Krajský úřad Kraje Vysočina
Předpisy platné od 1. 1. 2018

1.2.2018

Novelizované předpisy vydané k účetnictví a rozpočtu pro ÚSC
a PO platné od 1. 1. 2018

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
Novela: vyhláška č. 397/2017 Sb.
Zveřejněna ve Sbírce zákonů, částce č. 139, dne 29. 11. 2017
Účinnost od 1. ledna 2018
Zpřesnění obsahového vymezení účtů:
311 – Odběratelé, podle novely se jedná o vztahy jak mezi odběrateli, tak i dodavateli.
Například zachycení pohledávek z titulu dobropisu.
321 – Dodavatelé, podle novely se jedná o vztahy jak k dodavateli, tak i odběrateli.
Například dluhy ze smluvních pokut a sankcí.
263 – Ceniny, vynecháním slov „za něž byla při nákupu uhrazena částka odpovídající jejich
jmenovité hodnotě“ se upřesňuje to, že na účet 263 se zaúčtuje jmenovitá hodnota ceniny.
Pokud byla cenina pořízena za menší nebo větší cenu, uhradí se tyto rozdíly do nákladů
nebo výnosů.
451 – Dlouhodobé úvěry. Obdobně je postupována jako v případě krátkodobých přijatých
půjček, kdy náplň účtu 281 krátkodobé úvěry obsahuje i krátkodobé zápůjčky. Náplň účtu
451 obsahuje nově i dlouhodobé přijaté zápůjčky. Nebudou tedy již dlouhodobé přijaté
zápůjčky vykazovány na účtu 459 – Ostatní dlouhodobé závazky.
Změnu obsahového vymezení účtu 451 lze použít již v účetní závěrce sestavené k 31.
12. 2017. Pokud tak účetní jednotky neučiní, převedou přijaté dlouhodobé zápůjčky
z účtu 459 na účet 451 v počátečních stavech roku 2018. Dokladem je převodový
můstek s odkazem na novelu vyhlášky.
Metoda oceňování souboru majetku (§71)
Upravuje se případ dokoupení věci do sbírky ohodnocené 1 Kč. Pokud do takovéto sbírky
byla dokoupena věc a je známé její ocenění, ocenění sbírky se nemění (zůstává 1 Kč).
Pořízená věc se naúčtuje na účet 032 – Kulturní předměty. Věc bude uhrazena
z investičních prostředků, u PO z fondu investic.
Oceňování podmíněných aktiv a podmíněných pasiv (§ 72)
Byla odstraněna věta: „Výše ocenění se stanoví v úhrnu za 3 následující účetní období.“
Účetní jednotka již není omezena 3 následujícími účetními obdobími, ale stanoví si
dlouhodobost sama a upraví vnitřním předpisem.
Nový způsob ocenění dlouhodobých podmíněných aktiv a dlouhodobých
podmíněných pasiv mohou účetní jednotky požít v účetní závěrce sestavené k 31. 12.
2017, nejpozději však pro dlouhodobá podmíněná aktiva a dlouhodobá podmíněná
pasiva vykázaná k 31. 12. 2018.
Byl odstraněn odstavec 5 v § 72.
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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)
Novela: vyhláška č. 398/2017 Sb.
Zveřejněna ve Sbírce zákonů, částce č. 139, dne 29. 11. 2017
Účinnost od 1. ledna 2018
Úprava v příloze č. 3a – vzor výkazu PKP, který sestavují DSO. Doplnění účtů 231 a 236.
Platí pro výkaz sestavovaný ve stavu k 31. 12. 2018. První předání upraveného výkazu bude
v roce 2019.

Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou
republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů
Novela: vyhláška č. 396/2017 Sb.
Zveřejněna ve Sbírce zákonů, částce č. 139, dne 29. 11. 2017
Účinnost od 1. ledna 2018
Novelou byly upřesněny podmínky významnosti v účetním období, za které jsou sestavovány
účetní výkazy za ČR. Pokud se stane účetní jednotka nevýznamná pro zahrnutí do
konsolidačního celku (nesplňuje podmínky významnosti) předává účetní záznamy za
příslušné účetní období a za další 2 následující účetní období. Zkrátila se doba ze tří let na
dvě.

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění
pozdějších předpisů
Novela: vyhláška č. 411/2017 Sb.
Zveřejněna ve Sbírce zákonů, částce č. 146, dne 7. 12. 2017
Účinnost od 1. ledna 2018
Vyhláška nově zavádí pojmy zjednodušená inventura a zjednodušený inventurní soupis.
Zjednodušenou inventurou myslíme činnosti prováděné při inventarizaci pouze jiných pasiv
vykazovaných na jednotlivých položkách C.I. (účty 401, 405 až 408) a položkách C.II. (účty
411 až 414, 416 u PO a 419 u obcí) rozvahy.
Při zjednodušené inventuře se prokazují alespoň přírůstky a úbytky stavu výše uvedených
účtů za účetní období. Výsledky činnosti jsou zachyceny ve zjednodušeném inventurním
soupise.
O náležitosti zjednodušeného inventurního soupisu je doplněn § 8 vyhlášky č. 270/2010 Sb.
Výjimku tvoří položka C.I.3 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, účet č.
403. U tohoto účtu se inventarizuje stav k 31. 12. a to k příslušnému majetku, na který byla
dotace poskytnuta.

ČÚS
Pro rok 2018 nebyly novelizovány.
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Odkaz na stránky webu MF ČR, kde jsou uváděny platné předpisy:
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnychfinanci-ucetnic/pravni-predpisy/platna-legislativa--vyhlasky

Konsolidační manuál
Poslední verze 3.0
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnychfinanci-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/konsolidacni-manual



metodika k vyplnění výkazu „Seznam.“
metodika k vyplnění PKP pro DSO. Lze částečně použít i pro vyplnění některých částí
PAP

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
Novela: vyhláška č. 12/2018 Sb.
Zveřejněna ve Sbírce zákonů, částce č. 8, dne 24. 1. 2018
Účinnost od dne vyhlášení, tj. 24. ledna 2018. Článek I, bod 10, písm. l) až r) nabývají
účinnosti až dne 1. ledna 2019.
Obce a DSO provedou rozpis schváleného rozpočtu do výkazů FIN 2-12M podle nové
vyhlášky.
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