Krajský úřad Kraje Vysočina
Vyhláška 410/2009 - 2016

16.3.2016

Změny vyhlášky č. 410/2009 Sb. a ČÚS k 1. 1. 2016

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
byla novelizována vyhláškou č. 369/2015 Sb., ve Sbírce zákonů, v částce č. 159, dne 28.
12. 2015.
Účinnost změn od 1. 1. 2016.
Upřesnění týkající se technického zhodnocení
Jedná se o upřesnění stávající právní normy. Jednoznačně se upravilo to, že technické
zhodnocení se vyhodnocuje na jednotlivou akci (dokončený zásah), nikoliv, že se sčítaly
zásahy na majetku za kalendářní rok. To znamená, že technické zhodnocení nemusí být
dokončeno v roce, ale jeho trvání se může rozložit i na více let.
V této souvislosti byly zrušeny účty 044 a 045, tzv. uspořádací účty. Předpokládá se, že
účetní jednotka při plánování akcí je schopna určit výši vynaložených prostředků a odhadne,
zda půjde nebo ne o technické zhodnocení. Potom účtuje přímo do nákladů nebo při variantě
dosažení hranic (více než 40 tis. u dlouhodobého hmotného majetku) na účet 042 –
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.
Zjistí-li však v průběhu akce, že je předpoklad, že náklady na celou akci převýší částku 40
tis. a účetní jednotka doposud účtovala do nákladů, přeúčtuje vynaložené náklady na akci na
účet 042. Nečeká na konec rozvahového dne, ale účtuje v momentě, kdy tuto skutečnost
zjistí.
V opačném případě, kdy v průběhu akce účetní jednotka zjistí, že náklady nepřevýší hodnotu
40 tis. a účtovala na účtu 042, přeúčtuje hodnotu z účtu 042 do nákladů.
Technické zhodnocení se uvede v příslušné položce majetku v momentě dokončení akce,
uvedením do užívání.
Nabytí nemovitého nebo movitého majetku za účelem jeho dalšího předání (§ 20 odst.
3 h)
Vybraná účetní jednotka např. obec pořídí věc, která má charakter dlouhodobého majetku
(například auto) za účelem jejího bezúplatného předání (například místnímu spolku hasičů).
Příjemce nesmí být vybraná účetní jednotka. Pořízení majetku obec účtuje na účet 139 –
ostatní zásoby.
Rozvaha 2016

Úpravy reagují na změnu směrné účtové osnovy.
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Příloha 2016
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Část A.4 Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových
účtů. Příloha je doplněna o dva nové podrozvahové účty 975 a 976 – Krátkodobé a
dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu.
Část A.5. – na základě novely zákona o účetnictví byla odstraněna povinnost uvádět
v příloze k účetní závěrce informace o splatných závazcích na pojistném a daních. Do
této části se nyní uvádí informace o zápisu do veřejného rejstříku. Týká se to
částečně příspěvkových organizací. Vydáním zákona č. 250/2000 Sb. byla upravena
povinnost zřizovatelů zapsat od účinnosti toho zákona nově vzniklé příspěvkové
organizace do obchodního rejstříku.
Část A.6 – uvádí se události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem
sestavení účetní závěrky (např. významné nabytí majetku, soudní spor nebo závěry
z kontrol, které by vedly k významné vratce prostředků).
Části A.7. až A.9. jsou zrušeny.
Zrušeny jsou náplně částí B.1. až B.4
Do částí B.1 a B.2. se přesouvají informace z částí A.8. a A.9. podle § 66, odstavce 6
a 8 vyhlášky.
Do části B.3. uvede účetní jednotka významnou informaci týkající se vzájemně
zúčtované částky podle par. 68, odstavec 1 vyhlášky.

ČÚS č. 703
 Zpřesnění definice transferu
Transferem se rozumí poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů i přijetí
peněžních prostředků veřejnými rozpočty, včetně prostředků ze zahraničí, zejména v případě
státního rozpočtu, rozpočtů územních samospráv či státních fondů, tedy zejména dotace,
granty, příspěvky, subvence, dávky, nenávratné finanční výpomoci, podpory či peněžní dary;
za transfer se nepovažuje poskytnutí či přijetí peněžních prostředků v rámci dodavatelskoodběratelských vztahů, informace o otevření limitu výdajů v případě organizačních složek
státu, daně, obdobné poplatky a dávky, pokuty, penále, odvody sankčního charakteru a
obdobné platby; za transfer se také nepovažuje dotace zřizovatele určená nepovažují
peněžní prostředky poskytnuté zřizovatelem a určené na pořízení dlouhodobého majetku
s výjimkou drobného dlouhodobého majetku jím zřizované příspěvkové organizaci, pokud
tato dotace nebyla poskytnuta nebyly poskytnuty z peněžních prostředků z transferu
přijatého zřizovatelem za tímto účelem, a také odvod těchto peněžních prostředků
příspěvkovou organizací zpět zřizovateli,
 Nová definice průtokového transferu
Průtokovým transferem se rozumí transfer, u kterého jeho poskytovatel určil příjemce a výši
transferu, a účetní jednotka nemá možnost ovlivnit jeho výši ani příjemce a je povinna jej
poskytnout příjemci, pod čarou doplnění¹

¹Včetně případů poskytnutí finančních prostředků krajským úřadem podle § 161 zákona č. 561/2004
Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančních prostředků krajským úřadem
z titulu účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích, do zastupitelstev v
krajích, do Parlamentu ČR, do Evropského Parlamentu a s prezidentskými volbami a finančních
prostředků vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí krajským úřadem podle Přílohy č. 6 k zákonu o
státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok.
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ČÚS č. 710
Viz. Upřesnění týkající se technického zhodnocení

Vzory účetních výkazů pro rok 2016 naleznete na webových stránkách MF ČR
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnychfinanci-ucetnic/pravni-predpisy/platna-legislativa--vyhlasky

Stránka 3 z 3

