PLATNÉ ZNĚNÍ 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) S VYZNAČENÍM ZMĚN A DOPLNĚNÍ

Změna: 434/2010 Sb.
Změna: 437/2011 Sb.
Změna: 461/2012 Sb.
Změna: 472/2013 Sb.
Změna: 300/2014 Sb.
Změna: 370/2015 Sb. (změny s účinností od 1. ledna 2016)

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., k
provedení § 4 odst. 8 a podle § 20 odst. 6, a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve
znění zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb.:
.
.
.
ČÁST DRUHÁ
PRAVIDLA PRO FORMÁT, STRUKTURU, PŘENOS A ZABEZPEČENÍ ÚČETNÍCH
ZÁZNAMŮ V TECHNICKÉ FORMĚ VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK
A ROZSAH A ČETNOST PŘEDÁVÁNÍ TĚCHTO ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ
HLAVA I
OBECNÁ PRAVIDLA PRO FORMÁT, STRUKTURU, PŘENOS A ZABEZPEČENÍ
ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ
§3
Formát a struktura předávaných účetních záznamů
(1) Konsolidační účetní záznamy předávají vybrané účetní jednotky elektronicky
ve formalizované datové dávce
a) sumarizovaných výkazů u jednotlivých částí účetní závěrky,
b) Pomocného konsolidačního přehledu; rozsah jednotlivých částí Pomocného
konsolidačního přehledu a jejich vzory stanoví příloha č. 3a k této vyhlášce, a
c) Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu; rozsah
jednotlivých částí Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního
celku státu a jejich vzory stanoví příloha č. 3b k této vyhlášce, a
c) d) účetního záznamu, včetně souhrnného účetního záznamu, který je nutný pro
konsolidaci.
(2) Operativní účetní záznamy předávají organizační složky státu a státní fondy a jiné
účetní záznamy předávají vybrané účetní jednotky elektronicky ve formalizované datové
dávce
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b) účetního záznamu, včetně souhrnného účetního záznamu.
(3) Struktura elektronicky předávaných údajů se obecně člení na tyto části
a) záhlaví, které stanoví nezaměnitelnou identifikaci účetního záznamu a další identifikační
údaje o obsahu účetního záznamu a vybrané účetní jednotce, která jej vytvořila
b) obsah, který obsahuje přenášenou informaci, ve struktuře stanovené touto vyhláškou, a
c) zápatí, které stanoví nezaměnitelnou identifikaci pro zajištění celistvosti přenášeného
účetního záznamu a další informace stanovené touto vyhláškou.
(4) Formát elektronicky předávaných údajů je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(5) Požadavky na formáty účetních záznamů v technické formě a výstupní formáty
snímacího zařízení pro převod účetních záznamů z listinné formy do technické formy jsou
stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(6) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup metodiku technického
zajištění formátu, struktury, přenosu a zabezpečení účetních záznamů podle této vyhlášky
(dále jen „Technický manuál centrálního systému účetních informací státu“). Technický
manuál centrálního systému účetních informací státu je součástí provozní dokumentace
Integrovaného informačního systému státní pokladny.
(7) V Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu správce
centrálního systému účetních informací státu uvede zejména
a) vymezení datových prvků předávaných údajů a jejich atributy,
b) vymezení komunikačního rozhraní, včetně bezpečnostních parametrů a bližší podmínky
jeho provozu,
c) způsob hlášení závad datových přenosů,
d) metodiku a termíny pro provádění přenosů dat, opakovaných přenosů dat a náhradních
přenosů dat, zejména čas, periodu, počet a způsob opakování,
e) termíny vytváření sestav jednotlivých předaných účetních záznamů pro účely uživatelů
účetních záznamů,
f) strukturu jednotlivých číselníků, registrů a informací z registrů, včetně jejich použití při
členění účetních záznamů a jejich přenosu,
g) parametry a další údaje potřebné pro zajištění zašifrovaného přenosu účetních záznamů,
zejména standardní postupy, dokumentaci procesu a metodiku práce se šifrovacími klíči
a hesly,
h) způsob a termíny předávání hesel, šifrovacích klíčů a dalších technických údajů, případně
prostředků nutných k technickému a organizačnímu zabezpečení zašifrovaného přenosu
účetních záznamů mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních
informací státu,
i) způsob tvorby osobních přístupových kódů a jejich předávání zodpovědným osobám
a náhradním zodpovědným osobám a bližší podmínky komunikace se zodpovědnou
osobou a náhradní zodpovědnou osobou,
j) formuláře pro naplnění požadavků podle § 19 odst. 3, § 20 odst. 4 a § 21 odst. 3,
k) obsah protokolu o uskutečněných přenosech dat a o neúspěšných pokusech o přenos
dat,
l) způsob a postupy provádění syntaktické kontroly, kontroly zabezpečení a obsahové
kontroly,
m) postupy provádění obsahové kontroly konsolidačních účetních záznamů, které vycházejí
z povinností stanovených jiným právním předpisem,
n) způsob poskytování součinnosti při odstraňování chyb v přenášených účetních
záznamech,
o) požadavky na zpřístupnění standardní přenosové cesty, způsob předání údajů
o zodpovědné osobě správci centrálního systému účetních informací státu, která je
odpovědná za přenos dat mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem
účetních informací státu,
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r) způsob oznamování závažných skutečností správci centrálního systému účetních
informací státu vybranou účetní jednotkou zejména způsob oznámení v případě, že hrozí
zneužití přenášených účetních záznamů nebo jiných přenášených dat,
s) požadavky na vyžádání a přenos jiného účetního záznamu a postup osoby, která jiný
účetní záznam vyžádala, postup správce centrálního systému účetních informací státu
a dotčené vybrané účetní jednotky,
t) parametry stavových zpráv o přenosech, způsob jejich tvorby a poskytování vybraným
účetním jednotkám a související skutečnosti.
(8) Při členění účetních záznamů jsou využívány číselníky, rejstříky a informace
z registrů spravovaných centrálními orgány veřejné správy nebo spravovaných správcem
centrálního systému účetních informací státu.
.
.
.
§5
(1) Vybrané účetní jednotky předávají konsolidační účetní záznamy v termínech
stanovených v příloze č. 3 k této vyhlášce a jiné účetní záznamy v termínech stanovených
v příloze č. 4 k této vyhlášce.
(2) Organizační složky státu a státní fondy předávají operativní účetní záznamy
v termínech stanovených v příloze č. 5 k této vyhlášce.
(3) Skutečnosti nebo informace, které jsou podle jiného právního předpisu1) utajovanými
skutečnostmi nebo informacemi účetní jednotky v předávaných účetních záznamech podle §
3 neuvádějí.
(4) Vybrané účetní jednotky nepředávají účetní záznamy podle § 3a do centrálního
systému účetních informací státu, pokud převážně obsahují skutečnosti nebo informace,
které jsou podle jiného právního předpisu1) utajovanými informacemi.
(5) Obce a dobrovolné svazky obcí předávají účetní záznamy podle § 3 odst. 1 písm. a)
do centrálního systému účetních informací státu
a) způsobem podle § 4, nebo
b) prostřednictvím krajského úřadu kraje, na jehož území se obec nachází nebo na jehož
území má dobrovolný svazek obcí sídlo, pokud tak místně příslušný krajský úřad stanoví.
(6) Příspěvkové organizace zřizované obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji
předávají účetní záznamy podle § 3 odst. 1 písm. a) do centrálního systému účetních
informací státu
a) způsobem podle § 4, nebo
b) prostřednictvím krajského úřadu kraje, na jehož území má zřizovatel příspěvkové
organizace sídlo, pokud tak místně příslušný krajský úřad stanoví.

1)

Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů.
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které stanoví krajský úřad tak, aby měl možnost zajistit kontrolu úplnosti a správnosti
předaných výkazů
a) před potvrzením jejich úplnosti a správnosti v centrálním systému účetních informací státu
v případech podle odstavce 4 5 písm. a) a odstavce 5 6 písm. a), nebo
b) v případech podle odstavce 4 5 písm. b) a odstavce 5 odstavce 6 písm. b) před jejich
konečným předáním do centrálního systému účetních informací státu a potvrzením jejich
úplnosti a správnosti v termínech podle § 5 odst. 1 odstavce 1.
(8) Přenos účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu podle
odstavce 4 odstavce 5 písm. b) a odstavce 5 6 písm. b) provádí krajský úřad způsobem
podle § 4. Organizační a technologické podmínky stanoví Technický manuál centrálního
systému účetních informací státu.
(9) V případě hlavního města Prahy předává účetní záznamy podle § 3 odst. 1 písm. a)
do centrálního systému účetních informací státu Magistrát hlavního města Prahy. Ustanovení
odstavců 5 6, 6 7 a 7 8 platí pro hlavní město Praha obdobně.
(10) V případě, že vybraná účetní jednotka ukončí činnost v průběhu účetního období,
předá mimořádnou účetní závěrku v termínu pro nejbližší mezitímní účetní závěrku.
Nezajistí-li splnění této povinnosti dotčená vybraná účetní jednotka, zajistí splnění této
povinnosti její zřizovatel.
(11) Má-li vybraná účetní jednotka povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech,
jejichž předávání upravuje tato vyhláška, předkládá tato účetní jednotka účetní záznamy
v agregované podobě způsobem stanoveným v Technickém manuálu centrálního systému
účetních informací státu.
.
.
.
HLAVA II
BLIŽŠÍ POŽADAVKY NA PŘEDÁVÁNÍ, PŘEBÍRÁNÍ A ZABEZPEČENÍ ÚČETNÍCH
ZÁZNAMŮ A JEJICH ÚSCHOVU
.
.
.
§ 11
Požadavky na úschovu účetních záznamů
Na úschovu účetních záznamů uvedených v § 3 odst. 1 a 2, jejich průkaznost, přenos
a opravy se vztahují ustanovení § 31 až 35 § 31, 32, 33, 33a, 34 a 35 zákona.

.
.
.
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k přenosu
§ 15
(1) Osobou zodpovědnou za přenos dat mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním
systémem účetních informací státu (dále jen „zodpovědná osoba“) může být pouze fyzická
osoba, kterou jmenuje vybraná účetní jednotka.
(2) Vybraná účetní jednotka předá správci centrálního systému účetních informací státu
jméno, příjmení, kontaktní údaje, emailovou adresu a funkci zodpovědné osoby a náhradní
zodpovědné osoby.
(3) Zodpovědné osobě jsou správcem centrálního systému účetních informací státu
předány hesla, šifrovací klíče a další technické údaje. Hesla a šifrovací klíče jsou vytvářeny
a předávány tak, aby zajistily jednoznačnou a průkaznou identifikaci zodpovědné osoby
a jejich použití pouze touto zodpovědnou osobou.
(4) Správce centrálního systému účetních informací státu zruší hesla, šifrovací klíče
a další technické údaje zodpovědných osob nebo náhradních zodpovědných osob, které do
půl roku od obdržení hesla, šifrovacího klíče a dalších technických údajů nedokončí proces
registrace zodpovědných osob nebo náhradních zodpovědných osob.
(4) Správce centrálního systému účetních informací státu zruší heslo, šifrovací
klíč a další technické údaje zodpovědné osoby nebo náhradní zodpovědné osoby,
která
a) do půl roku od obdržení hesla, šifrovacího klíče a dalších technických údajů
nedokončí proces registrace zodpovědné osoby nebo náhradní zodpovědné osoby,
nebo
b) za posledních 18 měsíců neprovedla úspěšné přihlášení do centrálního systému
účetních informací státu.
(5) Náhradní zodpovědná osoba zajišťuje na základě jmenování vybrané účetní
jednotky činnosti stanovené zodpovědné osobě. Vybraná účetní jednotka může vymezit
skupinu účetních záznamů, pro které jmenuje náhradní zodpovědnou osobu; neučiní-li tak,
má se za to, že náhradní zodpovědná osoba je jmenována pro přenos všech dat mezi
vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu. Náhradní
zodpovědnou osobou může být pouze fyzická osoba.
(6) Vybraná účetní jednotka oznámí správci centrálního systému účetních informací
státu bezprostředně změny o jmenování zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby.
(7) V případě přenosu účetních záznamů do centrálního systému účetních informací
státu podle § 5 odst. 4 5 písm. b) a § 5 odst. 5 odst. 6 písm. b) se použijí ustanovení této
vyhlášky týkající se zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby přiměřeně pro krajský
úřad příslušného kraje.
(8) V případě technologického, bezpečnostního nebo operativního organizačního
opatření může správce centrálního systému účetních informací státu provést změnu
v registraci zodpovědné osoby nebo náhradní zodpovědné osoby mimo postup uvedený
v příloze č. 7. O takovémto postupu správce centrálního systému účetních informací státu
neprodleně informuje dotčenou vybranou účetní jednotku a dotčenou zodpovědnou osobu
nebo náhradní zodpovědnou osobu.
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.
.
ČÁST TŘETÍ
PŘEDÁVÁNÍ FINANČNÍCH ÚDAJŮ
§ 23
Obecně k předávání finančních údajů
(1) Správci kapitol, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní fondy,
územní samosprávné celky, Regionální rady regionů soudržnosti a dobrovolné svazky obcí
sestavují a předávají do centrálního systému účetních informací státu pro potřeby státu též
finanční výkazy a doplňující údaje (dále jen „finanční údaje“) podle jiného právního
předpisu2).
(2) Pro formát, strukturu, přenos, zabezpečení, rozsah a četnost předávání finančních
údajů se použijí ustanovení části druhé obdobně, pokud nestanoví část třetí nebo jiný právní
předpis2) jinak.
(3) Pro předávání finančních údajů obcí a dobrovolných svazků obcí se použije § 5
odst. 4 5 a 6 7 obdobně, pokud nestanoví jiný právní předpis2) jinak.
.
.
.
Příloha č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
Pomocný analytický přehled
Příloha č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
Poznámka pro elektronickou formu dokumentu:
Příloha č. 2a vyhlášky je přiložena ve formátu XLS.
Příloha č. 2b k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
Termíny pro předávání Pomocného analytického přehledu
Číslo
Název účetního záznamu
výkazu
30
Část I: Počáteční a koncové
stavy a obraty na
vybraných rozvahových
účtech

2)

Četnost předávání účetního záznamu
čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30.
dne následujícího měsíce a
ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího
roku,

Vyhláška 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, ve znění pozdějších předpisů.
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Část II: Vybrané náklady od
počátku roku za hlavní a
hospodářskou činnost

30

Část III: Vybrané výnosy od
počátku roku za hlavní a
hospodářskou činnost

30

Část IV: DNM a DHM - typy
změn na straně MD a D
vybraných rozvahových
účtů
Část V: Zásoby - typy změn
na straně MD a D
vybraných rozvahových
účtů
Část VI: Pohledávky - typy
změn na straně MD a D
vybraných rozvahových
účtů
Část VII: Závazky - typy
změn na straně MD a D
vybraných rozvahových
účtů
Část VIII: Ostatní aktiva typy změn na straně MD a D
vybraných rozvahových
účtů
Část IX: Jmění účetní
jednotky - typy změn na
straně MD a D vybraných
rozvahových účtů
Část X: Počáteční a
koncové stavy a obraty na
vybraných rozvahových
účtech v členění podle
jednotlivých partnerů aktiva
/ pasiva nebo partnerů
transakce
Část XI: Vybrané náklady a
výnosy od počátku roku za
hlavní a hospodářskou
činnost v členění podle
jednotlivých partnerů
transakce
Část XII: Typy změn na
straně MD a D vybraných
rozvahových účtů v členění
podle jednotlivých partnerů
transakce
Část XIII: Typy změn na
straně MD a D vybraných
rozvahových účtů v členění
podle jednotlivých partnerů

30

30

30

30

30

31

32

33

34

čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30.
dne následujícího měsíce a
ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího
roku,
čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30.
dne následujícího měsíce a
ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího
roku,
čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30.
dne následujícího měsíce a
ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího
roku,
čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30.
dne následujícího měsíce a
ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího
roku,
čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30.
dne následujícího měsíce a
ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího
roku,
čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30.
dne následujícího měsíce a
ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího
roku,
čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30.
dne následujícího měsíce a
ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího
roku,
čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30.
dne následujícího měsíce a
ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího
roku,
čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30.
dne následujícího měsíce a
ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího
roku,

čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30.
dne následujícího měsíce a
ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího
roku
čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30.
dne následujícího měsíce a
ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího
roku
čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30.
dne následujícího měsíce a
ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího
roku
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35

36
37

38

Část XIV: Přehled
majetkových účastí a jejich
změn
Část XV: Přehled
podrozvahových účtů

ročně - ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího
roku

Část XVI: Počáteční a
koncové stavy na
vybraných podrozvahových
účtech v členění podle
jednotlivých partnerů
podrozvahového účtu
Část XVII: Vysvětlení
významných částek

ročně - ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího
roku

ročně - ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího
roku

ročně - ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího
roku

Poznámka:
Má-li vybraná účetní jednotka povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech,
které jsou požadovány v jednotlivých částech Pomocného analytického přehledu, sestavuje
jednotlivé části Pomocného analytického přehledu v agregované podobě způsobem
stanoveným v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu.
Připadne-li termín předání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty
nejbližší příští pracovní den.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
Termíny pro předávání konsolidačních účetních záznamů
Číslo
Název účetního Četnost předávání účetního záznamu
výkazu záznamu
1
Rozvaha
čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní
závěrka, a to do 25. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve
stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20. 2.
následujícího roku,
zdravotní pojišťovny: čtvrtletně – ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9.
– mezitímní účetní závěrka, a to do 60. dne od konce
vykazovaného období, a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. – řádná
účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku,
vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle
§ 3a této vyhlášky: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. –
mezitímní účetní závěrka, a to do 30. dne následujícího měsíce
a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. – řádná účetní závěrka, a to do
25. 2. následujícího roku.
2
Výkaz zisku a
čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní
ztráty
závěrka, a to do 25. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve
stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20. 2.
následujícího roku,
zdravotní pojišťovny: čtvrtletně – ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9.
– mezitímní účetní závěrka, a to do 60. dne od konce
vykazovaného období, a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. – řádná
účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku,
vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle

-9§ 3a této vyhlášky: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. –
mezitímní účetní závěrka, a to do 30. dne následujícího měsíce
a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. – řádná účetní závěrka, a to do
25. 2. následujícího roku.
ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20. 2.
následujícího roku,
zdravotní pojišťovny: ročně, tj. ve stavu k 31. 12. – řádná účetní
závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku,
vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle
§ 3a této vyhlášky: ročně, tj. ve stavu k 31. 12. – řádná účetní
závěrka, a to do 25. 2. následujícího roku.
čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30.9. - mezitímní účetní
závěrka, a to 25. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu
k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20. 2. následujícího
roku,
zdravotní pojišťovny: čtvrtletně – ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9.
– mezitímní účetní závěrka, a to do 60. dne od konce
vykazovaného období, a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. – řádná
účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku,
vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle
§ 3a této vyhlášky: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. –
mezitímní účetní závěrka, a to do 30. dne následujícího měsíce
a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. – řádná účetní závěrka, a to do
25. 2. následujícího roku.
ročně, tj. ve stavu k 31. 12., a to do 31. 7. následujícího roku

3

Přehled o
peněžních
tocích a o
změnách
vlastního
kapitálu

4

Příloha

5

Pomocný
konsolidační
přehled
Seznam
ročně, tj. ve stavu k 31. 12. předchozího roku, a to do 15. 1.
účetních
běžného roku
jednotek
patřících do
dílčího
konsolidačního
celku státu

6

Poznámka:
Připadne-li termín předání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty
nejbližší příští pracovní den.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
Termíny pro předávání konsolidačních účetních záznamů
Název účetního
záznamu
Rozvaha

Četnost předávání účetního záznamu
čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní
závěrka, a to do 25. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve
stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20. 2.
následujícího roku,
zdravotní pojišťovny: čtvrtletně – ve stavu k 31. 3., 30. 6.,
30. 9. – mezitímní účetní závěrka, a to do 60. dne od konce
vykazovaného období, a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. – řádná
účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku,
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Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních
tocích

Přehled o změnách
vlastního kapitálu

Příloha

Pomocný konsolidační
přehled
Seznam účetních
jednotek patřících do
dílčího konsolidačního
celku státu

vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy
podle § 3a této vyhlášky: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6.,
30. 9. – mezitímní účetní závěrka, a to do 30. dne
následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. – řádná
účetní závěrka, a to do 25. 2. následujícího roku.
čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní
závěrka, a to do 25. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve
stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20. 2.
následujícího roku,
zdravotní pojišťovny: čtvrtletně – ve stavu k 31. 3., 30. 6.,
30. 9. – mezitímní účetní závěrka, a to do 60. dne od konce
vykazovaného období, a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. – řádná
účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku,
vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy
podle § 3a této vyhlášky: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6.,
30. 9. – mezitímní účetní závěrka, a to do 30. dne
následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. – řádná
účetní závěrka, a to do 25. 2. následujícího roku.
ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do
20. 2. následujícího roku,
zdravotní pojišťovny: ročně, tj. ve stavu k 31. 12. – řádná
účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku,
vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy
podle § 3a této vyhlášky: ročně, tj. ve stavu k 31. 12. –
řádná účetní závěrka, a to do 25. 2. následujícího roku.
ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do
20. 2. následujícího roku,
zdravotní pojišťovny: ročně, tj. ve stavu k 31. 12. – řádná
účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku,
vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy
podle § 3a této vyhlášky: ročně, tj. ve stavu k 31. 12. –
řádná účetní závěrka, a to do 25. 2. následujícího roku.
čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30.9. - mezitímní účetní
závěrka, a to 25. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve
stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20. 2.
následujícího roku,
zdravotní pojišťovny: čtvrtletně – ve stavu k 31. 3., 30. 6.,
30. 9. – mezitímní účetní závěrka, a to do 60. dne od konce
vykazovaného období, a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. – řádná
účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku,
vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy
podle § 3a této vyhlášky: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6.,
30. 9. – mezitímní účetní závěrka, a to do 30. dne
následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. – řádná
účetní závěrka, a to do 25. 2. následujícího roku.
ročně, tj. ve stavu k 31. 12., a to do 31. 7. následujícího roku
ročně, tj. ve stavu k 31. 12., a to do 15. 1. následujícího roku
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záznam

do deseti pracovních dnů od obdržení požadavku na
předání pomocného konsolidačního záznamu
ministerstvem, nestanoví-li ministerstvo lhůtu pro předání
delší

Poznámka:
Připadne-li termín předání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem
lhůty nejbližší příští pracovní den.
Příloha č. 3a k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
Pomocný konsolidační přehled
Příloha č. 3a k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
Poznámka pro elektronickou formu dokumentu:
Příloha č. 3a vyhlášky je přiložena ve formátu XLS.
Příloha č. 3b k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu
Příloha č. 3b k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
Poznámka pro elektronickou formu dokumentu:
Příloha č. 3b vyhlášky je přiložena ve formátu XLS.
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
Termíny pro předávání jiných účetních záznamů
Číslo
Název účetního záznamu
výkazu
12
Vyžádaný primární účetní
záznam z účetních knih

12a

Vyžádaný soubor
primárních účetních
záznamů z účetních knih

13

Vyžádaný jiný účetní
záznam

13a

Vyžádaný soubor jiných
účetních záznamů

Četnost předávání účetního záznamu
do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na
předání jiného účetního záznamu správcem
centrálního systému účetních informací státu,
nestanoví-li orgán veřejné správy v rámci
monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností jiný
termín
do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na
předání jiného účetního záznamu správcem
centrálního systému účetních informací státu,
nestanoví-li orgán veřejné správy v rámci
monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností jiný
termín
do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na
předání jiného účetního záznamu správcem
centrálního systému účetních informací státu,
nestanoví-li orgán veřejné správy v rámci
monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností jiný
termín
do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na
předání jiného účetního záznamu správcem
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14

Účetní záznamy o
inventarizaci

15

Vyžádaný konkrétní
účetní doklad

16

Vyžádaný seznam
primárních účetních
záznamů a účetních
dokladů dle bližší
specifikace

16a

Informace o schválení
nebo neschválení účetní
závěrky, včetně
souvisejících informací

centrálního systému účetních informací státu,
nestanoví-li orgán veřejné správy v rámci
monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností jiný
termín
do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na
předání jiného účetního záznamu správcem
centrálního systému účetních informací státu,
nestanoví-li orgán veřejné správy v rámci
monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností jiný
termín
do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na
předání jiného účetního záznamu správcem
centrálního systému účetních informací státu,
nestanoví-li orgán veřejné správy v rámci
monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností jiný
termín
do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na
předání jiného účetního záznamu správcem
centrálního systému účetních informací státu,
nestanoví-li orgán veřejné správy v rámci
monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností jiný
termín
v případě řádné účetní závěrky do 31. 7. roku
následujícího po účetním období, za které je účetní
závěrka schvalována; v případě mimořádné účetní
závěrky do 3 měsíců od rozvahového dne

Poznámka:
Připadne-li termín předání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty
nejbližší příští pracovní den.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
Termíny pro předávání operativních účetních záznamů
Číslo
Název účetního záznamu
výkazu
17

Soupis pohledávek

18

Soupis závazků

19

Soupis podmíněných
pohledávek

20

Soupis podmíněných
závazků

21

Peněžní prostředky

Četnost předávání účetního záznamu
měsíčně - ve stavu k poslednímu dni kalendářního
měsíce, a to do 15. dne následujícího kalendářního
měsíce
měsíčně - ve stavu k poslednímu dni kalendářního
měsíce, a to do 15. dne následujícího kalendářního
měsíce
měsíčně - ve stavu k poslednímu dni kalendářního
měsíce, a to do 15. dne následujícího kalendářního
měsíce
měsíčně - ve stavu k poslednímu dni kalendářního
měsíce, a to do 15. dne následujícího kalendářního
měsíce
měsíčně - ve stavu k poslednímu dni kalendářního
měsíce, a to do 15. dne následujícího kalendářního
měsíce
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Disponibilní majetek

měsíčně - ve stavu k poslednímu dni kalendářního
měsíce, a to do 15. dne následujícího kalendářního
měsíce

Poznámka:
Soupis podmíněných pohledávek a podmíněných závazků se vztahuje k § 25 odst. 2
zákona. Disponibilní majetek se vztahuje k § 27 odst. 1 písm. h) zákona.
Má-li vybraná účetní jednotka povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech,
které jsou požadovány v jednotlivých částech soupisu pohledávek, soupisu závazků, soupisu
podmíněných pohledávek a soupisu podmíněných závazků, sestavuje tyto operativní účetní
záznamy v agregované podobě způsobem stanoveným v Technickém manuálu centrálního
systému účetních informací státu.
Pokud k příslušnému poslednímu dni kalendářního měsíce sestavuje vybraná účetní
jednotka mezitímní účetní závěrku nebo řádnou účetní závěrku, předává operativní účetní
záznamy v termínu pro předávání mezitímní účetní závěrky nebo řádné účetní závěrky.
Připadne-li termín předání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty
nejbližší příští pracovní den.
Operativní účetní záznamy k poslednímu dni kalendářního roku (za měsíc prosinec)
a k poslednímu dni následujícího měsíce ledna předává vybraná účetní jednotka v termínu
pro předání řádné účetní závěrky sestavované k poslednímu dni tohoto kalendářního roku.
.
.
.
Vybraná ustanovení novel
Čl. II vyhlášky č. 370/2015 Sb.
Přechodná ustanovení
Vyhláška č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky,
se použije poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2016 a později.
Čl. III vyhlášky č. 370/2015 Sb.
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

