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Změny legislativy od 1. 1. 2012 
 
1) Novela vyhlášky č. 410/2009 Sb.  
Vyhláška 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, pro některé vybrané účetní jednotky. 
 
Změny: 

• Tvorba opravných položek k účtům 312, 315 a 316 

• Pro organizace, které musí zpracovávat Pomocný analytický přehled, byla doplněna povinnost členění pro účely 
monitorování a řízení veřejných financí. 

• Úprava rozvahy a výkazu zisku a ztráty v souvislosti se změnou směrné účtové osnovy, 

• Příloha: 

o nové řádky a změny názvů sloupců, 
o zrušena část A. 10., 
o nové tři části: 

� I. - Náklady z přecenění reálnou hodnotou, 
� J. - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou, 
� K. - Ocenění  dlouhodobého majetku určeného k prodeji. 

 

• Směrná účtová osnova – změny: 
 

ÚSC, DSO 
 
Nové syntetické účty: 
142 – Opr.položky k posk.návr.fin.výpomocem dlouhodobým 
144 – Opr.položky k dlouh.pohledávkám z postoupených úvěrů 
146 – Opr.položky k dlouh.pohledávkám z ručení 
149 – Opr.položky k ostat.dlouhodobým pohledávkám 
191 – Opr.položky ke směnkám k inkasu 
192 – Opr.položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 
193 – Opr.položky k posk.návratným finančním výpomocem krátkodobým 
196 – Opr.položky k pohl.z titulu daní a obdobných dávek 
318 – Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 
319 – Pohledávky ze sdílených daní 
344 – Jiné daně a poplatky 
471 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 
472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 
506 – Aktivace dlouhodobého majetku 
507 – Aktivace oběžného majetku 
508 – Změna stavu zásob vlastní výroby 
516 – Aktivace vnitroorganizačních služeb 
558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku 
681 – Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 
682 – Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 
684 – Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 
685 – Výnosy ze sdílených spotřebních daní 
686 – Výnosy ze sdílených majetkových daní 
688 – Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 
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Zrušené syntetické účty: 
066 - Půjčky osobám ve skupině 
174 – Opravné položky k půjčkám osobám ve skupině 
454 – Závazky z pronájmu 
611 – Změna stavu nedokončené výroby 
612 – Změna stavu polotovarů 
613 – Změna stavu výrobků 
614 – Změna stavu ostatních zásob 
621 – Aktivace materiálu a zboží 
622 – Aktivace vnitroorganizačních služeb 
623 – Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 
624 – Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 
631 – Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 
632 – Výnosy z daně z příjmů právnických osob 
633 – Výnosy ze sociálního pojištění 
634 – Výnosy z daně z přidané hodnoty 
635 – Výnosy ze spotřebních daní 
636 – Výnosy z majetkových daní 
637 – Výnosy z energetických daní 
639 – Výnosy z ostatních daní a poplatků 
 
PO 
Nové syntetické účty: 
142 – Opr.položky k posk.návratným fin.výpomocem dlouhodobým 
144 – Opr.položky k dlouhodobým pohl. z postoupených úvěrů 
149 – Opr.položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám 
192 – Opr.položky k jiným pohledávkám z hl.činnosti 
193 – Opr.položky k posk.návr.finančním výpomocem krátkodobým 
251 – Majetkové cenné papíry k obchodování 
253 – Dluhové cenné papíry k obchodování 
256 – Jiné cenné papíry 
344 – Jiné daně a poplatky 
471 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 
472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 
506 – Aktivace dlouhodobého majetku 
507 – Aktivace oběžného majetku 
508 – Změna stavu zásob vlastní výroby 
516 – Aktivace vnitroorganizačních služeb 
558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku 
561 – Prodané cenné papíry a podíly 
661 – Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 
Zrušené syntetické účty: 
191 – Opr.položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů 
454 – Závazky z pronájmu 
611 -  Změna stavu nedokončené výroby 
612 – Změna stavu polotovarů 
613 – Změna stavu výrobků 
614 – Změna stavu ostatních zásob 
621 – Aktivace materiálu a zboží 
622 – Aktivace vnitroorganizačních služeb 
623 – Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 
624 – Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 
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• Směrná účtová osnova ÚSC a DSO: 
 http://www.alis.cz/keo/download/metodiky/SU2012USC.pdf 
 

• Směrná účtová osnova PO: 
 http://www.alis.cz/keo/download/metodiky/SU2012PO.pdf 
 
 
 
2) Finanční zpravodaj č. 9/2011 
Byly novelizovány České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky  
č. 410/2009 Sb.: 

• č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech, 

• č. 703 - Transfery, 

• č. 706 - Opravné položky a vyřazeni pohledávek a 

• č. 707 - Zásoby. 
 
 
3) Novela vyhlášky č. 383/2009 Sb.  

 Vyhláška č.  437/2011 Sb., 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)  
 
Pro účely monitorování a řízení veřejných financí předávají některé vybrané účetní jednotky elektronicky ve 
formalizované dávce Pomocný analytický přehled.  
Povinnost zpracovávat výkaz: 
                Od ledna 2012 zpracovávají výkaz:                  

- ÚSC, které mají více než 3000 obyvatel, 

- PO organizace s celkovými aktivy nad 100 mil.korun (netto) 

Od ledna 2013: 
- ÚSC, které mají více než 1500 obyvatel, 

- PO organizace s celkovými aktivy nad 20 mil.korun (netto) 

Od ledna 2014: 
- ÚSC, které mají více než 1000 obyvatel, 

- PO organizace s celkovými aktivy nad 10 mil.korun (netto) 

 
 
4) Novela vyhlášky č. 449/2009 Sb.  
  
Vyhláška č.  451/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů  
předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních  
samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti  
 
Změny: 

• Do části III. Financování přidána položka 8905 - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 

• V části VI. Stavy a obraty na bankovních účtech byl zrušen řádek 6060 - Zvláštní výdajový účet. 
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5) Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb.  
Vyhláška č.  452/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č.  323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 
 

a) Položky 
Změny: 
1337 – Poplatek za komunální odpad (náplň se  přebírá z první věty položky 1339 z roku 2011) 
 
Nové položky: 
1340 – Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních           
             odpadů (náplň položky 1337 z roku 2011) 
1371 – Poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu 
1372 – Poplatek Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost za žádost o vydání povolení 
1373 – Udržovací poplatek Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost  
2146 – Úrokové příjmy z finančních derivátů 
2147 – Neúrokové příjmy z finančních derivátů 
2511 – Podíl na clech 
2512 – Podíl na dávkách z cukru 
5146 – Úrokové výdaj na  finanční deriváty 
6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 
8300 – Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky 
8905 – Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 
 
Zrušené položky: 
1402 
1705 
 
b) Paragrafy 
 
Nové paragrafy: 
4151 – Odchodné 
4152 – Výsluhový příspěvek 
4153 – Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka 
4154 – Odbytné 
4159 – Ostatní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru 
4187 – Příspěvek na mobilitu 
4188 – Příspěvek na zvláštní pomůcku 
5471 – Kancelář finančního arbitra 
 

 
6) Zákon č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
 
Změny k 1. 1. 2012: 

• Změna snížené sazby z 10% na 14% 

• Režim přenesení daňové povinnosti (par. 92a) u stavebních prací 
Uplatní se u stavebních prací zařazených do číselného kódu CZ-CPA 41 až 43. 

• Vedení zvláštní evidence pro par. 92a  
o u stavebních prací se vyplňuje kód plnění 4 
o u zboží podle přílohy č. 5 se vyplňuje kód plnění 5 

Přechodná ustanovení: 

• Dodání vody, tepla a chladu a odvádění a čištění odpadních vod na přelomu roku 2011/2012 (bod 3) 

• Úplaty přijaté před 1. 1. 2012 (bod 6) 
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7) Poskytování cestovních náhrad od 1. 1. 2012 
 
 
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u 
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč, 
b) osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč. 
 
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce 
ve výši 
a) 64 Kč až 76 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 
b) 96 Kč až 116 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 
c) 151 Kč až 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 
 
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí 
a) u benzinu automobilového 91 oktanů se sazba již neuvádí, 
b) 34,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 
c) 36,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, 
d) 34,70 Kč u motorové nafty. 
 
 
 
 
Zpracovala: I.Mrtková 
Dne: 26. ledna 2012 
 


