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1. aktualizace k 1. 2. 2018

Str. 70	  V	souladu	s	ustanovením	zákona	č.	183/2017	Sb.,	kterým	se	mění	
některé	zákony	v	souvislosti	s	přijetím	zákona	o	odpovědnosti	za	
přestupky	 a	 řízení	 o	 nich	 a	 zákona	 o	 některých	 přestupcích,	 se	
v	nadpisu	bodu	3.7.6.	slova	„SPRÁVNÍ	DELIKTY“	nahrazují	slovem	
„PŘESTUPKY“	a	v	odst.	1	se	slova	„správního	deliktu“	nahrazují	
slovem	„přestupku“.

Str. 71	  V	odst.	4	se	slova	„správní	delikt“	nahrazují	slovem	„přestupek“.	

Str. 88	  V	 souladu	 s	 ustanovením	 vyhlášky	 č.	 397/2017	 Sb.,	 kterou	 se	
mění	vyhláška	č.	410/2009	Sb.,	kterou	se	provádějí	některá	usta-
novení	zákona	č.	563/1991	Sb.,	o	účetnictví,	ve	znění	pozdějších		
předpisů,	 pro	 některé	 vybrané	 účetní	 jednotky,	 ve	 znění	 pozděj-
ších	 předpisů,	 se	 v	 Příloze	 č.	 1,	 v	 závazném	 vzoru	 Rozvahy	 pro	
organizační	složky	státu	položka	„C.II.3.	Rezervní	fond	tvořený	ze	
zlepšeného	výsledku	hospodaření“ zrušuje.

Str. 139	 V	 souladu	 s	 ustanovením	 vyhlášky	 č.	 397/2017	 Sb.	 se	 v	 Příloze	
č.	 5	 položce	 „F.	 Doplňující	 informace	 k	 fondům	 účetní	 jednotky	
(Rezervní	 fond	organizační	složky	státu)“	položka	„B.II.7.	Příjmy	
z	prodeje	majetku	státu,	s	kterým	je	příslušné	hospodařit	Minister-
stvo	obrany“	zrušuje.	Dosavadní	položka	B.II.8.	se	označuje	jako	
položka	B.II.7.

Str. 146, 148, 150	 	V	souladu	s	ustanovením	vyhlášky	č.	273/2017	Sb.,	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,	a	v	návaznosti	
na	ustanovení	vyhlášky	č.	272/2017	Sb.,	k	provedení	ně-
kterých	ustanovení	zákona	o	sběru	vybraných	údajů	pro	
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účely	monitorování	a	řízení	veřejných	financí,	se	v	Příloze	
č.	5	položky	„K.	Doplňující	údaje	k	poskytnutým	garan-
cím“,	„L.	Doplňující	 informace	o	projektech	partnerství	
veřejného	a	soukromého	sektoru“	a	„M.	Doplňující	infor-
mace	k	příjmům	a	výdajům“	zrušují.

Str. 153	 V	 souladu	 s	 ustanovením	 vyhlášky	 č.	 397/2017	 Sb.	 se	 v	 Příloze	
č.	5	položka	„N.	Doplňující	informace	k	položce	výkazu	zisku	a	ztrá-
ty‚A.I.13.	Mzdové	náklady‘	“	zrušuje.

Str. 176	  V	 souladu	 s	 ustanovením	 vyhlášky	 č.	 397/2017	 Sb.	 se	 upravuje	
obsahové	 vymezení	 položky	 „B.II.1.	 Odběratelé“	 takto:	 „Položka	
B.II.1.	Odběratelé	obsahuje	částky	pohledávek	za	odběrateli	v	oblasti	
soukromoprávních	vztahů mezi odběrateli a dodavateli“.

Str. 181	  V	souladu	s	ustanovením	vyhlášky	č.	397/2017	Sb.	se	upravuje	ob-
sahové	vymezení	položky	„B.III.15.	Ceniny“	takto:	„Položka	B.III.15.	
Ceniny	obsahuje	druhy	platebních	prostředků	nahrazujících	peníze,	
za	něž	byla	při	nákupu	uhrazena	částka	odpovídající	jejich	jmenovité	
hodnotě	a	které	slouží	k	úhradě	nebo	potvrzují	úhradu	poplatků,	
zboží	nebo	služeb,	přičemž	se	zejména	jedná	o	poštovní	známky,	
kolky,	dálniční	známky,	předplacené	jízdenky,	vstupenky,	telefonní	
karty,	stravenky	do	provozoven	veřejného	stravování	a	dárkové	pou-
kázky,	a	to	do	okamžiku	jejich	spotřeby;	ceninami	nejsou	zejména	
peníze,	 cenné	 papíry,	 stravenky	 do	vlastního	 zařízení	 závodního	
stravování	účetní	jednotky,	pokutové	příkazové	bloky	a	bankovní	
platební	karty“.	

Str. 185	  V	 souladu	 s	 ustanovením	 vyhlášky	 č.	 397/2017	 Sb.	 se	 upravuje	
obsahové	vymezení	položky	„D.II.1.	Dlouhodobé	úvěry“	takto:	„Po-
ložka	D.II.1.	Dlouhodobé	úvěry	obsahuje	stavy	úvěrů	a zápůjček se	
splatností	delší	než	jeden	rok“.

Str. 186	  V	 souladu	 s	 ustanovením	 vyhlášky	 č.	 397/2017	 Sb.	 se	 upravuje	
obsahové	vymezení	položky	„D.III.5.	Dodavatelé“	takto:	„Položka	
D.III.5.	Dodavatelé	obsahuje	 stav	 a	pohyby	krátkodobých	 částky	
dluhů	vůči	dodavatelům,	vyplývajících	ze	soukromoprávních	vztahů	
mezi odběrateli a dodavateli“.

Str. 209, 210	 	Výše	 uvedené	 strany	 se	 v	 souladu	 s	 ustanoveními	 vyhlášky	
č.	273/2017	Sb.	a	vyhlášky	č.	397/2017	Sb.	zrušují.

Str. 211, 212	 	 V	souladu	s	ustanovením	vyhlášky	č.	397/2017	Sb.	se	znění	
týkající	se	§	46	vyhlášky	č.	410/2009	Sb.,	kterou	se	provádějí	ně-
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která	ustanovení	zákona	č.	563/1991	Sb.,	o	účetnictví,	ve	znění	
pozdějších	 předpisů,	 pro	 některé	 vybrané	 účetní	 jednotky,	
a	 obsahového	 vymezení	 položek	 přehledu	 tvorby	 a	 použití	
fondu	privatizace,	zrušuje.

Str. 248, 249		V	 souladu	 s	 ustanovením	vyhlášky	č.	 397/2017	Sb.	dochází	
k	 zpřesnění	 oceňování	 souboru	 majetku	 (§	 71	 vyhlášky	
č.	410/2009	Sb.)	takto:

 	„Soubor	 majetku	 v	 případě	 kulturních	 památek	 nebo	 předmětů	
kulturní	hodnoty	se	oceňuje:	

	 	 a)	 	ve	 výši	 1	 Kč,	 pokud	 není	 známa	pořizovací	 cena	ani	 jedné	
z	věcí	tvořících	soubor	majetku,	nebo	

	 	 b)	 		součtem	pořizovacích	cen	nebo	reprodukčních	pořizovacích	
cen	všech	jednotlivých	věcí	tvořících	soubor	majetku.

	 	Pokud	dochází	ke	změnám	v	rozsahu	souboru	majetku	oceněného	
podle	písm.	a),	ocenění	celého	souboru	majetku	se	nemění.

	 	Pokud	dochází	ke	změnám	v	rozsahu	souboru	majetku	v	ostatních	
případech,	ocenění	souboru	majetku	se	upraví	o	ocenění	věci,	které	
se	příslušná	změna	týká.

	 	Soubor	majetku	oceněný	podle	písm.	a)	nelze	rozšiřovat	o	kulturní	
památky	nebo	předměty	kulturní	hodnoty,	u	nichž	je	známa	poři-
zovací	cena	známé jejich ocenění.

	 	Sbírka	muzejní	povahy,	u	které	není	známé	ocenění	známa poři-
zovací cena,	se	oceňuje	1	Kč.	Pokud	dochází	ke	změnám	v	jejím	
rozsahu,	ocenění	této	sbírky	muzejní	povahy	se	nemění.	

	  Rozšiřuje-li se tato sbírka muzejní povahy o věc, jejíž ocenění je 
známé, ocenění této sbírky muzejní povahy se nemění o ocenění 
této věci a tato věc je vykázána v položce „A.II.2. Kulturní před-
měty“. 

	 	Pokud	dochází	ke	změně	rozsahu	sbírky	muzejní	povahy,	u	které	
je	známé	její	ocenění,	a	to	o	věc,	která	je	oceněna	jinak	než	1	Kč,	
ocenění	této	sbírky	muzejní	povahy	se	upraví	o	ocenění	věci,	které	
se	příslušná	změna	týká.	

	 	Tvorbu	 souboru	 majetku,	 jeho	 změny	 a	 ocenění	 dokládá	 účetní	
jednotka	průkazným	účetním	záznamem.“

Str. 249		V	souladu	s	ustanovením	vyhlášky	č.	397/2017	Sb.	dochází	v	§	72	vy-
hlášky	č.	410/2009	Sb.	(v	publikaci	v	odstavci	druhém	a	čtvrtém	
k	 danému	 paragrafu)	 ke	 zrušení  věty:	 „Výše	 ocenění	 se	 stanoví	
v	úhrnu	za	tři	následující	účetní	období.“
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