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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 123 Rozeslána dne 8. července 2020 Cena Kč 53,–

O B S A H :

310. Vyhláška, 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, ve znění pozdějších předpisů

311. Sdě lení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací
schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

312. Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2020 sp. zn. Pl. ÚS 46/18 ve věci návrhu na zrušení § 138 odst. 1 zákona č. 40/
/2009 Sb., trestní zákoník
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VYHLÁŠKA

ze dne 30. června 2020,

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,

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., zákona č. 304/2008 Sb., zákona
č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení
§ 4 odst. 8 a § 24 odst. 5:

Čl. I

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnic-
tví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vy-
brané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/
/2010 Sb., vyhlášky č. 403/2011 Sb., vyhlášky
č. 436/2011 Sb., vyhlášky č. 460/2012 Sb., vyhlášky
č. 473/2013 Sb., vyhlášky č. 301/2014 Sb., vyhlášky
č. 369/2015 Sb., vyhlášky č. 273/2017 Sb. a vyhlášky
č. 397/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 43 odst. 2 písm. b) a § 43 odst. 5 písm. a)
a h) se slova „zvýšení či snížení“ nahrazují slovem
„změny“.

2. V § 43 odst. 3 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „a na položky rozvahy „C.IV.1. Pří-
jmový účet organizačních složek státu“, „C.IV.2.
Zvláštní výdajový účet“ a „C.IV.3. Účet hospodaření
státního rozpočtu““.

3. V § 43 odst. 3 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „ , přičemž zisk se vykazuje se zápor-
ným znaménkem a ztráta s kladným znaménkem“.

4. V § 43 odst. 4 písm. a) se slovo „pohyby“
nahrazuje slovy „změny stavu“ a slova „měly za ná-
sledek zvýšení nebo snížení“ se nahrazují slovy
„byly způsobeny zvýšením či snížením“.

5. V § 43 odst. 4 písm. b) až e) se slova „zvý-
šení či snížení“ nahrazují slovy „změny stavu peněž-
ních prostředků, které byly způsobeny zvýšením či
snížením“.

6. V § 43 odst. 6 písm. a) se slova „zvýšení či

snížení stavu peněžních prostředků způsobené změ-
nou struktury a zvýšením či snížením stavu vlastního
kapitálu a dlouhodobých závazků“ nahrazují slovy
„změny stavu peněžních prostředků, které byly způ-
sobeny zvýšením či snížením stavu vlastního kapi-
tálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohle-
dávek“.

7. V § 43 odst. 6 písm. b) se slova „zvýšení či
snížení“ nahrazují slovem „změny“, slova „způsobe-
né změnou struktury a“ se nahrazují slovy „ , které
byly způsobeny“ a na konci textu písmene se do-
plňují slova „a fondů účetní jednotky podle § 27“.

8. V § 43 odst. 6 písm. c) a d) se slova „zvýšení
či snížení“ nahrazují slovy „změny stavu peněžních
prostředků, které byly způsobeny zvýšením či sní-
žením“.

9. V § 43 odst. 7 písm. a) se slova „celkové zvý-
šení či snížení“ nahrazují slovy „celkovou změnu“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. V účetním období započatém před 1. lednem
2021 se použije vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Ustanovení § 43 odst. 6 písm. b) vyhlášky
č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti této vyhlášky, mohou účetní jednotky
použít již v účetní závěrce sestavované k 31. prosinci
2020.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 30. června 2020

o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací
schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb.,
o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný seznam výzkumných
organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto
sdělení.

V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné
organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro
přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, a doba platnosti tohoto schválení.

Ministr:

v z. PhDr. Doleček, Ph.D., v. r.
náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího
roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního
ročníku na základěpočtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2020 činí 6 000,– Kč, druhá záloha na rok 2020 činí 7 000,– Kč) – Vychází podle
potřeby – Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) –
516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz –
Drobný prodej – Brno: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31;
Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskev-
ská 28; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;Ústí nad Labem: KARTOON,
s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. 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. 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.
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