahrazují slovy „rozhodnutí o úpadku“.
4. V § 10 se na konci odstavce 8 doplňuje věta
„V položce „C.III.2. Dluhové cenné papíry“ se uvádějí
rovněž hypoteční zástavní listy podle zvláštního právního předpisu1a).“.
5. V § 10 odst. 10 se slova „ , jejichž splnění je
zajištěno bankovní zárukou“ zrušují.
6. V § 10 odst. 12 se slova „do výše limitu“ zrušují.
7. V § 10 se odstavec 16 zrušuje.
8. V § 16 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „a zahrnuje částku představující podíl předepsaného hrubého pojistného, které má být přiřazeno k ná-

sledujícímu účetnímu období či k pozdějším účetním
obdobím“.
9. V § 16 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Rezerva se vytváří podle zvláštního právního předpisu1a) rovněž na nezasloužené zajistné.“.
10. V § 16 odst. 6 se za slova „úrokové míry“
vkládají slova „a ostatních početních parametrů“.
11. V § 16 odst. 7 se za slova „úrokové míry“
vkládají slova „a ostatních početních parametrů“.
12. V § 22 odst. 2 písm. i) se slova „§ 19 odst. 9“
nahrazují slovy „§ 19a“.
13. V § 22 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Účetní jednotka, která použila účetní metody
způsobem vycházejícím z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a u které zároveň
existuje významná nejistota, spočívající zejména ve skutečnosti, která nasvědčuje tomu, že účetní jednotka nemusí být schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a v důsledku toho v rámci své běžné podnikatelské činnosti například plnit své závazky, uvede v příloze
v účetní závěrce tuto skutečnost. Dále popíše případná
opatření nebo návrhy řešení těchto skutečností.“.
14. V § 23 odst. 3 se slova „zákona č. 363/1999
Sb.“ nahrazují slovy „zvláštního právního předpisu1a)“.
15. Pod nadpisem části třetí se slova v závorce
„(K § 14 odst. 1 zákona)“ zrušují.
16. Pod nadpisem části čtvrté se slova v závorce
„(K § 4 odst. 8 a § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1 zákona)“
zrušují.
17. V § 29 odstavec 9 zní:
„(9) Pro oceňovací rozdíly podle odstavce 1 při
přeměně účetní jednotky se použije přiměřeně § 14a,
54 a 54a vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, s tím, že tyto rozdíly se uvádějí v položce
„A.IV. Ostatní kapitálové fondy“; u cenných papírů,
podílů a derivátů se oceňovací rozdíly uvádějí podle
této vyhlášky.“.
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18. Pod nadpisem části páté se slova v závorce
„(K § 4 odst. 8 a 6)“ zrušují.
19. V § 38 odstavec 1 zní:
„(1) Konsolidační celek podle § 22 odst. 6 zákona
tvoří konsolidující účetní jednotka a konsolidované
účetní jednotky.“.
20. V § 38 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2
až 4.
21. V § 38 odst. 2 se za slova „konsolidované
účetní jednotky“ vkládají slova „výlučně nebo převážně“.
22. V § 38 odst. 2 se slova „Konsolidujícími účetními jednotkami podle odstavce 1 jsou rovněž ovládající osoby jednající ve shodě“ nahrazují slovy „Konsolidující účetní jednotkou podle odstavce 1 je rovněž
ovládající osoba vykonávající vliv“.
23. V § 38 odst. 3 úvodní část ustanovení zní: „Do
konsolidačního celku nemusí být zahrnuty konsolidované účetní jednotky:“.
24. V § 38 odst. 3 písm. a) se slova „úhrnu rozvahy, čistého obratu a vlastního kapitálu.“ nahrazují
slovy „podání věrného a poctivého obrazu předmětu
účetnictví a finanční situace konsolidačního celku;“.
25. V § 38 odst. 3 písm. a) se slovo „Pokud“ nahrazuje slovem „pokud“, za slova „podíl významný,4)“
se vkládá slovo „jsou“ a slova „se přesto zahrnují do
konsolidované účetní závěrky“ nahrazují slovy „zahrnuty do konsolidačního celku“.
26. V § 38 odst. 3 písm. c) se slova „v bezprostředně následujícím účetním období“ zrušují.
27. V § 38 odstavec 4 zní:
„(4) Do konsolidované účetní závěrky zahrnuje
konsolidující účetní jednotka i účetní jednotky pod
společným vlivem a účetní jednotky přidružené, pokud
bude tato závěrka sestavována.“.
28. V § 38 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
„(5) Pro zahrnutí účetních jednotek pod společným vlivem do konsolidované účetní závěrky se přiměřeně použijí ustanovení odstavce 3.
(6) Účetní jednotky přidružené nemusí být zahrnuty do položek konsolidované účetní závěrky, je-li podíl konsolidující účetní jednotky na vlastním kapitálu uvedené účetní jednotky nevýznamný z hlediska
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podání věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace konsolidačního celku.“.
29. V § 38a odst. 1 se slova „podle § 38 odst. 1
a 2“ zrušují.
30. V § 38a odst. 1 písm. a) se slovo „v“ zrušuje
a slovo „jednotce“ se nahrazuje slovem „jednotky“.
31. V § 38a odst. 1 písm. b) se slovo „v“ zrušuje,
slovo „jednotce“ se nahrazuje slovem „jednotky“
a slova „za konsolidační celek“ se zrušují.
32. V § 38a odst. 2 písm. c) se slova „ ; vyžaduje se
úředně ověřený překlad“ zrušují.
33. V § 38a odst. 3 se slovo „registrované“ nahrazuje slovy „přijaty k obchodování“ a slova „v jakémkoli členském státu“ se nahrazují slovy „cenných papírů se sídlem v členském státu“.
34. V § 38a odst. 4 se slova „ovládanou nebo řízenou osobou“ nahrazují slovy „konsolidovanou
účetní jednotkou“ a slovo „osvobozené“ se nahrazuje
slovem „této“.
35. V § 39 odst. 1 se slova „podle příslušné metody“, slovo „konsolidačních“, slova „konsolidačního
celku“ a slovo „konsolidační“ zrušují.
36. V § 39 odst. 2 se slova „(dále jen „dílčí konsolidační celky“) a“ a slovo „konsolidačních“ zrušují.
37. V § 39 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 3
až 9.
38. V § 39 odst. 3 v úvodní části ustanovení se
slova „za konsolidační celek“ zrušují.
39. V § 39 odst. 3 písm. a) se slova „ovládané osoby nebo řízené osoby“ nahrazují slovy „konsolidované
účetní jednotky“.
40. V § 39 odst. 3 písm. b) se slova „osoby, která
je ovládána ve shodě s další nebo dalšími osobami, pokud tyto osoby mají shodný podíl na vlastním kapitálu
ovládané nebo řízené osoby,“ nahrazují slovy „účetní
jednotky pod společným vlivem“.
41. V § 39 odst. 3 písm. c) se slova „osoby pod
podstatným vlivem“ nahrazují slovy „účetní jednotky
přidružené“.
42. V § 39 odst. 4 se slova „ovládaných nebo řízených osob“ nahrazují slovy „konsolidovaných účetních jednotek v plné výši“.
43. V § 39 odst. 5 se slova „osoby ovládané ve
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shodě“ nahrazují slovy „účetních jednotek pod společným vlivem“, slovo „základním“ se nahrazuje slovem
„vlastním“ a slova „této osoby“ se nahrazují slovy
„těchto účetních jednotek“.
44. V § 39 odst. 6 se slova „ovládající osoby“ nahrazují slovy „konsolidující účetní jednotky“ a slova
„osobě pod podstatným vlivem“ se nahrazují slovy
„účetní jednotce přidružené“.
45. V § 39 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) U účetních jednotek, které mají povinnost
podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky,
se zvolená metoda konsolidace může změnit pouze ve
výjimečných případech. Takovouto změnu uvede
účetní jednotka v příloze v účetní závěrce s odůvodněním a s uvedením jejího vlivu na aktiva, pasiva a finanční
situaci účetních jednotek zahrnutých do konsolidované
účetní závěrky.“.
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52. V § 40 odst. 2 se věta první nahrazuje větou
„Informace konsolidované účetní závěrky vycházejí
z účetních závěrek konsolidující účetní jednotky a konsolidovaných účetních jednotek, účetních jednotek pod
společným vlivem a účetních jednotek přidružených,
z konsolidovaných účetních závěrek dílčích celků a dalších informací, které poskytují uvedené účetní jednotky
podle § 22b odst. 1 zákona konsolidující účetní jednotce.“.
53. V § 40 odst. 3 se slova „konsolidačního celku“
nahrazují slovy „ , které mají povinnost podrobit se
sestavení konsolidované účetní závěrky“.
54. V § 40 odst. 4 se slova „§ 3 odst. 2, 3 a 5“
nahrazují slovy „§ 3 odst. 2 a 3“.
55. V § 42 odst. 2 se za slova „Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu,“ vkládají slova „c) o položky“.
56. V § 43 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8
až 10.

„(1) Konsolidující účetní jednotka uvede v příloze
v konsolidované účetní závěrce

46. V § 39 odst. 8 se slovo „osob“ nahrazuje slovy
„účetních jednotek“ a slova „konsolidačního celku“ se
nahrazují slovem „konsolidace“.

a) způsob konsolidace podle § 39 odst. 1 a metodu
konsolidace podle § 39 odst. 3,

47. V § 39 odst. 8 se slova „v konsolidované
účetní závěrce byly zachyceny pouze ty vztahy, které
byly osobami konsolidačního celku realizovány mimo
konsolidační celek“ nahrazují slovy „konsolidovaná
účetní závěrka neobsahovala vzájemné transakce, které
byly realizovány účetními jednotkami v konsolidaci“.
48. V § 39 odst. 8 věta čtvrtá zní: „Jde zejména
o vzájemné pohledávky a závazky, přijaté a vyplacené
dividendy, dary a další operace mezi účetními jednotkami, které mají významný vliv na konsolidovaný výsledek hospodaření.“.
49. V § 39 odst. 9 se slova „konsolidačního celku“
nahrazují slovem „konsolidace“.
50. V § 39 odst. 10 se slova „konsolidačního
celku“ nahrazují slovem „konsolidace“, slova „veřejném (organizovaném)“ se nahrazují slovy „regulovaném“, slova „zisk nebo ztrátu“ se nahrazují slovy „výsledek hospodaření“ a slova „konsolidačního celku“ se
nahrazují slovem „konsolidace“.
51. V § 40 odst. 1 se slova „přehled o změnách
vlastního kapitálu“ nahrazují slovy „může zahrnovat
přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu“.

b) obchodní firmu a sídlo konsolidovaných účetních
jednotek zahrnutých do konsolidačního celku
s uvedením podílu na vlastním kapitálu v těchto
účetních jednotkách držený jinými osobami než
konsolidující účetní jednotkou nebo osobami jednajícími vlastním jménem, ale na účet těchto účetních jednotek; dále uvede důvody, na základě kterých se stala ovládající osobou,
c) obchodní firmu a sídlo konsolidovaných účetních
jednotek nezahrnutých do konsolidačního celku
podle § 38 odst. 4, včetně důvodů jejich nezahrnutí
s uvedením podílu na vlastním kapitálu v těchto
účetních jednotkách drženého jinými osobami
než konsolidující účetní jednotkou,
d) obchodní firmu a sídlo účetních jednotek přidružených, které jsou zahrnuty do konsolidované
účetní závěrky s uvedením podílu na jejich vlastním kapitálu, který drží účetní jednotky zahrnuté
do konsolidace nebo osoby jednající vlastním jménem, ale na účet těchto účetních jednotek,
e) obchodní firmu a sídlo účetních jednotek přidružených, které nejsou zahrnuty do konsolidované
účetní závěrky podle § 38 odst. 6, včetně uvedení
důvodu pro nezahrnutí,
f) obchodní firmu a sídlo účetních jednotek pod společným vlivem zahrnutých do konsolidované
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účetní závěrky s uvedením podílu na jejich kapitálu, který drží účetní jednotky zahrnuté do konsolidace nebo osoby jednající vlastním jménem, ale
na účet těchto účetních jednotek; dále uvede důvody, na základě kterých je vykonáván společný
vliv,
g) obchodní firmu a sídlo účetních jednotek, které
nejsou uvedeny pod písmeny b) až f), v nichž má
konsolidující účetní jednotka sama nebo prostřednictvím osoby jednající vlastním jménem na její
účet podíl na vlastním kapitálu menší než 20 %;
uvede se výše podílu na vlastním kapitálu, včetně
celkové výše vlastního kapitálu, výše výsledku
hospodaření za poslední účetní období těchto
účetních jednotek; tato informace nemusí být uvedena, nejsou-li tyto účetní jednotky významné
z hlediska podání věrného a poctivého obrazu
předmětu účetnictví a finanční situace v konsolidované účetní závěrce; informace o vlastním kapitálu
a o výsledku hospodaření se rovněž neuvádějí, nejsou-li zveřejněny a je-li podíl konsolidující účetní
jednotky na vlastním kapitálu přímo nebo prostřednictvím jiných účetních jednotek menší než
50 %,
h) informace o použitých účetních metodách a zásadách, o změnách způsobů oceňování, postupů
účtování, uspořádání položek konsolidované
účetní závěrky a obsahového vymezení položek
oproti předcházejícímu účetnímu období, s uvedením důvodů těchto změn; u položek uvedených
v konsolidované účetní závěrce, které jsou nebo
původně byly vyjádřeny v cizí měně, se uvedou
informace o způsobu jejich přepočtu na měnu,
v níž byla sestavena konsolidovaná účetní závěrka,
i) vysvětlení položek „Kladný konsolidační rozdíl“
a „Záporný konsolidační rozdíl“, metody jejich
stanovení a jakékoli významné změny oproti předcházejícímu účetnímu období,
j) průměrný přepočtený počet zaměstnanců konsolidačního celku během účetního období, za které se
sestavuje konsolidovaná účetní závěrka, rozčleněných podle kategorií; samostatně se uvede průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu
účetního období u účetních jednotek pod společným vlivem.“.
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58. V § 43 odst. 2 písm. a) se slova „bývalých
členů“ nahrazují slovy „k bývalým členům“.
59. V § 43 odst. 2 písm. b) se slova „ostatních pohledávek“ nahrazují slovy „úvěrů“ a slova „výši poskytnutých záruk“ se nahrazují slovy „výši všech forem zajištění“.
60. V § 43 odst. 2 písmena c) a d) znějí:
„c) celkovou částku závazků, které ke dni sestavení
konsolidované účetní závěrky mají dobu splatnosti
delší než pět let a celkovou částku zajištěných závazků s uvedením povahy a formy tohoto zajištění,
d) souhrnnou výši finančních závazků, které nejsou
uvedeny v konsolidované rozvaze, jsou-li tyto informace užitečné pro posouzení finanční situace;
samostatně se uvedou veškeré závazky související
s důchody a závazky mezi konsolidující účetní
jednotkou a účetními jednotkami nezahrnutými
do konsolidované účetní závěrky,“.
61. V § 43 odst. 2 se písmena e) až h) zrušují.
Dosavadní písmena i) až o) se označují jako písmena e)
až k).
62. V § 43 odst. 2 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „ ; pokud nebyl cenný papír, derivát
a podíl oceněn reálnou hodnotou nebo ekvivalencí,
uvede účetní jednotka důvody a případnou výši
opravné položky,“.
63. V § 43 odst. 2 se písmena f) a g) zrušují.
Dosavadní písmena h) až k) se označují jako písmena f)
až i).
64. V § 43 odst. 2 písm. f) se slova „za konsolidační celek“ zrušují.
65. V § 43 odst. 2 písm. g) se slova „konsolidačního celku“ zrušují.
66. V § 43 odst. 2 písm. h) se slova „v rámci konsolidačního celku“ nahrazují slovy „mezi účetními jednotkami v konsolidaci“, slova „zahrnuté do konsolidačního celku“ se nahrazují slovy „účetní jednotky
pod společným vlivem nebo účetní jednotky přidružené“ a slova „podmínek obvyklých na regulovaném
trhu42b)“ se nahrazují slovy „běžných tržních podmínek“.

Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

Poznámka pod čarou č. 42b se zrušuje.

57. V § 43 odst. 2 v úvodní části ustanovení se za
slova „účetní závěrce“ vkládá slovo „dále“.

67. V § 43 odst. 2 písm. h) se slova „nebo“, „konsolidačního celku“ a „konsolidačního celku“ zrušují.
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68. V příloze č. 1 se v položce „5. Vyrovnávací
rezerva“ slova „a) hrubá výše ..... X“ a „b) podíl zajišťovatelů (-)“ vypouštějí.
69. V příloze č. 1 se za slova „7. Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry“ vkládají slova „a ostatních početních parametrů“.

Částka 146

2011 nebo později, pokud není v bodu 2 stanoveno
jinak.
2. Ustanovení § 2 odst. 2 a § 38 až 40, 42 a 43
vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použijí při
sestavení konsolidované účetní závěrky za účetní období, které započalo v roce 2010 nebo později.

Čl. II
Čl. III

Přechodná ustanovení
1. Ustanovení vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se
použijí poprvé v účetním období, které započalo v roce

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

Částka 146
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422
V Y HLÁŠ K A
ze dne 22. prosince 2010,
kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování
informačního systému datových schránek

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 20 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/
/2009 Sb.:

ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů – EDI)
w) dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze
2007 a vyšší
x) shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)

Čl. I
Příloha č. 3 vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení
podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, se mění takto:

y) dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8

1. Dosavadní text přílohy č. 3 se označuje jako
bod I.

8. V bodu I se poznámka pod čarou zrušuje.

2. V bodu I se na začátek vkládá věta „Přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové
schránky jsou za splnění podmínek uvedených v bodech II a III formáty“.
3. V bodu I písm. k) se slovo „doc“ nahrazuje
slovem „doc/docx“.
4. V bodu I písm. l) se slovo „xls“ nahrazuje slovem „xls/xlsx“.

z) gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)“.

9. Za bod I se doplňují body II a III, které znějí:
„II. Formáty uvedené v bodu I jsou přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky, obsahují-li odpovídající příponu. Příponou se rozumí
vnější znak formátu datové zprávy, který umožňuje
programovému vybavení určení typu datového souboru.

5. V bodu I písm. m) se slovo „ppt“ nahrazuje
slovem „ppt/pptx“.

III. Formát uvedený v bodu I písm. c) je přípustným
formátem datové zprávy dodávané do datové schránky,
odpovídá-li veřejně dostupnému XSD schématu publikovanému příjemcem datové zprávy.“.

6. V bodu I písm. p) se slovo „tiff“ nahrazuje slovem „tif/tiff“.

Čl. II

7. V bodu I se na konci doplňují písmena v) až z),
která znějí:
„v) edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Ministr:
Mgr. John v. r.
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