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Částka 172

Rozeslána dne 21. prosince 2012

Cena Kč 78,–

O B S A H:
460. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
461. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek
a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních
záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
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460
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2012,
kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona
č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení
§ 4 odst. 8 a § 24 odst. 5:
Čl. I
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané
účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb.,
vyhlášky č. 403/2011 Sb. a vyhlášky č. 436/2011 Sb.,
se mění takto:
1. V § 4 odst. 9 se slovo „Zůstatek“ nahrazuje
slovy „Kladný zůstatek“.
2. V § 11 odst. 6 písm. d) se věty druhá až čtvrtá
zrušují.
3. V § 11 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7,
který zní:
„(7) Pokud jsou splněny podmínky podle odstavců 2 a 5, uvede účetní jednotka nejpozději k rozvahovému dni technické zhodnocení v příslušné položce
majetku. Nejsou-li splněny podmínky podle odstavců 2
a 5, uvede účetní jednotka výši tohoto plnění v příslušné položce nákladů. V případě, že je zde předpoklad
splnění podmínek podle odstavců 2 a 5 v následujících účetních obdobích, uvede účetní jednotka nejpozději k rozvahovému dni technické zhodnocení v položce „A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný
majetek“.“.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.
4. V § 14 odst. 7 se na konci textu věty první doplňují slova „ , s výjimkou zvířat v zoologických zahradách, služebních psů a služebních koní“.
5. V § 14 odst. 10 se věty druhá až čtvrtá zrušují.
6. V § 14 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:
„(11) Pokud jsou splněny podmínky podle od-

stavců 9 a 12, uvede účetní jednotka nejpozději k rozvahovému dni technické zhodnocení v příslušné položce majetku. Nejsou-li splněny podmínky podle odstavců 9 a 12, uvede účetní jednotka výši tohoto plnění
v příslušné položce nákladů. V případě, že je zde předpoklad splnění podmínek podle odstavců 9 a 12 v následujících účetních obdobích, uvede účetní jednotka
nejpozději k rozvahovému dni běžného účetního období technické zhodnocení v položce „A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“.“.
Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12.
7. V § 22 odst. 1 písm. e) se za slovo „obsahuje“
vkládají slova „zejména pohledávky z titulu pokut, penále a jiných sankcí, místních, správních a soudních
poplatků a jiné“.
8. V § 28 odst. 2 se slova „rozhodnutí příslušného
orgánu“ nahrazují slovy „schválení účetní závěrky“.
9. V § 28 odstavec 3 zní:
„(3) Položka „C.III.3. Výsledek hospodaření minulých účetních období“ obsahuje výsledky hospodaření účetní jednotky za minulá účetní období.“.
10. V § 33 odst. 6 písm. a) se slova „podle odpisového plánu“ nahrazují slovy „zejména podle odpisového plánu,“.
11. V § 37 odst. 2 se za písmeno c) vkládají nová
písmena d) a e), která znějí:
„d) „B.I.13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku“ obsahuje výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku včetně drobného
dlouhodobého nehmotného majetku,
e) „B.I.14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků“ obsahuje výnosy
z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
včetně drobného dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou výnosů z prodeje pozemků,“.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno f).
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Čl. II

12. V § 55 odst. 1 se slova „§ 14 odst. 11“ nahrazují slovy „§ 14 odst. 12“.
13. V § 68 odst. 1 písm. c) se slovo „inventarizačním“ nahrazuje slovem „účetním“.
14. V příloze č. 1 se ve všech položkách C.III.3.
slova „Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých
let“ nahrazují slovy „Výsledek hospodaření minulých
účetních období“.
15. V příloze č. 7 v Účtové skupině 38 se slova
„Přechodné účty aktiv a pasiv“ nahrazují slovy „Účty
příštích období a dohadné účty“ a v Účtové skupině 43
v názvu účtu 432 se slova „Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let“ nahrazují slovy „Výsledek
hospodaření minulých účetních období“.
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Přechodné ustanovení
Ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se
použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna
2013 a později.

Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.
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461
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2012,
kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních
jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické
a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona
č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení
§ 4 odst. 8:
Čl. I
Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech
v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich
předávání do centrálního systému účetních informací
státu a o požadavcích na technické a smíšené formy
účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb. a vyhlášky č. 437/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 6 větě první se slova „technický
manuál“ nahrazují slovy „Technický manuál centrálního systému účetních informací státu“ a ve větě druhé
se za slovo „manuál“ vkládají slova „centrálního systému účetních informací státu“.
2. V § 3 odst. 7, § 6 odst. 1, § 7 odst. 1, § 10
odst. 1, § 13 písm. c), § 19 odst. 1 a 3, § 20 odst. 4,
v poznámce v příloze č. 2b a v poznámce v příloze
č. 5 se slova „technickém manuálu“ nahrazují slovy
„Technickém manuálu centrálního systému účetních
informací státu“.
3. V § 3 odst. 7 písmeno f) zní:
„f) strukturu jednotlivých číselníků, registrů a informací z registrů, včetně jejich použití při členění
účetních záznamů a jejich přenosu,“.
4. V § 3 se doplňuje nový odstavec 8, který zní:
„(8) Při členění účetních záznamů jsou využívány
číselníky, rejstříky a informace z registrů spravovaných
centrálními orgány veřejné správy nebo spravovaných
správcem centrálního systému účetních informací
státu.“.
5. V § 3a odst. 2 písm. c) se číslo „1 000“ nahrazuje číslem „3 000“.
6. V § 3a odst. 2 písm. d) se číslo „10 000 000“ nahrazuje číslem „100 000 000“.
7. V § 3a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4,
který zní:
„(4) Pomocný analytický přehled se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a vykazuje se v korunách českých s přesností na dvě desetinná místa.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
8. V § 4 odst. 1 se za slova „podle § 3“ vkládají
slova „a 3a“.
9. V § 5 odst. 1 se číslo „2013“ nahrazuje číslem „2014“.
10. V § 5 odst. 3 se slova „skutečnostmi nebo“
zrušují.
11. V § 5 odst. 7 a § 7 odst. 3 se slova „technický
manuál“ nahrazují slovy „Technický manuál centrálního systému účetních informací státu“.
12. V § 7 odst. 1 se za slova „nemá-li vybraná
účetní jednotka“ vkládají slova „zřízenou a zpřístupněnou“.
13. V § 8 odst. 4 a § 9 odst. 3 se slova „technickým manuálem“ nahrazují slovy „Technickým manuálem centrálního systému účetních informací státu“.
14. V § 18 odst. 3 písm. b) se slovo „pětkrát“ nahrazuje slovem „devětadevadesátkrát“.
15. V § 20 odstavec 1 zní:
„(1) Správce centrálního systému účetních informací státu předává zodpovědné osobě jmenované vybranou účetní jednotkou, případně náhradní zodpovědné osobě dokumenty obsahující osobní přístupové
kódy podle § 17 odst. 2 písm. a) a e). Vybraná účetní
jednotka poskytne zajišťovací a identifikační soubory
zodpovědné osobě, případně náhradní zodpovědné
osobě. Zodpovědná osoba, případně náhradní zodpovědná osoba pomocí těchto osobních přístupových
kódů a zajišťovacích a identifikačních souborů předaných podle § 19 odst. 1 vygeneruje technickým prostředkem uvedeným v § 14 odst. 3 osobní přístupové
kódy podle § 17 odst. 2 písm. b) a f).“.
16. V § 21 odstavec 4 zní:
„(4) Na základě požadavku vybrané účetní jednotky podle odstavce 2 předá správce centrálního systému účetních informací státu vybrané účetní jednotce
zajišťovací a identifikační soubory. Správce centrálního
systému účetních informací státu zašle zodpovědné
osobě, případně náhradní zodpovědné osobě osobní
přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. a), c) a e).“.
17. Příloha č. 2a zní:
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„Příloha č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
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18. V příloze č. 3 v řádce číslo výkazu 3 se slova
„čtvrtletně – ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. – mezitímní
účetní závěrka, a to do 30. dne následujícího měsíce a“
zrušují.
19. V příloze č. 4 ve sloupci „Četnost předávání
účetního záznamu“ se na konci textu každého řádku
doplňují slova „státu, nestanoví-li orgán veřejné správy
v rámci monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností jiný termín“.
20. V příloze č. 4 se za řádek 12 vkládá nový řádek
12a, který zní:
„
12a

Vyžádaný soubor primárních účetních záznamů z účetních knih

21. V příloze č. 4 se za řádek 13 vkládá nový řádek 13a, který zní:

do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na
předání jiného účetního záznamu správcem centrálního
systému účetních informací státu, nestanoví-li orgán
veřejné správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a
kontrolních činností jiný termín
“.

„
13a

Vyžádaný soubor jiných účetních
záznamů

22. V příloze č. 5 se na konci poznámky doplňuje
nový odstavec, který zní:
„Operativní účetní záznamy k poslednímu dni kalendářního roku (za měsíc prosinec) a k poslednímu dni
následujícího měsíce ledna předává vybraná účetní jednotka v termínu pro předání řádné účetní závěrky sestavované k poslednímu dni tohoto kalendářního
roku.“.

do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na
předání jiného účetního záznamu správcem centrálního
systému účetních informací státu, nestanoví-li orgán
veřejné správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a
kontrolních činností jiný termín
“.
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„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
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24. V příloze č. 14 se slovo „ID“ nahrazuje slovem
„identifikátor“, slova „(dále jen ZO/NZO)“ se zrušují,
slova „ZO/NZO“ se nahrazují slovy „zodpovědné
osoby nebo náhradní zodpovědné osoby“ a slovo
„CSÚIS“ se nahrazuje slovy „centrálním systému účetních informací státu“.

účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se
použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna
2013 a později.

Čl. II

Účinnost

Přechodné ustanovení
Ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.
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po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po
ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny
adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO
(právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství
v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

