
Změny k 1. 1. 2012

1. Změny právních předpisů

Od 1. 1. 2012 vstoupily v platnost zejména tyto právní předpisy:

 vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 
účetní jednotky, byla novelizována:

o vyhláškou č. 403/2011 Sb. – účinnost od 1. 1. 2012
o vyhláškou č. 436/2011 Sb. – účinnost od 1. 1. 2012

 vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předávaných pro 
hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtu ÚSC, 
rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů 
soudržnosti, byla novelizována:

o vyhláškou č. 451/2011 Sb. – účinnost od 1. 1. 2012
 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, byla 
novelizována:

o vyhláškou č. 437/2011 Sb. – účinnost od 1. 1. 2012
 vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů byla 

novelizována:
o vyhláškou 452/2011 Sb. – účinnost od 1. 1. 2012

 České účetní standardy  - byly novelizovány:
o ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701, 703, 706 a 707 –

účinnost od 1. 1. 2012
 Přehled Českých účetních standardů 

o ČÚS 701 – Účty a zásady účtování na účtech – úplné znění Finanční 
zpravodaj (dále jen FZ) 2/2012

o ČÚS 702 – Otevírání a uzavírání účetních knih – FZ 7/2009, FZ 9/2011, FZ 
8/2010

o ČÚS 703 – Transfery – úplné znění FZ 2/2012
o ČÚS 704 – Fondy účetní jednotky – FZ 7/2009
o ČÚS 705 – Rezervy – FZ 8/2010
o ĆÚS 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek – úplné znění FZ 

2/2012
o ČÚS 707 – Zásoby – úplné znění FZ 2/2012
o ČUS 708 – Odpisování dlouhodobého majetku – FZ 3/2011 a FZ 5/2011

Novelizované právní předpisy jsou k dispozici na stránkách MF ČR.



2. Opravy počátečních stavů

SÚ roku 
2011

SÚ roku 
2012

Popis

454 459 Změnit, účet r. 2011 byl zrušen
066 067 Změnit, účet r. 2011 byl zrušen
174 175 Změnit, účet r. 2011 byl zrušen
191 144 Převést konečný zůstatek, změna náplně účtu r. 2011
192 146 Převést konečný zůstatek, změna náplně účtu r. 2011
193 149 Převést konečný zůstatek, změna náplně účtu r. 2011
345 344 Převést konečný zůstatek, změna náplně účtu r. 2011
373 373, 471 Rozlišit částku „Krátkodobých záloh na transfery“ a „Dlouhodobých 

záloh na transfery“. Částku „Krátkodobých záloh na transfery“ 
nechat na účtu 373, částku „Dlouhodobých záloh na transfery“ 
převést na účet 471

374 374, 472 Rozlišit částku „Krátkodobých přijatých záloh na transfery“ a 
„Dlouhodobých přijatých záloh na transfery“. Částku 
„Krátkodobých přijatých záloh na transfery“ nechat na účtu 374, 
částku „Dlouhodobých přijatých záloh na transfery“ převést na 
účet 472.

3. Změny v účtování
1) 345 – Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (např. o.p.s., občané, 

občanské sdružení) – na tyto transfery již nepoužívat účet 378 
2) Bankovní poplatky – účet 518 – Ostatní služby (povinně)
3) DDHM a DDNM: 028/088 a 558/321; 018/078 a 558/321

(půjde do nákladů proti došlé faktuře a to bez ohledu na to, zda došlo k „zařazení do 
užívání“)

4) Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost – účet 521 - Mzdové náklady (povinně)
5) Povinné úrazové pojištění na 525 – Jiné sociální náklady
6) Účty účtové skupiny 61 – Změny stavu zásob a 62 – Aktivace byly zrušeny. Nahrazují 

je účty:
506 – Aktivace dlouhodobého majetku
507 – Aktivace oběžného majetku
508 – Změna stavu zásob vlastní výroby
516 – Aktivace vnitroorganizačních služeb
Zásadní změna při účtování aktivace majetku a zásob zhotovených vlastní činností je, 
že se neúčtuje do výnosů, ale snižují se náklady

7) 543 – Bezúplatné převody majetku mimo vybrané účetní jednotky (např. dar TJ, 
humanitární pomoc atd.)

8) 549 – Pojistné (komerční, neživotní) (povinně)
9) Změna účtování z přecenění reálnou hodnotou – náklady 564 a výnosy 664 



10) Všechny sdílené daně – místo 63x budou na 68x
11) Účet 406 se bude používat pouze při oceňovacích rozdílech vyplývajících ze změny 

předpisů. Nelze používat na účtování opravy nákladů nebo výnosů minulých období
12) Účet 408 – Opravy minulých období

„Obsahuje opravy minulých účetních období, které jsou významné a ovlivnily by 
v minulých účetních obdobích výši výsledku hospodaření; za významnou se považuje 
každá jednotlivá oprava, jejíž výše dosahuje alespoň 0,3 % hodnoty aktiv netto za 
minulé účetní období nebo částky 260 000,- Kč“

4. Účtování podrozvahy
Podrozvaha stejně jako rozvaha má aktivní a pasivní účty s vyrovnávacím účtem 999.

(6) Není-li dále stanoveno jinak, za krátkodobé se pro účely této vyhlášky považují takové 
podmíněné pohledávky a podmíněné závazky, u nichž účetní jednotka předpokládá, že splnění 
všech podmínek pro provedení účetního zápisu v hlavní knize nastane v období do jednoho 
roku včetně, ostatní podmíněné pohledávky a podmíněné závazky se považují za 
dlouhodobé.".
Mění se systém rozdělování krátkodobé x dlouhodobé v rámci podrozvahy – do konce roku 
2011 se sledovalo v logice krátkodobé  = „do konce účetního období“. Nyní již testujeme „do 
roka“ a „nad rok“ od okamžiku, kdy do podrozvahy zaúčtujeme.




