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434

VYHLÁŠKA

ze dne 23. prosince 2010,

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)

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona
č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a § 23b:

Čl. I

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 zá-
znamech), se mění takto:

1. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Po-
mocný konsolidační přehled k účetní závěrce, Výkaz
majetku a závazků za dílčí konsolidační celek státu,
Výkaz nákladů a výnosů za dílčí konsolidační celek
státu, Výkaz peněžních toků za dílčí konsolidační celek
státu, Přílohu účetního výkazu za dílčí konsolidační
celek státu a Pomocný konsolidační přehled za dílčí
konsolidační celek státu předávají vybrané účetní jed-
notky poprvé za účetní období roku 2012, a to ve stavu
k 31. prosinci roku 2012.“.

2. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
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Čl. II

Společná a přechodná ustanovení

1. Vybrané účetní jednotky ode dne účinnosti této
vyhlášky nepoužijí ustanovení § 44 odst. 4 vyhlášky
č. 383/2009 Sb.

2. Vybrané účetní jednotky uvedené v § 5 odst. 2
vyhlášky č. 383/2009 Sb. nesestavují a nepředávají do
centrálního systému účetních informací státu operativní
účetní záznamy ve stavu k 31. prosinci 2010.

3. Vybrané účetní jednotky postupují podle pří-
lohy č. 3 vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění této vy-
hlášky, poprvé při předávání konsolidačních účetních
záznamů číslo 1 až 4 ve stavu ke dni 31. prosince 2010.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.
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435

VYHLÁŠKA

ze dne 23. prosince 2010,

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

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

Čl. I

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí ně-
která ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané
účetní jednotky, se mění takto:

1. V § 3 odst. 5 se slova „v tisících Kč“ nahrazují
slovy „v Kč, s přesností na dvě desetinná místa“ a věta
druhá včetně poznámky pod čarou č. 9 se zrušuje.

2. V § 10 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se slova „s výjimkou utajovaných
informací, které vzhledem k jejich obsahu není možné
zobrazit v účetní závěrce. V případě utajovaných infor-
mací, které vzhledem k jejich obsahu není možné zo-
brazit v účetní závěrce, účetní jednotka neposkytuje ani
vysvětlující a doplňující informace v příloze.“.

3. V § 22 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou
č. 28 zní:

„(4) Položka

a) „B.II.16. Pohledávky za ústředními rozpočty“ ob-
sahuje zejména pohledávky z titulu dotací, grantů,
příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finanč-
ních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za
účetními jednotkami, které jsou organizačními
složkami státu, jimi zřízenými příspěvkovými
organizacemi a státními fondy včetně Pozemko-
vého fondu České republiky,

b) „B.II.17. Pohledávky za územními rozpočty“ ob-
sahuje zejména pohledávky z titulu dotací, grantů,
příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finanč-
ních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za
účetními jednotkami, které jsou kraji, obcemi, do-
brovolnými svazky obcí, jimi zřízenými příspěv-
kovými organizacemi a regionálními radami re-
gionů soudržnosti,

c) „B.II.18. Pohledávky za účastníky sdružení“ ob-
sahuje pohledávky za účastníky sdružení bez
právní subjektivity28).

28) § 829 a násl. občanského zákoníku.“.

4. V § 23 odst. 2 se slovo „dotace“ nahrazuje slo-
vem „transfery“.

5. V § 26 odst. 1 se slovo „dotací“ nahrazuje slo-
vem „transferů“.

6. V § 26 odst. 2 písm. a) se slova „nebo předaný
dlouhodobý majetek, přírůstky nebo úbytky darova-
ného dlouhodobého majetku a přírůstky nebo úbytky
oběžných aktiv“ nahrazují slovy „ , bezúplatně přešlý
nebo předaný dlouhodobý majetek, s výjimkou úbytků
darovaného dlouhodobého majetku, a přírůstky nebo
úbytky dlouhodobého majetku z důvodu změny pří-
slušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření podle
jiných právních předpisů, jestliže se nevykazují na
ostatních položkách vlastního kapitálu, a v případě
organizačních složek státu přijaté dotace určené na po-
řízení dlouhodobého majetku podle jiných právních
předpisů“.

7. V § 26 odst. 2 písm. c) se slovo „Dotace“ na-
hrazuje slovem „Transfery“ a za slovo „obsahuje“ se
vkládají slova „zejména přijaté“.

8. V § 26 odst. 2 se na konci textu písmene c) do-
plňují slova „a to u některých vybraných účetních jed-
notek s výjimkou organizačních složek státu,“.

9. V § 26 odst. 2 písm. d) se za slovo „obsahuje“
vkládají slova „u organizačních složek státu“.

10. V § 32 se vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Položka

a) „D.IV.21. Závazky k ústředním rozpočtům“ ob-
sahuje zejména závazky z titulu dotací, grantů, pří-
spěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních
výpomocí, podpor či peněžních darů vůči účet-
ním jednotkám, které jsou organizačními složkami
státu, jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi
a státními fondy včetně Pozemkového fondu Čes-
ké republiky,

b) „D.IV.22. Závazky k územním rozpočtům“ obsa-
huje zejména závazky z titulu dotací, grantů, pří-
spěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních
výpomocí, podpor či peněžních darů vůči účet-
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ním jednotkám, které jsou kraji, obcemi, dobro-
volnými svazky obcí a jimi zřízenými příspěvko-
vými organizacemi a regionálními radami regionů
soudržnosti.“.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6
až 9.

11. V § 33 odst. 4 písm. c) se slova „při bezúplat-
ném předání majetku“ nahrazují slovy „z titulu bez-
úplatného předání majetku s výjimkou peněžních pro-
středků“.

12. § 35 včetně nadpisu zní:

„§ 35

Náklady na transfery

Položka

a) „A.III.1. Náklady ústředních rozpočtů na trans-
fery“ obsahuje u organizačních složek státu, jimi
zřízených příspěvkových organizací a státních
fondů včetně Pozemkového fondu České repu-
bliky zejména náklady z titulu dotací, příspěvků,
subvencí, dávek, nenávratných finančních výpo-
mocí, podpor či peněžních darů, a to bez ohledu
na účel jejich poskytnutí,

b) „A.III.2. Náklady územních rozpočtů na trans-
fery“ obsahuje u krajů, obcí, dobrovolných svazků
obcí, jimi zřízených příspěvkových organizací
a u regionálních rad regionů soudržnosti zejména
náklady z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dá-
vek, nenávratných finančních výpomocí, podpor
či peněžních darů, a to bez ohledu na účel jejich
poskytnutí.“.

13. § 40 včetně nadpisu zní:

„§ 40

Výnosy z transferů

Položka

a) „B.IV.1. Výnosy ústředních rozpočtů z transferů“
obsahuje u organizačních složek státu, jimi zříze-
ných příspěvkových organizací a státních fondů
včetně Pozemkového fondu České republiky ze-
jména výnosy z titulu dotací, příspěvků, subvencí,
dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor
či peněžních darů, s výjimkou daní, poplatků a ji-
ných obdobných dávek, a to bez ohledu na účel
jejich poskytnutí,

b) „B.IV.2. Výnosy územních rozpočtů z transferů“
obsahuje u krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí,
jimi zřízených příspěvkových organizací a u regio-
nálních rad regionů soudržnosti zejména výnosy

z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nená-
vratných finančních výpomocí, podpor či peněž-
ních darů, s výjimkou daní, poplatků a jiných ob-
dobných dávek, a to bez ohledu na účel jejich po-
skytnutí.“.

14. V § 65 odst. 3 se za slovo „nevytvářejí“ vklá-
dají slova „u drobného dlouhodobého majetku a“.

15. V § 65 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) První použití metody tvorby a použití oprav-
ných položek, s výjimkou tvorby opravných položek
u pohledávek, provedou účetní jednotky poprvé
v účetní závěrce sestavované k 31. prosinci 2011 tak,
že promítnou do účetnictví k 31. prosinci 2011 hod-
notu opravných položek, kromě opravných položek
k pohledávkám, jako oceňovací rozdíl při změně me-
tody.“.

16. V § 66 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) První použití metody odpisování dlouhodo-
bého majetku provedou účetní jednotky poprvé v účetní
závěrce sestavované k 31. prosinci 2011. Při tomto
prvním použití metody odpisování dlouhodobého ma-
jetku účetní jednotky nezobrazují náklady související
s odpisováním tohoto majetku v účetním období roku
2011 a promítnou do účetnictví k 31. prosinci 2011
hodnotu oprávek k odpisovanému dlouhodobému ma-
jetku jako oceňovací rozdíl při změně metody.“.

17. V záhlaví příloh č. 1 až 6 k vyhlášce č. 410/
/2009 Sb. se slova „(v tis. Kč)“ nahrazují slovy „(v Kč,
s přesností na dvě desetinná místa)“.

18. V příloze č. 1 – Rozvaha se v názvu polož-
ky B.II.16. slova „státním rozpočtem“ nahrazují slovy
„ústředními rozpočty“, v názvu položky B.II.17. se
slova „rozpočtem územních samosprávných celků“ na-
hrazují slovy „územními rozpočty“, v názvu položky
B.II.24. se slovo „dotace“ nahrazuje slovem „trans-
fery“, v názvu položky C.I.3. se slovo „dotace“ na-
hrazuje slovem „transfery“, v názvu položky D.IV.21.
se slova „ke státnímu rozpočtu“ nahrazují slovy
„k ústředním rozpočtům“, v názvu položky D.IV.22.
se slova „rozpočtům územních samosprávných celků“
nahrazují slovy „územním rozpočtům“, v názvu po-
ložky D.IV.30. se slovo „dotace“ nahrazuje slovem
„transfery“.

19. V příloze č. 2 – Výkaz zisku a ztráty se v náz-
vu položky A.III. slova „nezpochybnitelné nároky na
prostředky státního rozpočtu, rozpočtů územních
samosprávných celků a státních fondů“ nahrazují slo-
vem „transfery“, v názvu položky A.III.1. se slova „na
nároky na prostředky státního rozpočtu“ nahrazují
slovy „ústředních rozpočtů na transfery“, v názvu po-
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ložky A.III.2. se slova „na nároky na prostředky roz-
počtů územních samosprávných celků“ nahrazují slovy
„územních rozpočtů na transfery“ a položky „A.III.3.
Náklady na nároky na prostředky státních fondů“
a „A.III.4. Náklady na ostatní nároky“ se zrušují.

20. V příloze č. 2 – Výkaz zisku a ztráty se v náz-
vu položky B.IV. slova „nezpochybnitelných náro-
ků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů územ-
ních samosprávných celků a státních fondů“ nahrazu-
jí slovem „transferů“, v názvu položky B.IV.1. slova
„z nároků na prostředky státního rozpočtu“ nahrazují
slovy „ústředních rozpočtů z transferů“, v názvu
položky B.IV.2. se slova „z nároků na prostředky
rozpočtů územních samosprávných celků“ nahrazují
slovy „územních rozpočtů na transfery“ a polož-
ky „B.IV.3. Výnosy z nároků na prostředky státních
fondů“ a „B.IV.4. Výnosy z ostatních nároků“ se zru-
šují.

21. V příloze č. 7 se syntetické účty „155 – Oprav-
né položky drobnému dlouhodobému nehmotnému
majetku“ a „166 – Opravné položky k drobnému dlou-
hodobému hmotnému majetku“ zrušují, v syntetickém
účtu 346 se slova „státním rozpočtem“ nahrazují slo-
vy „ústředními rozpočty“, v syntetickém účtu 347
se slova „ke státnímu rozpočtu“ nahrazují slovy
„k ústředním rozpočtům“, v syntetickém účtu 348 se
slova „rozpočtem územních samosprávných celků“ na-
hrazují slovy „územními rozpočty“, v syntetickém
účtu 349 se slova „rozpočtům územních samospráv-
ných celků“ nahrazují slovy „územním rozpočtům“,
v názvu syntetických účtů 373 a 374 se slovo „dotace“
nahrazuje slovem „transfery“, v názvu syntetického
účtu 403 se slovo „Dotace“ nahrazuje slovem „Trans-
fery“.

22. V příloze č. 7 se v názvu účtové skupiny 57
slova „nároky na prostředky státního rozpočtu, roz-
počtů územních samosprávných celků a státních
fondů“ nahrazují slovem „transfery“, v názvu syntetic-
kého účtu 571 se slova „na nároky na prostředky stát-
ního rozpočtu“ nahrazují slovy „ústředních rozpočtů
na transfery“, v názvu syntetického účtu 572 se slova
„na nároky na prostředky rozpočtů územních samo-
správných celků“ nahrazují slovy „územních rozpočtů
na transfery“, syntetické účty „573 – Náklady na ná-
roky na prostředky státních fondů“ a „574 – Náklady
na ostatní nároky“ se zrušují.

23. V příloze č. 7 se v názvu účtové skupiny 67
slova „nároků na prostředky státního rozpočtu, roz-
počtů územních samosprávných celků a státních
fondů“ nahrazují slovem „transferů“, v názvu syntetic-
kého účtu 671 se slova „z nároků na prostředky stát-
ního rozpočtu“ nahrazují slovy „ústředních rozpočtů
z transferů“, v názvu syntetického účtu 672 se slova
„z nároků na prostředky rozpočtů územních samo-
správných celků“ nahrazují slovy „územních rozpočtů
z transferů“, syntetické účty „673 – Výnosy z nároků
na prostředky státních fondů“ a „674 – Výnosy z ostat-
ních nároků“ se zrušují.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení této vyhlášky použijí účetní jed-
notky poprvé v účetním období započatém 1. ledna
2011 a později, pokud není v bodech 2 až 4 stanoveno
jinak.

2. Účetní jednotky ode dne účinnosti této vyhláš-
ky nepoužijí ustanovení § 79 odst. 2 vyhlášky č. 410/
/2009 Sb.

3. Příspěvková organizace, která metodu odpiso-
vání dlouhodobého majetku k okamžiku účinnosti této
vyhlášky již používá pro některý druh majetku, usta-
novení § 66 odst. 9 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění
této vyhlášky, na tento druh majetku nepoužije; změnu
účetní metody odpisování dlouhodobého majetku pro-
vede v souladu s příslušným Českým účetním standar-
dem nejpozději v účetním období započatém 1. ledna
2013.

4. Organizační složky státu při otevírání účetních
knih k 1. lednu 2011 konečný zůstatek účtu 403 – Do-
tace na pořízení dlouhodobého majetku vykázaný
k 31. prosinci 2010 v položce rozvahy „C.I.3. Dota-
ce na pořízení dlouhodobého majetku“ otevírají na
účtu 401 – Jmění účetní jednotky vykazovaném v po-
ložce rozvahy „C.I.1. Jmění účetní jednotky“.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011 s výjimkou bodů 15 a 16, které nabývají účinnosti
dnem vyhlášení.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 22. prosince 2010,

kterou se mění vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních
a školských účelových zařízeních

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sta-
noví podle § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/
/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných
a ubytovacích zařízeních a školských účelových zaříze-
ních, se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 1 doplňuje vě-
ta „V případě hodném zvláštního zřetele může být do
domova umístěn i žák druhého stupně základní
školy.“.

2. V § 4 odst. 2 se slova „se rozhoduje“ nahrazují
slovy „rozhoduje ředitel domova“.

3. V § 4 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „ ; termín se zveřejní rovněž způsobem umožňu-
jícím dálkový přístup“.

4. V § 5 odstavec 4 zní:

„(4) Výše úplaty za ubytování v domově se ne-
mění, i když žák nebo student není ubytován po všech-
ny dny v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu
školního roku žák nebo student z důvodů organizace
vyučování ve škole, jejímž je žákem nebo studentem,
opakovaně nebude v domově ubytován, úplata se mu
přiměřeně sníží.“.

5. V § 8 odst. 2 se slova „se rozhoduje“ nahrazují
slovy „rozhoduje ředitel internátu“.

6. V § 11 se na konci písmene e) čárka nahrazuje
tečkou a písmeno f) se zrušuje.

7. § 17 se včetně nadpisu zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2011,
s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, které nabývá účin-
nosti dnem 1. ledna 2011.

Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 21. prosince 2010

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 9. dubna 2011 nové volby do zastupitelstev
obcí:

obec okres kraj

Nebílovy Plzeň-jih Plzeňský

Líšná Přerov Olomoucký

Nevratice Jičín Královéhradecký

Ministr:

Mgr. John v. r.
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SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 23. prosince 2010

o výši nákladů na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů
hrazených provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy

formou dotace z prostředků státního rozpočtu

Energetický regulační úřad v souladu s § 6a odst. 4 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů),
ve znění zákona č. 402/2010 Sb., vyhlašuje pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 výši nákladů na
úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených provozovatelem přeno-
sové soustavy nebo provozovatelem regionální distribuční soustavy formou dotace z prostředků státního roz-
počtu:

Čl. I

Celkový limit prostředků státního rozpočtu na dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elek-
třiny z obnovitelných zdrojů stanovený nařízením vlády č. 418/2010 Sb., kterým se stanoví limit prostředků
státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných
zdrojů, činí 11 700 000 000 Kč.

Čl. II

Z celkového limitu prostředků státního rozpočtu na dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou
elektřiny z obnovitelných zdrojů podle článku I náleží dotace v této výši:

Provozovatel regionální distribuční soustavy

1. ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČ: 247 29 035
držitel licence na distribuci elektřiny č. 121015583

roční výše dotace 3 183 490 836 Kč

výše dotace hrazená čtvrtletně podle § 6b odst. 1 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z ob-
novitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve
znění zákona č. 402/2010 Sb. 795 872 709 Kč

2. E.ON Distribuce, a.s.
se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49
IČ: 280 85 400
držitel licence na distribuci elektřiny č. 120806026

roční výše dotace 8 516 509 164 Kč

výše dotace hrazená čtvrtletně podle § 6b odst. 1 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z ob-
novitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve
znění zákona č. 402/2010 Sb. 2 129 127 291 Kč

Předseda:

Ing. Fiřt v. r.
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