
kopii vyjádření MF z listopadu 2013, kterým ministerstvo se vyjádřilo k opakovaně urgovanému' 
dotazu Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci aplikace příslušného bodu ČÚS č. 708; 
dotazem bylo dáno na srozuměnou, že účetním standardem dochází k nesprávnému účtování 
rozpouštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 do výnosů ve formě finanční, nekryté 
provozní dotace; 
 
- kopii dotazu Kraje Vysočina z letošního roku ve shora uvedené věci, ve kterém mělo být 
ministerstvo informováno o defektním účtování rozpouštění investičního transferu´"do výnosů  
na zmiňovaný účet provozní dotace, kdy uvedeným postupem je porušován zákon č. 250/2000 
Sb. v otázce tvorby peněžního fondu a příspěvkové organizace jsou ministerstvem nabádány,  
aby porušovaly rozpočtovou kázeň; 
 
kopii odpovědi 1. náměstka ministra financí, kterou se ministerstvo mělo vyjádřit ke shora 
zmiňovanému dotazu Kraje Vysočina. 
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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Na Ministerstvo financí bylo dne 15. října 2014 doručeno Vaše podání se žádostí o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Požádala jste o poskytnutí kopií následujících dokumentů: 
  
"- kopii vyjádření MF z listopadu 2013, kterým ministerstvo se vyjádřilo k opakovaně 
urgovanému' dotazu Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci aplikace příslušného bodu 
ČÚS č. 708; dotazem bylo dáno na srozuměnou, že účetnímstandardem dochází  
k nesprávnému účtování rozpouštění investičního transferu evidovaného na účtu 403  
do výnosů ve formě finanční, nekryté provozní dotace; 
 
- kopii dotazu Kraje Vysočina z letošního roku ve shora uvedené věci, ve kterém mělo být 
ministerstvo informováno o defektním účtování rozpouštění investičního transferu´" 
do výnosů na zmiňovaný účet provozní dotace, kdy uvedeným postupem je porušován zákon 
č. 250/2000 Sb. v otázce tvorby peněžního fondu a příspěvkové organizace jsou 
ministerstvem nabádány, aby porušovaly rozpočtovou kázeň; 
 
- kopii odpovědi 1. náměstka ministra financí, kterou se ministerstvo mělo vyjádřit ke shora 
zmiňovanému dotazu Kraje Vysočina." 
 
 Požadované kopie výše uvedených dokumentů Vám zasílám v příloze tohoto dopisu. 
 
 V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že vyjádření Ministerstva financí   
z listopadu 2013 se týkalo účetního období roku 2013. Ministerstvo financí je nadále 
konzistentní ve svém postoji k časovému rozlišení investičního transferu podle bodu 8.3. 
Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 - Odpisování 
dlouhodobého majetku, kdy tato skutečnost je patrná i z novelizovaného znění předmětného 
standardu, které nabylo účinnosti k 1. lednu 2014 a ve kterém nedošlo v této oblasti k žádné 
úpravě. 
 
 
 
 
 


