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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 119

Rozeslána dne 16. prosince 2014

Cena Kč 57,–

O B S A H:
292. N a ř í z e n í v l á d y o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na
bydlení
293. V y h l á š 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
294. V y h l á š k a , kterou se mění 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
295. V y h l á š k a o členění bezpečnostního materiálu
296. S d ě l e n í Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
297. S d ě l e n í Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 25. listopadu 2014 sp. zn. Pl. ÚS-st. 39/14
k nároku na náhradu nemateriální újmy podle čl. 5 odst. 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
S d ě l e n í Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve sdělení Ministerstva vnitra č. 284/2014 Sb.
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292
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. listopadu 2014
o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání
a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení

Vláda nařizuje podle § 61 odst. 9 zákona č. 221/
/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona
č. 254/2002 Sb.:
§1

mzdy stanovené nařízením vlády o minimální
mzdě1), a to pro obec I. kategorie,
b) 1,09násobek základní měsíční sazby minimální
mzdy stanovené nařízením vlády o minimální
mzdě1), a to pro obec II. kategorie.

Kategorie obcí výkonu služby
Pro výpočet přídavku na bydlení se stanovují
tyto kategorie obcí výkonu služby vojáka z povolání:

§3
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 219/2013 Sb., o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení, se zrušuje.

a) I. kategorie – hlavní město Praha,
b) II. kategorie – ostatní obce.
§2
Koeficienty pro výpočet přídavku na bydlení

§4

Pro výpočet přídavku na bydlení se stanovují
tyto koeficienty:

Účinnost

a) 1,10násobek základní měsíční sazby minimální

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr obrany:
MgA. Stropnický v. r.

1

) § 2 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého
pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.
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VYHLÁŠKA
ze dne 8. prosince 2014,
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 tohoto zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/
/2008 Sb., 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., vyhlášky č. 469/2008
Sb., vyhlášky č. 419/2010 Sb., vyhlášky č. 413/2011
Sb. a vyhlášky č. 467/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 2 písm. b) se slova „záměrem
účetní jednotky realizovat stavbu vyhovující právu
stavby, a proto není vykazováno jako součást ocenění stavby podle písmene a) nebo jako součást ocenění v rámci položky „C.I. Zásoby““ nahrazují
slovy „zbožím (§ 9 odst. 5)“.
2. V § 7 odst. 7 se slova „odst. 3“ nahrazují
slovy „odst. 4“.
3. V § 47 odst. 1 se na konci písmene k) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno l) se zrušuje.
4. V § 47 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) V případě práva stavby není součástí jeho
ocenění stavba vyhovující právu stavby. Je-li při nabytí práva stavby oceněného jednou částkou jeho
součástí stavba vyhovující právu stavby zřízená jinou
účetní jednotkou nebo osobou, rozdělení ocenění
práva stavby na část odpovídající stavbě a právu

stavby se provede při respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení obou
částí práva stavby.“.
Dosavadní odstavce 3 až 12 se označují jako odstavce 4 až 13.
5. V § 47 se odstavce 6 až 9 zrušují.
Dosavadní odstavce 11 až 13 se označují jako odstavce 7 až 9.
6. V § 56 odstavec 4 zní:
„(4) Stavby vyhovující právu stavby podle § 47
odst. 3 účtované na samostatných účtech se odpisují
samostatně.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období, které započalo dnem 1. ledna 2015 nebo později, není-li dále
v bodu 2 stanoveno jinak.
2. Ustanovení § 7, 47 a 56 vyhlášky č. 500/2002
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této
vyhlášky, mohou účetní jednotky použít již v účetní
závěrce sestavované od 1. ledna 2015 za účetní období započaté v roce 2014.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015.

Ministr:
Ing. Babiš v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 8. prosince 2014,
kterou se mění 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

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. 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 vyhlášky č. 476/2003 Sb., vyhlášky č. 548/2004 Sb., vyhlášky č. 400/2005 Sb., vyhlášky č. 471/2008 Sb. a vyhlášky č. 471/2013 Sb., se
mění takto:
1. V § 8 odst. 4 písm. b) se slova „záměrem
účetní jednotky realizovat stavbu vyhovující právu
stavby a proto není vykazováno jako součást ocenění
stavby podle písmene a) nebo jako součást ocenění
v rámci položky „B.I. Zásoby““ nahrazují slovy „zásobou podle § 11 odst. 7“.
2. V § 32 odst. 1 se na konci písmene k) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno l) se zrušuje.
3. V § 32 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) v případě pozemku vykazovaného v položce „A.II.1. Pozemky“ náklady spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku podle
odstavce 1 vykazovaného v položkách „A.II.3.
Stavby“, „A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů“ a „A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný
majetek“ podle § 8 odst. 10 písm. a).“.
4. V § 32 odstavec 3 zní:

„(3) V případě práva stavby není součástí jeho
ocenění stavba vyhovující právu stavby. Je-li při nabytí práva stavby oceněného jednou částkou jeho
součástí stavba vyhovující právu stavby zřízená jinou
účetní jednotkou nebo osobou, rozdělení ocenění
práva stavby na část odpovídající stavbě a právu
stavby se provede při respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení obou
částí práva stavby.“.
5. V § 32 se odstavce 9 až 12 zrušují.
6. V § 38 odstavec 4 zní:
„(4) Stavby vyhovující právu stavby podle § 32
odst. 3 účtované na samostatných účtech se odpisují
samostatně.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období, které započalo dnem 1. ledna 2015 nebo později, není-li dále
v bodu 2 stanoveno jinak.
2. Ustanovení § 8, 32 a 38 vyhlášky č. 504/2002
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této
vyhlášky, mohou účetní jednotky použít již v účetní
závěrce sestavované od 1. ledna 2015 za účetní období započaté v roce 2014.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015.

Ministr:
Ing. Babiš v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 9. prosince 2014
o členění bezpečnostního materiálu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 2 odst. 3 zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon
o nakládání s bezpečnostním materiálem):
§1
Členění bezpečnostního materiálu podle jednotlivých skupin je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

v souladu s požadavky příslušné mezinárodní
smlouvy1), nebo
b) ostatní bezpečnostní materiál, který byl nevratně znehodnocen, přičemž nevratným znehodnocením se v tomto případě rozumí taková
jeho úprava nebo změna jeho technického
stavu, která zajišťuje, že jej není možné využívat
k původnímu účelu.
§3
Vyhláška č. 407/2013 Sb., o členění bezpečnostního materiálu, se zrušuje.

§2
Pro účely této vyhlášky se za provozuschopný
nepovažuje
a) bezpečnostní materiál skupin 5 a 6 přílohy,
který prošel nevratnou konverzí nebo destrukcí

§4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015.

Ministr:
Ing. Mládek, CSc., v. r.

1

) Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě vyhlášená pod č. 94/2003 Sb. m. s.
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SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 4. prosince 2014
o vydání výměru MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží
s regulovanými cenami

Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že dne 26. listopadu 2014 vydalo výměr MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží
s regulovanými cenami. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 13/2014 ze dne 27. listopadu 2014
a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Ministr:
Ing. Babiš v. r.
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SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby
ve sdělení Ministerstva vnitra č. 284/2014 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Ve sdělení v tabulce kraj má místo slova „Olmoucký“ správně být slovo „Olomoucký“.
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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; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; 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;
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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 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.

