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Změny legislativy od 1. 1. 2014 
 
1) Novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví  
Změna předpisu byla provedena zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. 
 
Zákon byl změněn v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, tj. přijetím nového občanského zákoníku. 
 
 
2) Novela vyhlášky 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  
Změna předpisu byla provedena vyhláškou č. 473/2013 Sb. 

Cílem vyhlášky je: 
•  zajištění souladu s novým občanským zákoníkem, 
•  zajištění informací prostřednictvím podrobnějšího členění položek podrozvahy, 
•  zajištění požadavků ČSÚ na vykazování předfinancování transferů,  
• zajištění lepší struktury informací v účetních závěrkách pro jejich uživatele a 

• zpřesnění doposud používaných formulací zejména v případě obsahových položek účetních výkazů. 
 
Vyhláška obsahuje změny pro rok 2014 a zároveň pro rok 2015. Vzory rozvahy, výkazu zisku a ztráty a směrné účtové 
osnovy jsou ve dvou vzorech, a to pro rok 2014 a zvlášť pro rok 2015. 

Změny pro rok 2014 

• Změna názvu účtu, obsahová náplň účtů 

• Účetní výkazy - změna názvů řádků rozvahy 

• Úprava kontroly na kladné znaménko 

• Dlouhodobý nehmotný majetek oceněný RH => SU 035 

• Dlouhodobý hmotný majetek oceněný RH => SU 036 

• U syntetického účtu 336 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dochází 
k 1. 1. 2014 k rozdělení: 

– SU 336 Sociální zabezpečení  
– SU 337 Zdravotní pojištění  
– SU 338 Důchodové spoření  

 Příloha 

– podrozvaha - přečíslování a přejmenování účtů 

– zrušena část K - reálná hodnota 

– nové části: 
• K. Doplňující informace k poskytnutým garancím 

• L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého 
sektoru 

• M. Doplňující informace k příjmům a výdajům a 

• N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty „A.I.13. Mzdové 
náklady“ 

 

 

3) České účetní standardy pro obce, svazky obcí a příspěvkové organizace 
Novely ČÚS byly zveřejněny ve Finančním zpravodaji č. 1/2014 
 
Byly novelizovány: 

 č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech, 

 č. 704 – Fondy účetní jednotky, 

 č. 705 - Rezervy 
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 č. 706 - Opravné položky a vyřazeni pohledávek, 

 č. 707 – Zásoby, 

 č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku. 

 č. 709 – Vlastní zdroje a 

 č. 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. 
 
 
3) Novela vyhlášky 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)  

Změna předpisu byla provedena vyhláškou č. 472/2013 Sb. 
 

  
4) Sdělení k vyhlášce 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  
Sdělení bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 1/2014. 
 
Ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 
(FIN 2-12 M), který bude předkládán v roce 2014 do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS): 
 
-  bude sloupec „Nástroj“ vyplněn ve formátu NNN (3-místné označení), NNN představuje první, druhou a třetí  
 číslici z číselníku nástrojů.  
 
 
5) Nová vyhláška 5/2014 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 
 
Nová vyhláška s datem účinnosti 1. 1. 2015 
 
 
6) Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 
 

Nové položky 
2148 – Příjmy z úroků z finančních derivátů k vlastním dluhopisům 
5042 – Odměna za užití počítačových programů 
5147 – Úrokové výdaje na finanční deriváty k vlastním dluhopisům 
5198 – Finanční náhrady v rámci majetkového vyrovnání s církvemi 
 

 

7) Nová vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 
jednotek  
 
Nová vyhláška s datem účinnosti 1. 8. 2013 
 

 
 
Zpracovala: I.Mrtková 

Dne: 14. února 2014 

 


