Krajský úřad Kraje Vysočina
Vyhláška 410/2009 - 2015

13.4.2015

Změny vyhlášky č. 410/2009 k 1. 1. 2015

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. 473/2013 Sb., ve Sbírce zákonů, v částce č. 182, dne 31.
12. 2013 a vyhláškou č. 301/2014 ve Sbírce zákonů, v částce č. 122, dne 18. 12. 2014.
Účinnost změn od 1. 1. 2015.

Změny v účtové osnově od 1. 1. 2015
Materiál ke změnám rozvahových a podrozvahových účtů byl zveřejněn na www stránkách
Kraje Vysočina dne 21. 1. 2015. Přeúčtování na základě převodového můstku mělo být
provedeno v počátečních stavech k 1. 1. 2015.

Změny v účtování věcných břemen od 1. 1. 2015
1. Věcná břemena, pokud jsou součástí ocenění dlouhodobého majetku, se bez ohledu
na výši účtují na účet 021 jako součást pořizovaného majetku.
2. Věcná břemena, která nejsou součástí ocenění dlouhodobého majetku nebo zásob
se vedou podle ocenění na těchto účtech:
 ocenění převyšující částku 40 000 Kč – vykazují se na účtu 029 – Ostatní
dlouhodobý hmotný majetek
 ocenění do částky 40 000 Kč – vykazují se na účtu 028 – Drobný hmotný
dlouhodobý majetek.
Věcná břemena pořízená od 1. 1. 2015 vždy vedeme na majetkovém účtu 029, 021 nebo
028.

Věcná břemena oceněná do 40 000 Kč a zaúčtována do roku 2014:



na účtu 029. Doporučujeme přeúčtovat na účet 028. Současně by se mělo provést
dooprávkování MD 406, Dal 089, další účetní případ bude MD 089, Dal 088 a
nakonec MD 028, Dal 029.
pokud byla účtována do nákladů, doporučujeme nedohledávat a nechat v nákladech.

Právo stavby
V roce 2014 bylo zavedeno tzv. právo stavby. V případě realizované stavby se v loňském
roce právo stavby zahrnulo do vlastní ceny stavby a účtovalo se v rámci účtu 021.
V roce 2015 se přijal jednodušší přístup a právo stavby již nevstupuje do hodnoty stavby.
Pokud právo stavby není zásobou, účtuje se vždy na účtu 021 – Stavby. Samostatně se
účtuje a odpisuje.
Pokud bylo v roce 2014 právo stavby již zavedeno do majetku, doporučujeme rozdělit na dvě
majetkové karty. Stavbu a právo stavby a rozlišit analytickým účtem. Vyčlenit pořizovací
cenu práva stavby a vyčlenit oprávky.

Stránka 1 z 2

Krajský úřad Kraje Vysočina
Vyhláška 410/2009 - 2015

13.4.2015

Výkazy

Rozvaha 2015
1. nové a zrušené položky, úprava názvů položek, vyplývající ze změny směrné
účtové osnovy, úprava číslování položek rozvahy.
Viz. dokument Rozvahové účty - změny 2015 ze dne 21. 1. 2015.

2. mění se výčet účtů, které nesmí mít k okamžiku rozvahového dne záporné
znaménko:
 Hodnoty položek rozvahy ve všech sloupcích se k rozvahovému dni vykazují podle
zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy
s kladným znaménkem.
 Pro ÚSC tvoří výjimku účty 319, 401, 405, 406, 407, 408 a syntetické účty účtových
skupin 43 a 49, které se vykazují buď s kladným, nebo se záporným znaménkem.
 K okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni dochází u
syntetických účtů 336, 337, 338, 341, 342, 343, 355, 375, 475 a 363 k porovnávání
zůstatků stran MÁ DÁTI a DAL, a výsledný rozdíl vstupuje:
 do aktiv kladně, jestliže zůstatek syntetického účtu je na straně MÁ DÁTI
nebo
 do pasiv kladně, jestliže zůstatek syntetického účtu je na straně DAL.

Příloha 2015
 A.4. Informace podle § 7odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových
účtů
Tato část přílohy musí obsahovat podrozvahové účty dle platné účtové osnovy pro
rok 2015.
Zrušená část přílohy
 N - doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty „A.I.13. Mzdové
náklady"
Obce, DSO a PO nevyplňují.

Vzory účetních výkazů pro rok 2015 naleznete na webových stránkách MF ČR
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/pravnipredpisy/platna-legislativa--vyhlasky/2015/vyhlasky-pro-rok-2015--pro-ucetnictvi-st-20224
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