Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 62931710-42217-140725110051, že tento dokument, který vznikl
převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 3 listů, se doslovně
shoduje s obsahem vstupu.
Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku
Ověřující osoba: Renata Krupičková
Vystavil: Kraj Vysočina
Pracoviště: Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, Jihlava, 58733 dne 25.07.2014

62931710-42217-140725110051

From: Svoboda Michal Ing.
Sent: Friday, November 15, 2013 3:16 PM
To: Felgr Oldřich Ing (oldrich.felgr@pardubickykraj.cz)
Cc: Bauer David JUDr.; Svobodová Jaroslava
Subject: RE: Prosba o pomoc

Vážený pane vedoucí,
Ve věci dotazu zaslaného Vámi panu I. náměstkovi RNDr. Minčičovi dne 14. 10. 2013 týkajícího se
časového rozlišování přijatého investičního transferu u příspěvkové organizace Vám v prvé řadě
sdělujeme, že z ustanovení § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o účetnictví“) vyplývá mimo jiné, že České účetní standardy stanoví zejména bližší
popis účetních metod a postupů účtování. Následně pak toto ustanovení obsahuje skutečnost
vztahující se pouze na vybrané účetní jednotky tj. vybrané účetní jednotky postupují podle standardů
vždy.
Je nutné zdůraznit, že České účetní standardy obsahují základní postupy účtování. Proto považujeme
za významné, v souladu se zněním § 5 zákona o účetnictví, zhodnocení předmětného postupu
účtování příslušnou účetní jednotkou zejména v návaznosti na ustanovení § 7 odst. 1 zákona o
účetnictví (účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho
základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky) a na
ustanovení § 8 odst. 2 zákona o účetnictví (účetnictví účetní jednotky je správné, jestliže účetní
jednotka vede účetnictví tak, že to neodporuje tomuto zákonu a ostatním právním předpisům ani
neobchází jejich účel).
Výše uvedené posouzení je důležité pro použití postupu účtování obsaženého v bodu 8.3. Českého
účetního standardu č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku zejména v případě sestavení účetní
závěrky za účetní období roku 2013.
Závěrem je podle našeho názoru nutné upozornit na skutečnost, že pokud účetní jednotka v účetním
období roku 2013 nepoužije postup účtování obsažený v bodu 8.3. Českého účetního standardu č.
708 Odpisování dlouhodobého majetku a předmětnou skutečnost zobrazí ve své účetní závěrce
sestavené za účetní období roku 2013 jiným účetním postupem, například způsobem uvedeným ve
variantě č. 4 Vašeho dotazu, je nezbytné, aby tuto skutečnost včetně vysvětlujících informací uvedla v
příslušné části přílohy účetní závěrky.
S přáním hezkého dne

Michal Svoboda

vedoucí oddělení Metodická podpora účetnictví státu
odbor Účetnictví a audit, Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 PRAHA 1
tel.: +420 257 043 129

