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Metodické sdělení č. 7/2012
o účtování a vykazování přijatých záloh na transfery
u příspěvkových organizací zřizovaných krajem
I. Cíl a vymezení předmětu
1. Cílem tohoto sdělení je stanovit postup účtování a vykazování přijatých záloh na provozní a
investiční transfery u příspěvkových organizací zřizovaných krajem (dále jen „organizace“) za
účelem jednoznačné interpretace bodu 8. článku II - Přechodné ustanovení vyhlášky č.
403/2011 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 (dále jen „vyhláška č.
403/2011 Sb.“).
2. Dopisem ekonomického odboru s názvem „Informace o nejvýznamnějších změnách novely
vyhlášky č. 410/2009 Sb.....“ s č. j. KUJI 18602/2012 OE ze dne 16. 3. 2012 byly organizace
informovány o tom, že počínaje rokem 2012 dochází k rozdělení dosavadního účtu 374 - Přijaté
zálohy na transfery na dva samostatné rozvahové účty:
2.1. účet 374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery a
2.2. účet 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
s nutností aplikovat tuto změnu v průběhu letošního roku případným přeúčtováním vykázaných
částek na účet 472 podle kritéria dlouhodobosti.
II. Zásady pro účtování a vykazování přijatých záloh na transfery
1. Dlouhodobými přijatými zálohami transfery se rozumí závazky se sjednanou dobou splatností
delší než jeden rok, přičemž kritérium dlouhodobosti je vymezeno okamžikem připsání zálohy
transferu na bankovní účet příspěvkové organizace a termínem pro vypořádání této poskytnuté
zálohy. Není-li splněna podmínka dle předchozí věty, pak se jedná o krátkodobé přijaté zálohy
na transfery.
2. Zálohy na transfery zaúčtované k 31. 12. 2011 na tehdejším účtu 374 – Přijaté zálohy na
transfery, které budou finančně vypořádány nejpozději ke dni 31. 12. 2012, bude organizace i
nadále vykazovat na účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery.
3. U záloh transferů zaúčtovaných k 31. 12. 2011 na tehdejším účtu 374 – Přijaté zálohy na
transfery, které budou finančně vypořádány po dni uvedeném v předchozím bodě 2, tedy např.
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v průběhu účetního období 2013, příspěvková organizace tyto případy dodatečně přeúčtuje
v nejbližším možném termínu se zachycením na účtu 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na
transfery.
III. Závěrečné ustanovení
Podle tohoto sdělení postupují příspěvkové organizace nejpozději k datu 30. 9. 2012.

Ing. Anna Krištofová v.r.
vedoucí ekonomického odboru
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