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VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2015,

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., zákona č. 304/2008 Sb. a zákona
č. 221/2015 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 účetnic-
tví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vy-
brané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/
/2010 Sb., vyhlášky č. 403/2011 Sb., vyhlášky
č. 436/2011 Sb., vyhlášky č. 460/2012 Sb., vyhlášky
č. 473/2013 Sb. a vyhlášky č. 301/2014 Sb., se mění
takto:

1. V § 4 odst. 8 se za slova „u syntetických
účtů“ vkládá číslo „248,“.

2. V § 11 odst. 3 písm. d) se slova „individuální
referenční množství mléka13),“ zrušují.

3. V § 11 odst. 6 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

4. V § 11 odst. 6 písm. d) se slova „A.I.10.“ na-
hrazují slovy „A.I.9.“.

5. V § 11 odst. 7 se slova „nejpozději k rozva-
hovému dni“ zrušují.

6. V § 14 odst. 1 se slovo „zbožím“ nahrazuje
slovem „zásobami“.

7. V § 14 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „a „B.I.10. Ostatní zásoby“.

8. V § 14 odst. 3 písm. f) se slova „majetku uve-
deného“ nahrazují slovy „staveb uvedených“.

9. V § 14 odst. 3 písm. h) se slovo „zbožím“

nahrazuje slovem „zásobou“.

10. V § 14 odst. 4 se za slova „ocenění samo-
statné“ vkládá slovo „hmotné“.

11. V § 14 se odstavec 10 zrušuje.

Dosavadní odstavce 11 až 13 se označují jako od-
stavce 10 až 12.

12. V § 14 odst. 10 se slova „A.II.11.“ nahrazují
slovy „A.II.10.“.

13. V § 14 odst. 11 se číslo „13“ nahrazuje čís-
lem „12“, slova „nejpozději k rozvahovému dni“ se
zrušují a slova „běžného účetního období“ se zru-
šují.

14. V § 20 odst. 3 se na konci textu písmene h)
doplňují slova „ ; dále obsahuje nemovité a movité
věci nabyté za účelem bezúplatného předání s výjim-
kou bezúplatného předání podle § 25 odst. 6 zá-
kona.“.

15. V § 22 se na konci odstavce 5 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) „B.II.25. Pohledávky z neukončených finanč-
ních operací“ obsahuje pohledávky z neukonče-
ných finančních operací, zejména reverzních
rep.“.

16. V § 22 odst. 6 písm. a) se slova „B.II.29.“
nahrazují slovy „B.II.30.“.

17. V § 22 odst. 6 písm. b) se slova „B.II.30.“
nahrazují slovy „B.II.31.“.

18. V § 22 odst. 6 písm. c) se slova „B.II.31.“
nahrazují slovy „B.II.32.“, za slova „soukromopráv-
ních vztahů, na základě kterých vznikly nároky, ale
není známa skutečná výše plnění“ se vkládají slova
„nebo je jiným způsobem zpochybnitelná“ a slova
„B.II.32.“ se nahrazují slovy „B.II.33.“.

19. V § 23 odstavec 2 zní:

„(2) Opravné položky se netvoří k položkám
pohledávek „A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zá-
lohy“, „A.IV.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na
transfery“, „A.IV.7. Dlouhodobé zprostředkování
transferů“, „B.II.3. Pohledávky za eskontované
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cenné papíry“, „B.II.4. Krátkodobé poskytnuté
zálohy“, „B.II.8. Pohledávky z přerozdělovaných
daní“, „B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci“,
„B.II.10. Sociální zabezpečení“, „B.II.11. Zdravotní
pojištění“, „B.II.12. Důchodové spoření“, „B.II.13.
Daň z příjmů“, „B.II.14. Ostatní daně, poplatky
a jiná obdobná peněžitá plnění“, „B.II.15. Daň z při-
dané hodnoty“, „B.II.16. Pohledávky za osobami
mimo vybrané vládní instituce“, „B.II.17. Pohle-
dávky za vybranými ústředními vládními institu-
cemi“, „B.II.18. Pohledávky za vybranými místními
vládními institucemi“, „B.II.20. Zúčtování z přeroz-
dělování daní“, „B.II.21. Pohledávky z exekuce
a ostatního nakládání s cizím majetkem“, „B.II.22.
Ostatní pohledávky ze správy daní“, „B.II.24. Pevné
termínové operace a opce“, „B.II.25. Pohledávky
z neukončených finančních operací“, „B.II.26. Po-
hledávky z finančního zajištění“, „B.II.27. Pohle-
dávky z vydaných dluhopisů“, „B.II.28. Krátkodobé
poskytnuté zálohy na transfery“, „B.II.29. Krátko-
dobé zprostředkování transferů“, „B.II.30. Náklady
příštích období“, „B.II.31. Příjmy příštích období“
a „B.II.32. Dohadné účty aktivní“.“.

20. V § 25 odst. 2 písmena b) a c) znějí:

„b) „B.III.6. Účty státních finančních aktiv“ obsa-
huje u ministerstva prostředky na účtech stát-
ních finančních aktiv,

c) „B.III.7. Účty řízení likvidity státní pokladny
a státního dluhu“ obsahuje u ministerstva pro-
středky na účtech řízení likvidity státní po-
kladny a prostředky na účtech u bank nebo
u spořitelních a úvěrních družstev spravova-
ných v rámci řízení státního dluhu. Pasivní zů-
statek syntetického účtu 248 se k okamžiku se-
stavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozva-
hovému dni vykazuje v položce „D.III.34. Zá-
vazky z řízení likvidity státní pokladny
a státního dluhu“,“.

21. V § 27 odst. 1 se slova „investiční fond“
nahrazují slovy „fond investic“.

22. V § 27 odst. 2 písm. e) se slova „investiční
fond“ nahrazují slovy „fond investic“ a slova „inves-
tičního fondu“ se nahrazují slovy „fondu investic“.

23. V § 32 odst. 7 písm. c) se slova „repo ob-
chodů“ nahrazují slovem „rep“.

24. V § 32 odst. 8 písm. a) se slova „D.III.34.“
nahrazují slovy „D.III.35.“.

25. V § 32 odst. 8 písm. b) se slova „D.III.35.“
nahrazují slovy „D.III.36.“.

26. V § 32 odst. 8 písm. c) se slova „D.III.36.“
nahrazují slovy „D.III.37.“, za slova „vztahů, u nichž
není známa skutečná výše plnění“ se vkládají slova
„nebo je jiným způsobem zpochybnitelná“ a slova
„D.III.37.“ se nahrazují slovy „D.III.38.“.

27. V § 45 odst. 1 písm. a) body 5 a 6 znějí:
„5. „A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b)

zákona“ obsahuje informace o zápisu do
veřejného rejstříku,

6. „A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zá-
kona“,“.

28. V § 45 odst. 1 písm. a) se body 7 až 9 zru-
šují.

29. V § 45 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) členění podle ustanovení této vyhlášky, a to po-
ložka

1. „B.1. Informace podle § 66 odst. 6“,

2. „B.2. Informace podle § 66 odst. 8“,

3. „B.3. Informace podle § 68 odst. 3“,“.

30. V § 45 odst. 1 písm. e) bodech 1 a 2 se čís-
lo „6“ nahrazuje číslem „7“.

31. V § 45 odst. 1 písm. e) bodech 3 a 4 se slova
„písmen a) a b)“ nahrazují slovy „písmene a)“.

32. V § 45 odst. 1 písm. k) se slova „P.VII.7.“
nahrazují slovy „P.VII.9.“, slova „P.VII.8.“ se nahra-
zují slovy „P.VII.10.“, slova „P.VII.9.“ se nahrazují
slovy „P.VII.11.“ a slova „P.VII.10.“ se nahrazují
slovy „P.VII.12.“.

33. V § 48 odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje čís-
lem „7“.

34. V § 54 odst. 1 se za písmeno d) vkládají
nová písmena e) a f), která znějí:
„e) „P.VII.5. Krátkodobé podmíněné závazky z při-

jatého kolaterálu“ obsahuje krátkodobé bu-
doucí dluhy z titulu plnění z přijatého kolate-
rálu,

f) „P.VII.6. Dlouhodobé podmíněné závazky
z přijatého kolaterálu“ obsahuje dlouhodobé
budoucí dluhy z titulu plnění z přijatého kola-
terálu,“.

Dosavadní písmena e) až l) se označují jako písme-
na g) až n).
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35. V § 54 odst. 1 písm. g) se slova „P.VII.5.“
nahrazují slovy „P.VII.7.“ a slova „P.VII.11.“ se na-
hrazují slovy „P.VII.13.“.

36. V § 54 odst. 1 písm. h) se slova „P.VII.6.“
nahrazují slovy „P.VII.8.“ a slova „P.VII.12.“ se na-
hrazují slovy „P.VII.14.“.

37. V § 54 odst. 1 písm. i) se slova „P.VII.7.“
nahrazují slovy „P.VII.9.“.

38. V § 54 odst. 1 písm. j) se slova „P.VII.8.“
nahrazují slovy „P.VII.10.“.

39. V § 54 odst. 1 písm. k) se slova „P.VII.9.“
nahrazují slovy „P.VII.11.“ a slova „P.VII.7.“ se na-
hrazují slovy „P.VII.9.“.

40. V § 54 odst. 1 písm. l) se slova „P.VII.10.“
nahrazují slovy „P.VII.12.“ a slova „P.VII.8.“ se na-
hrazují slovy „P.VII.10.“.

41. V § 54 odst. 1 písm. m) se slova „P.VII.11.“
nahrazují slovy „P.VII.13.“.

42. V § 54 odst. 1 písm. n) se slova „P.VII.12.“
nahrazují slovy „P.VII.14.“.

43. V § 55 odst. 1 se číslo „13“ nahrazuje čís-
lem „12“.

44. V § 55 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Náklady vynaloženými na technické zhodnocení se
rozumí souhrn nákladů na dokončený zásah do jed-
notlivého dlouhodobého majetku.“.

45. V § 66 se na konci odstavce 6 doplňuje věta
„V případě změny příslušnosti k hospodaření s ne-
movitými věcmi státu, které podléhají zápisu do ka-
tastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se za-
hajuje odpisování prvním dnem měsíce, který násle-
duje po měsíci, ve kterém došlo ke změně přísluš-
nosti k hospodaření s nemovitými věcmi státu.“.

46. V § 66 odst. 8 se slova „investičního fondu“
nahrazují slovy „fondu investic“ a slova „investiční
fond“ se nahrazují slovy „fond investic“.

47. V § 67 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako od-
stavce 1 až 3.

48. V § 67 odst. 1 se za slova „zvýšení rezervy“
vkládají slova „podle § 26 zákona“.

49. V § 67 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) U rezerv podle jiných právních předpisů35)
se postupuje podle těchto předpisů.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3
a 4.

50. V § 67 se odstavec 4 zrušuje.

51. V § 68 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Jedná-li se o významnou informaci, uvede
účetní jednotka vzájemně zúčtované částky podle
odstavce 1 a vysvětlení k nim jednotlivě v příloze
v účetní závěrce.“.

52. § 73 včetně nadpisu zní:

„§ 73

Repo obchody

(1) Repo obchodem se rozumí repo nebo re-
verzní repo.

(2) Repem se pro účely této vyhlášky rozumí
poskytnutí finančních aktiv, jiných než hotovost,
za hotovost se současným závazkem přijmout tato
finanční aktiva ke stanovenému okamžiku za částku
odpovídající původní hotovosti a úroku.

(3) Jako repo se vykazuje

a) klasické repo, kterým se rozumí přijetí hoto-
vosti se zajišťovacím převodem finančního ak-
tiva,

b) poskytnutí cenných papírů zápůjčkou zajištěné
přijetím hotovosti a

c) prodej cenných papírů se současně sjednaným
zpětným nákupem.

(4) Reverzním repem se pro účely této vyhláš-
ky rozumí přijetí finančních aktiv, jiných než hoto-
vost, za hotovost se současným závazkem poskyt-
nout tato finanční aktiva ke stanovenému okamžiku
za částku odpovídající převedené hotovosti a úroku.

(5) Jako reverzní repo se vykazuje

a) klasické reverzní repo, kterým se rozumí po-
skytnutí hotovosti se zajišťovacím převodem fi-
nančního aktiva,

b) přijetí cenných papírů zápůjčkou zajištěné po-
skytnutím hotovosti a

c) nákup cenných papírů se současně sjednaným
zpětným prodejem.

(6) Kolaterálem se pro účely této vyhlášky ro-
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zumí finanční aktivum poskytnuté nebo přijaté jako
zajištění v případech uvedených v odstavcích 2 a 4.

(7) Finanční aktivum poskytnuté jako kolaterál
v repu se vykazuje ve stejné položce aktiv nebo ve
stejné položce knihy podrozvahových účtů, kde
bylo toto finanční aktivum vykazováno před poskyt-
nutím v repu za použití dosavadního způsobu oce-
ňování. Zároveň účetní jednotka v případě repa vy-
káže dluh z titulu neukončené finanční operace v po-
ložce „D.III.29. Závazky z neukončených finančních
operací“.

(8) Finanční aktivum přijaté jako kolaterál v re-

verzním repu se vykazuje v příslušné položce knihy
podrozvahových účtů. Finanční aktivum přijaté jako
kolaterál, které je předmětem krátkého prodeje, se
vykazuje v příslušné položce pasiv. Zároveň účetní
jednotka v případě reverzního repa vykáže pohle-
dávku z titulu neukončené finanční operace v položce
„B.II.25. Pohledávky z neukončených finančních
operací“.“.

53. V nadpisu § 74 se slovo „finanční“ zrušuje.

54. V § 74 se slovo „finanční“ zrušuje.

55. Příloha č. 1 zní:
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„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
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56. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
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57. Příloha č. 7 zní:
„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije
poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2016
a později, není-li dále stanoveno jinak.

2. Stav položky rozvahy „B.III.6. Účty spravo-
vaných prostředků“ vykázaný k 31. prosinci 2015
vykazuje ministerstvo od 1. ledna 2016 v položkách
rozvahy „B.III.6. Účty státních finančních aktiv“
nebo „B.III.7. Účty řízení likvidity státní pokladny
a státního dluhu“.

3. Stav položky rozvahy „A.IV.7. Zpro-
středkování dlouhodobých transferů“ vykázaný
k 31. prosinci 2015 vykazuje územní samosprávný
celek, svazek obcí, regionální rada regionů sou-
držnosti a státní fond podle rozpočtových pravidel
od 1. ledna 2016 v položce rozvahy „B.II.29. Krát-
kodobé zprostředkování transferů“.

4. Stav položky rozvahy „D.II.9. Zprostředko-
vání dlouhodobých transferů“ vykázaný k 31. pro-
sinci 2015 vykazuje územní samosprávný celek, sva-
zek obcí, regionální rada regionů soudržnosti a státní
fond podle rozpočtových pravidel od 1. ledna 2016
v položce rozvahy „D.III.33. Krátkodobé zprostřed-
kování transferů“.

5. Stav položky rozvahy „B.II.24. Pevné termí-
nové operace a opce“ vykázaný k 31. prosinci 2015
se od 1. ledna 2016 vykazuje v položkách rozvahy
„B.II.24. Pevné termínové operace a opce“ nebo
„B.II.25. Pohledávky z neukončených finančních
operací“.

6. Stav položky rozvahy „D.III.28. Pevné ter-
mínové operace a opce“ vykázaný k 31. prosinci
2015 vykazuje územní samosprávný celek, sva-
zek obcí a regionální rada regionů soudržnosti od
1. ledna 2016 v položkách rozvahy „D.III.28. Pevné
termínové operace a opce“ nebo „D.III.29. Závazky
z neukončených finančních operací“.

7. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem
je organizační složka státu, s výjimkou příspěvko-
vých organizací podle ustanovení § 55 odst. 5 zá-
kona o rozpočtových pravidlech, postupuje při se-
stavení účetní závěrky k 31. prosinci 2015 v případě
bezúplatně předaného majetku s výjimkou peněž-
ních prostředků z titulu majetkového vyrovnání po-
dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a ná-
boženskými společnostmi, který byl z tohoto titulu
bezúplatně předán v účetním období roku 2015, tak,
že pro účely vykázání těchto účetních případů
v účetní závěrce nepoužije ustanovení § 33 odst. 4
písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, nýbrž po-
stupuje podle ustanovení § 26 odst. 1 písm. a) vy-
hlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti této vyhlášky. Účetní jednotka
uvede v položce E.1. přílohy v účetní závěrce sou-
hrnnou informaci o ocenění majetku, u kterého takto
postupovala, včetně informace o výši oprávek k to-
muto majetku, a to k okamžiku jeho vyřazení.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Ministr:

Ing. Babiš v. r.
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370

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2015,

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., zákona č. 304/2008 Sb. a zákona
č. 221/2015 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a podle
§ 20 odst. 6, a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech
v technické formě vybraných účetních jednotek a je-
jich předávání do centrálního systému účetních in-
formací státu a o požadavcích na technické a smíšené
formy účetních záznamů (technická vyhláška o účet-
ních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb.,
vyhlášky č. 437/2011 Sb., vyhlášky č. 461/2012 Sb.,
vyhlášky č. 472/2013 Sb. a vyhlášky č. 300/2014 Sb.,
se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene b)
slovo „a“ zrušuje.

2. V § 3 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:

„c) Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího
konsolidačního celku státu; rozsah jednotlivých
částí Seznamu účetních jednotek patřících do
dílčího konsolidačního celku státu a jejich vzory
stanoví příloha č. 3b k této vyhlášce, a“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

3. V § 3 odst. 7 se na konci textu písmene p)
slovo „a“ nahrazuje čárkou.

4. V § 5 odst. 7 úvodní části ustanovení a v § 5
odst. 7 písm. a) se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“
a číslo „5“ se nahrazuje číslem „6“.

5. V § 5 odst. 7 písm. b) se číslo „4“ nahrazuje
číslem „5“, slova „odstavce 5“ se nahrazují slovy
„odstavce 6“ a slova „§ 5 odst. 1“ se nahrazují slovy
„odstavce 1“.

6. V § 5 odst. 8 se slova „odstavce 4“ nahrazují
slovy „odstavce 5“ a číslo „5“ se nahrazuje čís-
lem „6“.

7. V § 5 odst. 9 se číslo „5“ nahrazuje číslem
„6“, číslo „6“ se nahrazuje číslem „7“ a číslo „7“ se
nahrazuje číslem „8“.

8. V § 11 se slova „§ 31 až 35“ nahrazují slovy
„§ 31, 32, 33, 33a, 34 a 35“.

9. V § 15 odstavec 4 zní:

„(4) Správce centrálního systému účetních in-
formací státu zruší heslo, šifrovací klíč a další tech-
nické údaje zodpovědné osoby nebo náhradní zod-
povědné osoby, která

a) do půl roku od obdržení hesla, šifrovacího klíče
a dalších technických údajů nedokončí proces
registrace zodpovědné osoby nebo náhradní
zodpovědné osoby, nebo

b) za posledních 18 měsíců neprovedla úspěšné
přihlášení do centrálního systému účetních in-
formací státu.“.

10. V § 15 odst. 7 se číslo „4“ nahrazuje čís-
lem „5“ a slova „odst. 5“ se nahrazují slovy
„odst. 6“.

11. V § 23 odst. 3 se číslo „4“ nahrazuje čís-
lem „5“ a číslo „6“ se nahrazuje číslem „7“.

12. Příloha č. 2a zní:
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„Příloha č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
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13. V příloze č. 2b se v tabulce zrušuje sloupec
Číslo výkazu.

14. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
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15. Příloha č. 3a zní:
„Příloha č. 3a k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
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17. V příloze č. 4 se v tabulce zrušuje sloupec
Číslo výkazu.

18. V příloze č. 5 se v tabulce zrušuje sloupec
Číslo výkazu.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Vyhláška č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode

dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije
poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2016
a později.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Ministr:

Ing. Babiš v. r.
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371

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2015,

kterou se mění 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

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona
č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb. a zákona
č. 221/2015 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a § 24
odst. 5:

Čl. I

Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnic-
tví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní po-
jišťovny, ve znění vyhlášky č. 475/2003 Sb., vyhlášky
č. 547/2004 Sb., vyhlášky č. 352/2007 Sb., vyhlášky
č. 445/2009 Sb. a vyhlášky č. 470/2013 Sb., se mění
takto:

1. V nadpisu části druhé, v nadpisu části třetí,
v nadpisu části čtvrté, v nadpisu § 21 a v nadpisu § 25
se slova „(K § 4 odst. 8 zákona)“ zrušují.

2. V § 4 odst. 3 a v § 12 odst. 5 a 6 se číslo „6“
nahrazuje číslem „7“.

3. V § 5 odst. 1 se slova „Finanční umístění (in-
vestice)“ nahrazují slovem „Investice“.

4. V § 8 odst. 2 písmeno d) zní:

„d) právo stavby, pokud není vykazováno v položce
„F.I. Zásoby“.“.

5. V § 8 odst. 2 se na konci písmene d) tečka
nahrazuje čárkou a vkládá se písmeno e), které zní:

„e) věcná břemena s výjimkou užívacího práva
k pozemku a stavbě, pokud nejsou vykazována
jako součást ocenění v položce „C.I.2. Stavby“
nebo součást ocenění v položce „F.I. Zásoby“.“.

6. V § 10 odst. 6 se slova „na ostatní rizika
a ztráty“ zrušují.

7. V nadpisu § 17 a v nadpisu § 19 se slova
„(K § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona)“ zrušují.

8. V nadpisu § 18 se slova „(K § 4 odst. 8 a § 25
odst. 4 zákona)“ zrušují.

9. V nadpisu § 22 se slova „(K § 4 odst. 8 a § 28
odst. 1 zákona)“ zrušují.

10. V § 23 odstavec 1 zní:

„(1) Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků
nebo nákladů podle § 26 zákona s výjimkou podmí-
něných závazků a dalších podmíněných pasiv, pokud
jiný právní předpis14a) nestanoví jinak.“.

11. V nadpisu § 24 se slova „(K § 4 odst. 8 a § 7
odst. 6 zákona)“ zrušují.

12. V § 24 odst. 3 se slova „a obchodního“ zru-
šují.

13. V § 24 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Jedná-li se o významnou informaci, uvede
účetní jednotka vzájemně zúčtované částky podle
odstavců 1 a 2 a vysvětlení k nim jednotlivě v příloze
v účetní závěrce.“.

14. V § 25a se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako od-
stavce 1 až 6.

15. V příloze č. 1 v položce aktiv B. se slova
„Finanční umístění (investice)“ nahrazují slovem
„Investice“.

16. V příloze č. 2 v položce I.2. se slova „fi-
nančního umístění (investic)“ nahrazují slovem „in-
vestic“.

17. V příloze č. 2 v položce I.6. se slovo „Pré-
mie“ nahrazuje slovem „Bonusy“.

18. V příloze č. 2 se položka „I.9. Změna stavu
vyrovnávací rezervy (+/-)“ zrušuje.

19. V příloze č. 2 v položkách II.2., II.2.c),
II.2.d), II.3.a), II.3.b), II.3.c) a II.4. se slova „finanč-
ního umístění“ nahrazují slovem „investic“.

20. V příloze č. 2 v položce II.2.b) se slova
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„ostatního finančního umístění“ nahrazují slovy
„ostatních investic“.

21. V příloze č. 2 v položce II.3. se slova „fi-
nanční umístění“ nahrazují slovem „investice“.

22. V příloze č. 3 se slova „Finanční umístění
(investice)“ nahrazují slovem „Investice“.

23. V příloze č. 3 se slova „Finanční umístění“
nahrazují slovem „Investice“.

24. V příloze č. 3 se slova „Jiná finanční umís-
tění“ nahrazují slovy „Jiné investice“.

25. V příloze č. 3 se slova „hospodářský výsle-
dek“ nahrazují slovy „výsledek hospodaření“.

26. Příloha č. 6 zní:

Sbírka zákonů č. 371 / 2015Strana 5086 Částka 159



„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2002 Sb.
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Čl. II

Přechodné ustanovení

Vyhláška č. 503/2002 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije
poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2016
a později.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Ministr:

Ing. Babiš v. r.
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372

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2015,

kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona
č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb. a zákona
č. 221/2015 Sb., k provedení § 4 odst. 8 písm. u)
a § 29 odst. 4:

Čl. I

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci ma-
jetku a závazků, se mění takto:

1. V § 2 písm. a) až c) se slova „hmotného ma-
jetku“ nahrazují slovy „majetku a závazků“.

2. V § 2 písm. d) se číslo „3“ nahrazuje čís-
lem „8“.

3. V § 3 odst. 4 písm. a) se číslo „6“ nahrazuje
číslem „7“.

4. V § 4 odst. 5 se slova „Ministerstva, státní

fondy a Pozemkový fond České republiky“ nahra-
zují slovy „Ministerstva a státní fondy“.

5. V § 8 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 8
odst. 2 písm. j) se číslo „2“ nahrazuje číslem „7“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Vyhláška č. 270/2010 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije
poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2016
a později.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Ministr:

Ing. Babiš v. r.
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373

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2015,

kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů
za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona
č. 304/2008 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., k provedení
§ 4 odst. 8 písm. k), l), p) až t) a § 23b odst. 5.:

Čl. I

Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sesta-
vení účetních výkazů za Českou republiku (konso-
lidační vyhláška státu), se mění takto:

1. V úvodní větě vyhlášky se číslo „410/2010“
nahrazuje číslem „221/2015“.

2. V § 3 písm. a) se čárka za slovem „obec“ na-
hrazuje slovem „a“ a slova „a spravující jednotka
vyššího dílčího konsolidačního celku státu vládní
část“ se zrušují.

3. V § 3 písm. b) se slova „nebo část účetní
jednotky Ministerstva financí (dále jen „minister-
stvo“) tvořená částí účetních případů účetní jednotky
ministerstva, která hospodaří s příjmy a výdaji kapi-
toly státního rozpočtu 312 – Ministerstvo financí
a zvláštními prostředky fondu privatizace,“ zrušují.

4. V § 3 písm. f) se slova „nebo část účetních
případů účetní jednotky Generální finanční ředitel-
ství a Generální ředitelství cel, které hospodaří s pří-
jmy a výdaji kapitoly státního rozpočtu 312 – Minis-
terstvo financí a 398 – Všeobecná pokladní správa,“
zrušují.

5. V § 3 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písme-
na g) až i).

6. V § 3 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).

7. V § 5 odst. 8 se slovo „ministerstvo“ nahra-
zuje slovy „Ministerstvo financí (dále jen „minister-
stvo“)“.

8. V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova

„spravující jednotkou vyššího dílčího konsolidač-
ního celku státu vládní část,“ zrušují.

9. V § 6 odst. 2 písm. a) se slovo „společně“
a slova „a spravující jednotky vyššího dílčího konso-
lidačního celku státu vládní část“ zrušují.

10. V § 6 odst. 2 písm. b) se slova „a spravující
jednotky vyššího dílčího konsolidačního celku státu
vládní část společně vykonávají“ nahrazují slovem
„vykonává“.

11. V § 9 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Pokud účetní jednotka, která není vybra-
nou účetní jednotkou, v účetním období splňuje
podmínky významnosti pro zahrnutí do konsolidač-
ního celku státu podle této vyhlášky, platí, že splňuje
tyto podmínky i 3 po sobě následující účetní ob-
dobí.“.

12. V § 10 odst. 1 se slova „dílčí konsolidační
celek státu podle § 5 odst. 2 až 6 splňuje“ nahrazují
slovy „konsolidační celek Česká republika splňuje
účetní jednotka zahrnutá podle § 9, která není vy-
branou účetní jednotkou, a dále“.

13. V § 10 odst. 2 se slova „účetní období, za
které sestavuje účetní závěrku,“ nahrazují slovy
„2 bezprostředně po sobě následující účetní období,
za která sestavuje účetní závěrku, předcházející
o 1 účetní období účetní období, za které se sestavují
účetní výkazy za Českou republiku a za dílčí konso-
lidační celky státu“.

14. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Pokud spravující jednotka dílčího konsoli-
dačního celku státu dobrovolný svazek obcí v účet-
ním období splňuje podmínky významnosti pro na-
plnění dalších stanovených povinností podle této vy-
hlášky, platí, že splňuje tyto podmínky i 3 po sobě
následující účetní období.“.

15. V § 11 se odstavec 4 zrušuje.
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Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako od-
stavce 4 až 6.

16. V § 11 odstavec 6 zní:

„(6) Seznam je sestavován v rozsahu stanove-
ném v technické vyhlášce o účetních záznamech.“.

17. V § 12 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

18. V § 13 odst. 1 se slova „a 7“ zrušují.

19. V § 13 odst. 4 se slova „i jiné účetní zá-
znamy nezbytné“ nahrazují slovy „pomocný konso-
lidační záznam nezbytný“ a slova „i na“ se nahrazují
slovem „na“.

20. V § 13 odst. 5 písm. a) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

21. V § 13 se na konci odstavce 5 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které
zní:

„c) prostřednictvím spravující jednotky hlavní měs-
to Praha v případě konsolidovaných jednotek
státu, které jsou součástí dílčího konsolidačního
celku státu městská část hlavního města Prahy.“.

22. V § 14 odst. 2 se za slova „početní a jiné
úpravy“ vkládají slova „ , rozsah vykazovaných sku-
tečností v Pomocném konsolidačním přehledu“.

23. V § 17 odst. 1 a 2 se slovo „neurčí“ nahra-
zuje slovem „nestanoví“.

24. V § 17 odst. 3 se za slova „konsolidované
jednotky státu“ vkládají slova „a městské části hlav-
ního města Prahy“ a slova „ , do výkazu majetku
a závazků za dílčí konsolidační celek státu, výkazu
nákladů a výnosů za dílčí konsolidační celek státu
a přílohy – knihy podrozvahových účtů – za dílčí
konsolidační celek státu nebo do souhrnného vý-
kazu majetku a závazků státu, souhrnného výkazu
nákladů a výnosů státu a přílohy – knihy podrozva-
hových účtů“ se zrušují.

25. V § 18 odst. 1 se za slova „podstatný vliv“
vkládají slova „nebo společný vliv“ a slovo „neurčí“
se nahrazuje slovem „nestanoví“.

26. V § 18 odst. 2 se slova „spravující jed-
notky“ zrušují.

27. § 19 se včetně nadpisu zrušuje.

28. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 20a

Přetřídění vztahující se na zdravotní pojišťovnu

(1) Zdravotní pojišťovna pro účely sestavení
účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí kon-
solidační celky státu vykazuje v rámci Pomocného
konsolidačního přehledu snížení nebo zvýšení zá-
kladního fondu, rezervního fondu, provozního
fondu, fondu majetku a fondu prevence tvořených
podle jiných právních předpisů (dále jen „fond zdra-
votní pojišťovny“), které souvisí s běžným účetním
obdobím, jako příslušný náklad nebo výnos. Za ná-
klad nebo výnos nejsou považovány příděly usku-
tečňované mezi fondy zdravotní pojišťovny.

(2) Počáteční stavy fondů zdravotní pojišťovny
po zohlednění odstavce 1 jsou vykazovány v rámci
Pomocného konsolidačního přehledu jako výsledek
hospodaření předcházejících účetních období.“.

29. V § 21 odst. 1 a 2 se slova „které byly kon-
solidovanými jednotkami státu“ nahrazují slovy
„který byl konsolidovanou jednotkou státu nebo
městskou částí hlavního města Prahy“.

30. V § 21 odstavec 3 zní:

„(3) Významné identifikované vzájemné vztahy
v rámci konsolidovaných jednotek státu a městských
částí hlavního města Prahy zahrnutých do konsoli-
dačního celku státu vyloučí ministerstvo.“.

31. V § 21 odst. 4 se za slova „konsolidovaná
jednotka státu“ vkládají slova „ , popřípadě městská
část hlavního města Prahy,“ a slova „ , při metodě
poměrné konsolidace v poměrné výši“ se zrušují.

32. V § 22 odst. 1 a 2 se za slova „podle § 9
a 10,“ vkládají slova „a městská část hlavního města
Prahy“.

33. V § 24 odst. 4 se slova „korunách českých
s přesností na dvě desetinná místa“ nahrazují slovy
„milionech korun českých s přesností na jedno de-
setinné místo“.

34. V § 25 odst. 3 písm. d) se slova „indivi-
duální referenční množství mléka9),“ zrušují.

35. V § 25 odst. 7 se slova „nejpozději k rozva-
hovému dni“ zrušují.
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36. V § 29 odst. 1 se slovo „zbožím“ nahrazuje
slovem „zásobami“.

37. V § 29 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „a „B.I.10. Ostatní zásoby““.

38. V § 29 odst. 3 písm. f) se slova „majetku
uvedeného“ nahrazují slovy „staveb uvedených“.

39. V § 29 odst. 3 písm. h) se slovo „zbožím“

nahrazuje slovem „zásobou“.

40. V § 29 odst. 4 se za slova „a ocenění samo-
statné“ vkládá slovo „hmotné“.

41. V § 29 odst. 11 se slova „nejpozději k roz-
vahovému dni“ zrušují a slova „běžného účetního
období“ se zrušují.

42. V § 35 odst. 1 se slova „A.I.8, A.II.9
a A.III.8“ nahrazují slovy „A.I.8., A.II.9. a A.III.8.“.

43. V § 35 odst. 2 se slova „a A.IV.B. až
A.IV.C.“ zrušují.

44. V § 35 se odstavce 3 a 4 zrušují.

45. V § 36 odst. 3 se na konci textu písmene h)
doplňují slova „ ; dále obsahuje nemovité a movité
věci nabyté za účelem bezúplatného předání s výjim-
kou bezúplatného předání podle § 25 odst. 6 zá-
kona.“.

46. V § 38 se na konci odstavce 5 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) „B.II.25. Pohledávky z neukončených finanč-
ních operací“ obsahuje pohledávky z neukonče-
ných finančních operací, zejména reverzních
rep.“.

47. V § 38 odst. 6 písm. a) se slova „B.II.29.“
nahrazují slovy „B.II.30.“.

48. V § 38 odst. 6 písm. b) se slova „B.II.30.“
nahrazují slovy „B.II.31.“.

49. V § 38 odst. 6 písm. c) se slova „B.II.31.“
nahrazují slovy „B.II.32.“, za slova „soukromopráv-
ních vztahů, na základě kterých vznikly nároky, ale
není známa skutečná výše plnění“ se vkládají slova
„nebo je jiným způsobem zpochybnitelná“ a slova
„B.II.32.“ se nahrazují slovy „B.II.33.“.

50. V § 38 odst. 7 se slova „B.II.32.“ nahrazují
slovy „B.II.33.“ a slova „B.II.31.“ se nahrazují slovy
„B.II.32.“.

51. V § 38 odst. 8 se slova „B.II.32.“ nahrazují
slovy „B.II.33.“.

52. V § 38 se odstavce 9 a 10 zrušují.

53. V § 40 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) „B.III.6. Účty státních finančních aktiv“ obsa-
huje u ministerstva prostředky na účtech stát-
ních finančních aktiv,“.

54. V § 40 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) „B.III.7. Účty řízení likvidity státní pokladny
a státního dluhu“ obsahuje u ministerstva pro-
středky na účtech řízení likvidity státní po-
kladny a prostředky na účtech u bank nebo
u spořitelních a úvěrních družstev spravova-
ných v rámci řízení státního dluhu; pasivní zů-
statek syntetického účtu 248 se k okamžiku se-
stavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozva-
hovému dni vykazuje v položce „D.III.34. Zá-
vazky z řízení likvidity státní pokladny
a státního dluhu“,“.

55. V § 42 odst. 1 se slova „investiční fond“
nahrazují slovy „fond investic“.

56. V § 42 odst. 2 písm. e) se slova „investiční
fond“ nahrazují slovy „fond investic“ a slova „inves-
tičního fondu“ se nahrazují slovy „fondu investic“.

57. V § 42 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).

58. V § 42 odst. 2 písm. g) se slova „C.II.B.“
nahrazují slovy „C.II.A.“.

59. V § 43 odst. 1 se čárka za slovy „konsoli-
dovaných metodou plné konsolidace“ nahrazuje slo-
vem „a“ a slova „a metodou poměrné konsolidace“
se zrušují.

60. V § 44 odst. 2 se slova „a hodnotu položky
„C.III.E. Rozdíly z konsolidace“ v minulém ob-
dobí“ zrušují.

61. § 46 se včetně nadpisu zrušuje.

62. V § 49 odstavec 2 zní:

„(2) Položka „D.I.A. Rezervy ostatní“ obsa-
huje rezervy na pokrytí budoucích rizik, včetně re-
zerv tvořených podle jiného právního předpisu,
u konsolidovaných jednotek státu, které nejsou uve-
deny v položce D.I.1.“.

63. V § 49 se odstavce 3 až 5 zrušují.

Sbírka zákonů č. 373 / 2015Strana 5098 Částka 159



64. V § 50 písm. f) se slova „ , D.II.B.
a D.II.C.,“ zrušují.

65. V § 50 se písmena g) a h) zrušují.

66. V § 51 odst. 7 písm. c) se slova „repo ob-
chodů“ nahrazují slovem „rep“.

67. V § 51 odst. 8 písm. a) se slova „D.III.34.“
nahrazují slovy „D.III.35.“.

68. V § 51 odst. 8 písm. b) se slova „D.III.35.“
nahrazují slovy „D.III.36.“.

69. V § 51 odst. 8 písm. c) větě první se slova
„D.III.36.“ nahrazují slovy „D.III.37.“, za slova
„vztahů, u nichž není známa skutečná výše plnění“
se vkládají slova „nebo je jiným způsobem zpochyb-
nitelná“ a ve větě druhé se slova „D.III.37.“ nahra-
zují slovy „D.III.38.“.

70. V § 51 odst. 8 písm. d) a e) se slova
„D.III.37.“ nahrazují slovy „D.III.38.“.

71. V § 51 odst. 8 se písmena f) a g) zrušují.

72. V § 52 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písme-
na b) až d).

73. V § 52 odst. 2 písm. b) se slova „A.I.15.“
nahrazují slovy „A.I.14.“.

74. V § 52 odst. 2 písm. c) se slova „A.I.16.“
nahrazují slovy „A.I.15.“.

75. V § 52 odst. 2 písm. d) se slova „A.I.17.“
nahrazují slovy „A.I.16.“.

76. V § 52 odst. 3 písm. a) se slova „A.I.21.“
nahrazují slovy „A.I.20.“.

77. V § 52 odst. 3 písm. b) se slova „A.I.22.“
nahrazují slovy „A.I.21.“.

78. V § 52 odst. 4 písm. a) se slova „A.I.23.“
nahrazují slovy „A.I.22.“.

79. V § 52 odst. 4 písm. b) se slova „A.I.24.“
nahrazují slovy „A.I.23.“ a slova „A.I.23.“ se nahra-
zují slovy „A.I.22.“.

80. V § 52 odst. 4 písm. c) se slova „A.I.25.“
nahrazují slovy „A.I.24.“.

81. V § 52 odst. 5 se slova „A.I.27.“ nahrazují
slovy „A.I.26.“.

82. V § 52 odst. 6 písm. a) se slova „A.I.29.“
nahrazují slovy „A.I.28.“.

83. V § 52 odst. 6 písm. b) se slova „A.I.30.“
nahrazují slovy „A.I.29.“.

84. V § 52 odst. 6 písm. c) se slova „A.I.31.“
nahrazují slovy „A.I.30.“.

85. V § 52 odst. 6 písm. d) se slova „A.I.35.“
nahrazují slovy „A.I.34.“.

86. V § 52 odst. 6 písm. e) se slova „A.I.36.“
nahrazují slovy „A.I.35.“.

87. V § 52 odst. 6 písm. f) se slova „A.I.37.“
nahrazují slovy „A.I.36.“ a slova „A.I.36.“ se nahra-
zují slovy „A.I.35.“.

88. V § 52 odst. 6 písmena g) a h) znějí:

„g) „A.I.A. Náklady zdravotních pojišťoven“ obsa-
huje u zdravotních pojišťoven výši nákladů sou-
visejících se zdravotní péčí hrazenou z pojistné-
ho na veřejné zdravotní pojištění včetně jeho
příslušenství,

h) „A.I.B. Odměny členům orgánů společnosti,
družstva a ostatních institucí“ obsahuje zejména
odměny členům orgánů společnosti, družstva
a ostatních institucí a další jejich příjmy ply-
noucí ze závislé činnosti vykonávané pro spo-
lečnost, družstvo nebo jinou instituci.“.

89. V § 53 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

90. § 54 včetně nadpisu zní:

„§ 54

Náklady na transfery

Položka „A.III.A. Náklady na transfery“ obsa-
huje zejména náklady z titulu dotací, příspěvků, sub-
vencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí,
podpor či peněžních darů, a to bez ohledu na účel
jejich poskytnutí; u organizačních složek státu dále
obsahuje náklady z titulu předfinancování dotací,
grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných fi-
nančních výpomocí, podpor či peněžních darů po-
skytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie tě-
mito organizačními složkami státu z příslušné kapi-
toly státního rozpočtu.“.

91. V § 56 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).
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92. V § 56 odst. 2 písmeno g) zní:

„g) „B.I.A. Výnosy z veřejného zdravotního pojiš-
tění“ obsahuje u zdravotních pojišťoven výši
výnosů souvisejících s přijatým pojistným na
veřejné zdravotní pojištění včetně veškerého
jeho příslušenství a u zařízení poskytujících
zdravotní péči obsahuje výši výnosů souvisejí-
cích s přijatou platbou za poskytnutou zdra-
votní péči.“.

93. V § 57 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

94. § 59 včetně nadpisu zní:

„§ 59

Výnosy z transferů

Položka „B.IV.A. Výnosy z transferů“ obsahuje
zejména výnosy z titulu dotací, příspěvků, subvencí,
dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor
či peněžních darů, s výjimkou daní, poplatků a jiných
obdobných dávek; u organizačních složek státu dále
obsahuje výnosy z titulu předfinancování dotací,
grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných fi-
nančních výpomocí, podpor či peněžních darů po-
skytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie tě-
mito organizačními složkami státu z příslušné kapi-
toly státního rozpočtu; u obchodní korporace, stát-
ního podniku, národního podniku nebo státní
organizace neobsahuje výnosy z titulu dotací, pří-
spěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních
výpomocí, podpor či peněžních darů poskytnutých
k pořízení majetku nebo úhradě úroků zahrnova-
ných do ocenění majetku.“.

95. V § 61 písm. d) se čárka za slovem „konso-
lidovaných metodou plné konsolidace“ nahrazuje
slovem „a“ a slova „a metodou poměrné konsoli-
dace“ se zrušují.

96. V § 61 na konci textu písmene e) se čárka
nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

97. V § 62 odst. 8 se za písmeno d) vkládají
nová písmena e) a f), která znějí:

„e) „P.VII.5. Krátkodobé podmíněné závazky z při-
jatého kolaterálu“ obsahuje krátkodobé bu-
doucí dluhy z titulu plnění z přijatého kolate-
rálu,

f) „P.VII.6. Dlouhodobé podmíněné závazky
z přijatého kolaterálu“ obsahuje dlouhodobé
budoucí dluhy z titulu plnění z přijatého kola-
terálu,“.

Dosavadní písmena e) až m) se označují jako pís-
mena g) až o).

98. V § 62 odst. 8 písm. g) se slova „P.VII.5.“
nahrazují slovy „P.VII.7.“ a slova „P.VII.11.“ se na-
hrazují slovy „P.VII.13.“.

99. V § 62 odst. 8 písm. h) se slova „P.VII.6.“
nahrazují slovy „P.VII.8.“ a slova „P.VII.12.“ se na-
hrazují slovy „P.VII.14.“.

100. V § 62 odst. 8 písm. i) se slova „P.VII.7.“
nahrazují slovy „P.VII.9.“.

101. V § 62 odst. 8 písm. j) se slova „P.VII.8.“
nahrazují slovy „P.VII.10.“.

102. V § 62 odst. 8 písm. k) se slova „P.VII.9.“
nahrazují slovy „P.VII.11.“ a slova „P.VII.7.“ se na-
hrazují slovy „P.VII.9.“.

103. V § 62 odst. 8 písm. l) se slova „P.VII.10.“
nahrazují slovy „P.VII.12.“ a slova „P.VII.8.“ se na-
hrazují slovy „P.VII.10.“.

104. V § 62 odst. 8 písm. m) se slova
„P.VII.11.“ nahrazují slovy „P.VII.13.“.

105. V § 62 odst. 8 písm. n) se slova „P.VII.12.“
nahrazují slovy „P.VII.14.“.

106. Příloha č. 1 se zrušuje.

107. Příloha č. 2 zní:
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Vyhláška č. 312/2014 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije
poprvé v účetním období započatém dnem 1. ledna
2016 a později.

2. Ministerstvo financí nesestavuje a nepředává
za účetní období roku 2015 seznam za spravující
jednotku vyššího dílčího konsolidačního celku státu
vládní část.

3. Ministerstvo financí, Generální finanční ředi-
telství a Generální ředitelství cel nesestavují a nepře-
dávají za účetní období roku 2015 účetní záznamy
v rozsahu vzorů rozvahy, výkazu zisku a ztráty, pří-

lohy a Pomocného analytického přehledu stanove-
ných vyhláškou pro některé vybrané účetní jednotky
a technickou vyhláškou o účetních záznamech, a to
zvlášť za část účetních případů účetní jednotky sou-
visejících s hospodařením s příjmy a výdaji kapitoly
státního rozpočtu 312 – Ministerstvo financí a zvlášt-
ními prostředky fondu privatizace a zvlášť za zbýva-
jící část účetních případů účetní jednotky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Ministr:

Ing. Babiš v. r.
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e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
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Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o.,
Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6;
Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;
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KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45;
Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány
neprodleně 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 jedno-
rázově. 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.
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