
MINISTERSTVO FINANCÍ

ISSN-0322-9653

26. 3.
2004

Ročník
XXXVIII

Cena
18 Kč

2 - 3

13. Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (část VII. 
Fin 2-04 U) ...........................................................................................................................................................

14. Pokyn č. D - 260 - k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými  
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 7/2003
Sb. m. s.) ..............................................................................................................................................................

15. Seznam odpovědných pojistných matematiků - doplněk ................................................................................

16. Zrušení registrace pojiš�ovacích makléřů .......................................................................................................

17. České účetní standardy - tiskové opravy ...........................................................................................................

Inzerce: Kurzy, školení, semináře, přednášky a nabídky týkající se problematiky daní a účetnictví

42

48

49

49

50



Finanční zpravodaj 2-3/2004Strana 42

Název ukazatele Číslo řádku Pro kapitoly

Pojistné na důchodové pojištění 7010 313

Institucionální výdaje celkem na výzkum a vývoj 7020 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 313,

314, 315, 317, 321, 322, 327, 329, 333,

334, 335, 336, 338, 346, 348, 361, 375

Účelové výdaje celkem na výzkum a vývoj 7030 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 313,

314, 315, 317, 321, 322, 327, 329, 333,

334, 335, 336, 338, 346, 348, 361, 375

Národní program výzkumu 7031 301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314,

315, 317, 322, 327, 329, 333, 334, 335,

336, 338, 346, 348, 361, 375

Programy v působnosti poskytovatelů 7032 301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314,

315, 317, 322, 327, 329, 333, 334, 335,

336, 338, 346, 348, 361, 375

Veřejné zakázky 7033 301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314,

315, 317, 322, 327, 329, 333, 334, 335,

336, 338, 346, 348, 361, 375

Specifický výzkum na vysokých školách 7034 307, 314, 333

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 7035 333

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou 7040 304, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315,

práci ve státní správě 317, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335,

336, 338, 344, 345, 346, 347, 348, 349,

353, 358, 372, 374, 375

z toho:   platy zaměstnanců ve státní správě 7041 304, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315,

317, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335,

336, 338, 344, 345, 346, 347, 348, 349,

353, 358, 372, 374, 375

VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu 2004

Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Vybrané
ukazatele státního rozpočtu finančního výkazu 
pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, 
organizačních složek státu a státních fondů (Fin2-04
U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven 
v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (Finanční zpravodaj č. 2/2001 
a č.1/2/2003).

Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona
č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky 
na rok 2004, které nelze definovat platnou rozpočtovou
skladbou budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U 
příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu 
s tím, že v tištěné formě  výkazu (sumáře)  Fin 2-04 U
se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS
(kapitola) vykazuje.

13

Sdělení Ministerstva financí
k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(část VII. Fin 2-04 U)

Referent: Ing. M. Kolitsch, tel.: 257 043 204 Čj.: 111/8 063/2004 ze dne 24. 1. 2004



Strana 43Finanční zpravodaj 2-3/2004

Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce 7060 301, 302, 303, 309, 358, 381

(z. č. 236/1995 Sb. nebo z. č. 349/1999 Sb.)

Výdaje ze státního rozpočtu na financování 7090 304, 312, 313, 314, 315, 317, 322, 327,

společných programů EU a ČR celkem 328, 329, 333, 335, 336, 344, 345, 349,

381

v tom : PHARE 7091 304, 312, 313, 314, 315, 317, 322, 328,

329, 333, 335, 336, 344, 345, 349, 381

ISPA 7092 315, 317

SAPARD 7093 317, 329

Na financování programů (projektů) předvstupních 7094 304, 312, 313, 314, 315, 317, 322, 328,

nástrojů 329, 333, 335, 336, 344, 345, 349, 381

Na financování programů(projektů) strukturálních 7100 313, 315, 317, 322, 327, 329, 333

fondů a Fondu soudržnosti

ERDF 7101 315, 317, 322

ESF 7102 313, 315, 317, 333

EAGGF (záruční sekce) 7103 317

EAGGF (orientační sekce) 7104 317, 329

FIFG 7105 317

Fond soudržnosti 7106 315, 317

Doprovodný sociální program pro ČD 7121 327

Úhrada závazků ČD 7124 327

Podpora obnovy vozidel regionální 7125 327

a městské hromadné dopravy

Příspěvek na dopravní cestu nehrazený 7126 327

ze Státního fondu dopravní infrastruktury

Doprovodný sociální program 7127 322

restrukturalizace ocelářského průmyslu

Podpora agrokomplexu celkem 7130 329

z toho:   užití EAGGF (záruční sekce) 

a navazující výdaje SR celkem 7135 329

v tom: 

přímé platby -předfinancování ze SR 7136 329

navýšení přímých plateb ze SR 7137 329

financování Horizontálního plánu 7138 329

rozvoje venkova z rozpočtu EU 

spolufinancování Horizontálního 7139 329

plánu rozvoje venkova ze SR

Podpora lesnímu hospodářství 7140 329

Program studií odtokových poměrů a preventivních 7150 329

protipovodňových opatření

Program pro stanovení zátopových území 7160 329

Údržba a provoz vodní cesty 7161 329

Protipovodňová opatření 7162 329
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Přímé dotace vodnímu hospodářství 7163 329

Odbahnění rybníků 7164 329

Činnosti správy povodí a plánování 7165 329

Údržba a opravy zemědělských vodních toků 7166 329

Transfery vysokým školám 7171 333

Výdaje regionálního školství 7182 333

Ostatní přímo řízené organizace a společné 7190 333

úkoly bez výdajů specifikovaných MŠMT

Podpora činnosti v oblasti mládeže a tělovýchovy 7200 333

bez výdajů specifikovaných MŠMT

Běžné výdaje státní správy bez výdajů 7201 333

specifikovaných MŠMT

Financování komunitárních programů 7202 333, 334

Program podpory projektů integrace

příslušníků romské komunity 7203 333, 334

Z výdajů na registrované CNS:

platy duchovních 7211 334

pojistné duchovních 7212 334

platy administrativy 7213 334

pojistné administrativy 7214 334

prostředky na věcné náklady CNS 7215 334

prostředky na údržbu církevního majetku 7216 334

Program státní podpory profesionálních divadel 7221 334

a stálých profesionálních symfonických orchestrů  

a pěveckých sborů

Program záchrany architekt. dědictví 7230 334

Havárie střech památek 7250 334

Program restaurování movitých kulturních památek 7260 334

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního 7261 334

dědictví

Program regenerace městských památkových 7280 334

rezervací a městských památkových zón

Péče o vesnické památkové rezervace a zóny 7290 334

a krajinné památkové zóny

Podpora záchranných archeologických výzkumů 7300 334

Podpora aktivit národnostních a etnických menšin 7311 334

Veřejné informační služby knihoven 7320 334

Podpora rozšiřování a přijímání informací 7331 334

v jazycích národnostních menšin

Rehabilitace památníků bojů za svobodu, 7342 334

nezávislost a demokracii

Zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven  7343 334

Kulturní aktivity 7350 334
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Program sociální prevence a prevence kriminality 7375 335

Národní program přípravy na stárnutí 7376 335

Ost. sociál. dávky: z toho odchodné 7390 336

Výdaje  vězeňství                                    7410 336

Odměny odsouzených 7420 336

Radonový program 7490 375

Výdaje justice          7570 336

Zajištění přípravy na krizové situace podle 7590 307, 314, 338

§ 25 krizového zákona č. 240/2000 Sb.

Neinvestiční transfery do zahraničí 7600 306

Program podpory vzdělávání národnostních 7620 333

menšin a multikulturní výchova

Státní informační politika 7631 333

Financování opatření k odstranění následků povodní 7660 397

Výdaje na obnovu koryt vodních toků 7661 397

a vodohospodářských děl 

a protipovodňová opatření **)

Výdaje na financování programů výstavby a technické 7662 397

obnovy vodovodů a úpraven vod, čistíren odpadních 

vod a kanalizací 

Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen 7670 397

na restituovaném majetku

Financování řešení důsledků kosovské krize 7671 397

Výdaje na projekty financované z úvěrů od EIB 7672 397

Výdaje na infrastrukturní akce k víceúčelovým halám 7673 397

Výdaje na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků 7674 397

Vládní rozpočtová rezerva 7710 398

Rezerva na řešení krizových situací, jejich 7720 398

předcházení a odstraňování jejich následků 

(z. č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Rezerva na mimořádné výdaje podle z. č. 239/2000 Sb., 7721 398

o integrovaném záchranném systému

Výdaje na protidrogovou politiku 7730 398

Stavební spoření 7740 398

Podpora exportu 7750 398

Majetková újma 7760 398

Ostatní podpora podnikům 7770 398

Dotace a návratné finanční výpomoci neziskovým 7780 398

organizacím

Sociální výdaje;  náhrady 7790 398

Transfery mezinárodním organizacím, 7800 398

zahraniční pomoc

Další prostředky pro územní samosprávné celky 7821 398
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Transfery veřejným rozpočtům centrální úrovně 7830 398

Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech 7831 398

po jednotlivých krajích -  viz příloha č. 7 

Příspěvek na výkon státní správy obcím 7833 398

s rozšířenou působností - viz příloha č. 8

Ostatní výdaje 7840 398

Výdaje na odstraňování škod způsobených 7841 304, 313, 317, 327, 329, 333, 334, 336

povodněmi v roce 2002

Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 7844 398

na regulaci trhu

Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu 7845 398

fondu na krytí  správních výdajů

Dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury 7846 398

Výdaje na úhradu ztráty 

České konsolidační agentury 7847 398

Mezinárodní fórum o spolupráci veřejného 7960 312

a soukromého sektoru (PPP)

Evropská skupina vláken ENFSI   7961 314

Evropská skupina laků a skel ENFSI 7962 314

Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 7963 314

Ochranné prostředky záchranářů a obyvatel 7964 314

Požární ochrana 2004 7965 314

Pokroky v kriminalistice 7966 314

Rekodifikace trestního zákonodárství 7967 314

Perspektivy rozvoje výuky policejního 7968 314

managementu a informatiky

Seminář k policejní cizojazyčné zásobě 7969 314

Seminář k problematice využití operativně pátracích 7970 314

prostředků  jako důkaz v trestním řízení

Terorismus jako aktuální forma ozbrojeného 7971 314

konfliktu

Mezinárodní konference „ACID RAIN“  7972 315

Mezinárodní konference XVI. Zasedání 7973 315

smluvních stran Montrealského protokolu

Mezinárodní konference k problematice 7974 329

vztekliny (WHO)

Konference Rady Evropy 7975 333

Seminář ESCJ/RE - validace a implementace 7976 333

evropského  jazykového portfolia

Mezinárodní konference UNESCO 7977 333

- Učitel a vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Seminář v rámci česko-slovensko-belgické spolupráce 7978 333

v oblasti  SOŠ (projekt VOTEC)
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Konference zástupců prac. skupin zemí 7979 333

„Visegradské 4“  k problematice speciál. vzd.

Seminář OECD/IMHE 7980 333

Zasedání CEE (seminář akreditačních gremií) 7981 333

Setkání laureátů soutěže Evropa ve škole 7982 333

v rámci RE

Seminář k problematice volného času dětí a mládeže 7983 333

Evropská konference o středoškolské odborné 7984 333

činnosti  a její realizace ve státech EU

Mezinárodní setkání členů Koordinačního centra 7985 333

mezinárodní biologické olympiády

Seminář k naplňování podrobného programů EK 7986 333

pro realizaci cílů Lisabonského procesu

Seminář k uznávání profesních kvalifikací v EU 7987 333

Výdaje na spolupořádání mezinárodní 7988 344

konference EPIDOS 2004

Poskytnuté  investiční dotace konečným 7991

příjemcům z Fondu solidarity EU

Poskytnuté  neinvestiční dotace konečným 7992

příjemcům z Fondu solidarity EU

Ředitel odboru státního rozpočtu:
Ing. Bohdan Hejduk, v. r.
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Ministerstvo financí České republiky vydává 
k uplatnění mezinárodní smlouvy  o zamezení dvojímu
zdanění s Mexikem tento Pokyn :

Článek 1

Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy
mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění
daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku byla
podepsána v Mexico City dne 4. dubna 2002. Smlouva
vstoupila v platnost dne 27. prosince 2002. Podle článku
28 se její ustanovení uplatňují takto:

a) pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, 
na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu
2003 nebo později; a

b) pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně 
z majetku, na příjmy nebo majetek za každý
daňový rok začínající 1. ledna 2003 nebo později.

Článek 2

Podle článků 10 (Dividendy), 11 (Úroky) a 12
(Licenční poplatky) smlouvy mají osoby, které jsou
rezidenty jednoho smluvního státu, nárok na snížení
daně vybírané srážkou ve druhém smluvním státě. 
Na některé úroky se ve státě zdroje uplatňuje úplné
osvobození od daně (odst. 3 článku 11) .

Při výplatě nerezidentům uplatňuje mexická daňová
správa srážku daně u dividend, licenčních poplatků 
a úroků (včetně případného osvobození) podle smlouvy
automaticky, takže fyzické nebo právnické osoby, které
jsou rezidenty České republiky nemusí v Mexiku o sní-
ženou sazbu daně formálně žádat. Musí ale prokázat, 
v souladu s článkem 5 mexického zákona o daních z pří-
jmů, že jsou daňovými rezidenty České republiky, že
jsou splněny podmínky dané konkrétním ustanovením
smlouvy a popř. mexickými právními předpisy.

V případě, že dojde k provedení srážky daně v sazbě
vyšší, než kterou stanoví smlouva, požádá  skutečný
vlastník příjmů (český daňový rezident) mexickou
daňovou správu o refundaci té částky daně, která pře-
sahuje částku, jež může být vybrána v souladu s přísluš-
nými ustanoveními smlouvy. Skutečnost, že poplatník
je daňovým rezidentem České republiky, na kterého se
vztahuje daná smlouva se příslušnému mexickému
daňovému úřadu prokazuje potvrzením o daňovém
domicilu (rezidenci), vystaveným českým místně pří-
slušným finančním úřadem,  nebo předložením daňo-
vého přiznání za poslední fiskální rok. Mexický daňový
úřad nevyžaduje, aby vystavené potvrzení o daňovém
domicilu bylo legalizováno, v určitých případech si však
může vyžádat jeho úředně ověřený překlad. 

Článek 3

Podle vnitrostátních daňových předpisů Mexika pod-
léhají v současné době úroky vyplácené zahraničním
bankám srážkové dani ve výši 4,9 %, a to za předpo-
kladu, že skutečný vlastník úroků je daňovým reziden-
tem státu, se kterým má Mexiko uzavřenu smlouvu 
o zamezení dvojímu zdanění. Další podmínkou je, aby
skutečný vlastník úroků byl registrován v Registru
zahraničních bank vedeném mexickým ministerstvem
financí a veřejného úvěru a současně, aby mexické
daňové správě poskytl všechny informace týkající se
finančních prostředků poskytnutých mexickým daňo-
vým rezidentům.

Ústřední ředitel sekce 051:
Ing. Bc. Robert Szurman, v. r.

14

Pokyn č. D - 260 
k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění 

a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 7/2003 Sb. m. s.)

Referent: Marie Kamanová, tel.: 257 043 398 Č.j.: 49/42 558/2004 - 494
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Ministerstvo financí  podle  zákona č. 363/1999 Sb.,
o pojiš�ovnictví a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o pojiš�ovnictví), ve znění pozdějších
předpisů, vede seznam zapsaných odpovědných pojist-
ných matematiků a podle ustanovení § 23 odst. 9 tohoto
zákona  zveřejňuje seznam odpovědných pojistných
matematiků a jeho změny ve Finančním zpravodaji 
v následujícím znění:

Odpovědný pojistný matematik pořadové č. 047:
PhDr. Ing. Tomáš Barči
Kontaktní adresa: Bělčická 2844/19, Praha 4, PSČ 141 00
Zapsán dne: 21. 1. 2004 

Odpovědný pojistný matematik pořadové č. 048:
Mgr. Jiří Potužil
Kontaktní adresa: Vilímovská 7, Praha 6, PSČ 160 00
Zapsán dne: 30. 1. 2004   

Úplný seznam odpovědných pojistných matematiků
vedený Ministerstvem financí je přístupný na interne-
tové adrese: www.mfcr.cz

Ředitel odboru 32:
Ing. Václav Křivohlávek, CSc., v. r.

15

Seznam odpovědných pojistných matematiků - doplněk

Referent: Ing. Jaromír Nesvadba, tel.: 257 042 688 Č.j.: 325/11805/2004

Ministerstvo financí, jako orgán státního dozoru 
v pojiš�ovnictví pro území České republiky, podle usta-
novení § 25 odst. 7 zákona č. 363/1999 Sb., o pojiš�ov-
nictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o pojiš�ovnictví), zveřejňuje tímto své rozhodnutí o zru-
šení registrace pojiš�ovacích makléřů:

1. RADEK JAKUBEC, s. r. o., 602 00 Brno, Veveří 55,
IČ: 25 55 46 71, právnická osoba. Rozhodnutí 
č.j.: 325/4604/2004 ze dne 22. ledna 2004, nabylo
právní moci 12. února 2004.

2. PROMA GROUP s. r. o., Dubská 1635, 415 01
Teplice, IČ: 25 45 08 75, právnická osoba. Rozhod-
nutí č.j. 325/9010/2004 ze dne 5. února 2004, nabylo
právní moci  25. února 2004.

Ředitel odboru 32:
Ing. Václav Křivohlávek, CSc., v. r.

16

Zrušení registrace pojiš�ovacích makléřů

Referent: Jarmila Sikorová, tel.: 257 042 176 Č.j.: 325/4604/2004
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17

České účetní standardy - tiskové opravy

Referent: Ing. Trávníčková, tel.: 257 044 108 Č.j.: 281/10 565/2004

Ministerstvo financí zveřejňuje tiskové opravy 
u ČÚS, ke kterým došlo při jejich zpracovávání:             

Ve Finančním zpravodaji č. 11 - 12/1/2003 v bodu 48.
České účetní standardy pro účetní jednotky, které
účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „České účetní standardy podni-
katele“). Správné znění je následující:

1) V Českém účetním standardu pro podnikatele 
č. 001 bod 2.4.3. správně zní: 

„2.4.3.Okamžikem uskutečnění účetního případu je
den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, platbě
závazku, inkasu pohledávky, postoupení pohle-
dávky, vkladu pohledávky,   poskytnutí či přijetí
zálohy, převzetí dluhu, zjištění manka, schodku,
přebytku či škody, pohybu majetku uvnitř účetní
jednotky a k dalším skutečnostem vyplývajícím
ze zákona, vyhlášky, Českých účetních standardů
pro podnikatele a ze zvláštních právních před-
pisů nebo z vnitřních poměrů účetní jednotky,
které jsou předmětem účetnictví a které v účetní
jednotce nastaly, popřípadě účetní jednotka má
k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti
dokumentující (například bankovní výpisy,
výpisy Střediska cenných papírů). Pro potřeby
oceňování pohledávek a závazků vyjádřených 
v cizí měně ke dni jejich vzniku lze za okamžik
uskutečnění účetního případu považovat u doda-
vatele den vystavení faktury nebo obdobného
dokladu, u odběratele den přijetí faktury nebo
obdobného  dokladu.“

2) V Českém účetním standardu pro podnikatele 
č. 007 bod 3.4. správně zní:

„3.4. Manka a přebytky zásob lze vzájemně vyrovná-
vat pouze tehdy, jedná-li se o manka a přebytky
zásob, které vznikly ve stejném inventarizačním
období prokazatelně neúmyslnou záměnou jed-
notlivých druhů, u kterých je tato záměna možná
vzhledem k charakteru druhů zásob, například 
v důsledku různých rozměrů spojovacích 
materiálů nebo podobného balení zásob. Převy-
šuje-li po tomto vyrovnání částka mank částku
přebytků, je třeba rozdíl posuzovat jako 
výsledné manko; převyšuje-li částka přebytků
částku mank, posuzuje se rozdíl jako výsledný

přebytek (jedná se o výjimku ze zákazu vzájem-
ného zúčtování podle § 58 odst. 1 písm. c)
vyhlášky).“  

3) V Českém účetním standardu pro podnikatele 
č. 007 bod 3.7. správně zní:

„3.7. Pohledávka za odpovědnou osobou z titulu
náhrady manka se zaúčtuje souvztažně ve pro-
spěch příslušného účtu účtové skupiny 64 - Jiné
provozní výnosy.“ 

4) V Českém účetním standardu pro podnikatele 
č. 008 bod 2.3. správně zní:

„2.3. Oceňování ekvivalencí (protihodnotou)
Oceněním ekvivalencí se rozumí, že majetková
účast je při pořízení oceněna pořizovací cenou,
která je k okamžiku stanovenému v § 24 odst. 2
písm. b) zákona upravována na hodnotu odpoví-
dající míře účasti účetní jednotky na vlastním
kapitálu společnosti, v níž má účetní jednotka
majetkovou účast. Změna v ocenění se účtuje
podle bodu 2.2.1. Účetní jednotka ocení majet-
kovou účast nulou, pokud její podíl na ztrátách
ve společnosti, v níž má majetkovou účast, je
roven nebo převýší ocenění její účasti.“

5) V Českém účetním standardu pro podnikatele 
č. 008 bod 2.4.1. správně zní:

„2.4.1.U dluhových cenných papírů se účtuje o úroko-
vém výnosu na vrub analytického účtu k přísluš-
nému účtu cenných papírů a ve prospěch
příslušného účtu v účtové skupině 66  - Finanční
výnosy:
a) u dluhových cenných papírů s úrokovou saz-

bou je úrokovým výnosem výnos stanovený
touto sazbou, 

b) u diskontovaných dluhových cenných papírů
je úrokovým výnosem rozdíl mezi jmenovitou
hodnotou dluhopisu a pořizovací cenou,

c) pokud účetní jednotka u diskontovaných dlu-
hových cenných papírů podle stávajícího pro-
gramového vybavení účtovala ve věcné 
a časové souvislosti o rozdílu mezi jmenovi-
tou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emi-
sním kursem, je možno takto postupovat až
do vyřazení těchto cenných papírů.“ 
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6) V Českém účetním standardu pro podnikatele 
č. 013 bod 4.3. správně zní:

„4.3. Odpisy s výjimkou odpisů záporného goodwillu 
a odpisů vyjadřujících postupné umořování oce-
ňovacího rozdílu k nabytému majetku se účtují
na vrub příslušného účtu účtové skupiny 
55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích
období a opravné položky provozních nákladů
a ve prospěch příslušných účtů účtových skupin
07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému
majetku a 08 - Oprávky k dlouhodobému hmot-
nému majetku.“

7) V Českém účetním standardu pro podnikatele 
č. 013 bod 5.4.1. správně zní:

„5.4.1.Vyřazení dlouhodobého majetku odpisovaného
a technického zhodnocení se účtuje na vrub 
příslušného účtu účtových skupin 07 - Oprávky 
k dlouhodobému nehmotnému majetku nebo 
08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému
majetku a ve prospěch příslušného účtu 
účtových skupin 01 - Dlouhodobý nehmotný
majetek nebo 02 - Dlouhodobý hmotný 
majetek odpisovaný; zůstatková cena dlouho-
dobého majetku odpisovaného se účtuje 
na vrub příslušného účtu účtových skupin napří-
klad 
a) 54 - Jiné provozní náklady v případě prodeje,

v případě bezúplatného převodu a v případě
manka nebo škody, 

b) 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích
období a opravné položky provozních nákladů
v případě likvidace, 

c) 36 - Závazky ke společníkům, k účastníkům
sdružení a ke členům družstva v případě
vkladu do jiné obchodní společnosti nebo
družstva, 

d) 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy v pří-
padě delimitace, popřípadě restituce majetku
státního podniku a 

e) 49 - Individuální podnikatel v případě pře-
vodu z podnikání do osobního užívání 

a ve prospěch příslušného účtu účtových 
skupin 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmot-
nému majetku nebo 08 - Oprávky k dlouhodo-
bému hmotnému majetku.“

8) V Českém účetním standardu pro podnikatele 
č. 013 bod 5.8. správně zní:

„5.8. Rezervy na opravu dlouhodobého hmotného
majetku se tvoří a používají podle Českého 
účetního standardu pro podnikatele č. 004
Rezervy.“

9) V Českém účetním standardu pro podnikatele 
č. 019 bod 6. správně zní:

„6. Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich
časové rozlišování
6.1. Náklady a výnosy zachycují účetní jednotky

podle těchto zásad
a) náklady a výnosy se účtují zásadně do období,

s nímž časově a věcně souvisejí,
b) opravy nákladů nebo výnosů minulých účet-

ních období se účtují na účtech nákladů 
a  výnosů, kterých se týkají; jen v případě, že
jde o významnou částku těchto oprav, pova-
žují se za mimořádné náklady nebo výnosy,

c) náhrady vynaložených nákladů minulých
účetních období se účtují do výnosů běžného
roku,

d) náklady a výdaje, které se týkají budoucích
období, je nutno časově rozlišit ve formě
nákladů příštích období nebo výdajů příštích
období na příslušných účtech účtové skupiny
38 - Přechodné účty aktiv a pasiv,

e) výnosy a příjmy, které se týkají budoucích
období, je nutno časově rozlišit ve formě
výnosů příštích období nebo příjmů příštích
období na příslušných účtech účtové skupiny
38 - Přechodné účty aktiv a pasiv.

6.2. Náklady a výnosy se účtují na příslušných účtech
nákladových druhů a výnosových položek 
v zásadě časově rozlišené. Výjimkou jsou pouze
nákladové druhy, které tvoří komplexní náklady
příštích období; jejich tvorba po prvotním zachy-
cení na příslušných účtech nákladových druhů
účtové třídy 5 se účtuje ve prospěch příslušného
účtu účtové skupiny 55 - Odpisy, rezervy, kom-
plexní náklady příštích období a opravné položky
provozních nákladů se souvztažným zápisem 
na vrub příslušného účtu účtové skupiny 
38 - Přechodné účty aktiv a pasiv vykazovaného 
v položce „D.I.2. Komplexní náklady příštích
období“ a jejich čerpání ve prospěch příslušného
účtu účtové skupiny 38 - Přechodné účty aktiv 
a pasiv vykazovaného v položce „D.I.2. Kom-
plexní náklady příštích období“ se souvztažným
zápisem na vrub příslušného účtu účtové skupiny
55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích
období a opravné položky provozních nákladů.

6.3. Účty časového rozlišení podléhají inventuře 
a při inventarizaci se posuzuje jejich výše 
a odůvodněnost.

6.4. Časové rozlišení není nutno používat v přípa-
dech, jde-li:
a) o nevýznamné částky, kdy jejich ponecháním

v nákladech či výnosech bez časového rozli-
šení není dotčen účel časového rozlišení 
a účetní jednotka tím prokazatelně nesle-
duje záměrné upravování výsledku hospoda-
ření,
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b) o pravidelně se opakující výdaje, popřípadě
příjmy, za předpokladu, že se výrazněji neo-
vlivní věcná a časová souvislost nákladů 
a výnosů.

6.5. Účetní jednotka stanoví postup při časovém 
rozlišení nákladů a výnosů a nesmí jej každo-

ročně měnit. Ke změně může dojít jen zcela výji-
mečně, a je nutno přitom postupovat podle usta-
novení § 7 odst. 4 zákona.“

Ředitel odboru 28 - Účetnictví:
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
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