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Dle rozdělovníku

Změna účtování pohledávek (poskytnuté půjčky)
Vážení,
informujeme Vás, že Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP ČR“) po konzultacích s
Ministerstvem financí ČR (dále jen „MF ČR“) a na základě metodické otázky č. 5/2019 k vyhlášce
č. 410/2009 Sb. zodpovězené MF ČR pod odkazem uvedeným v příloze, provedl změnu účtování
o poskytnutých půjčkách a to následujícím způsobem.
Výplata půjčky, stejně tak počáteční stavy aktivních půjček budou účtovány/přeúčtovány s okamžitou
platností na SU 067. Splátky jistin půjček budou účtovány tamtéž.
Z výše uvedeného vyplývá, že veškeré poskytnuté půjčky/zápůjčky jsou nyní evidovány na SU 067
a nadále nejsou evidovány na účtech SU 462 a SU 469, jedná se i o půjčky vyplacené před rokem 2020
a všechny vyplacené v letošním roce. Doplňujeme i informaci, že pro výplaty návratných finančních
výpomoci v případě SFŽP ČR není v zákoně č. 388/1991 Sb. tato možnost uvedena a SFŽP ČR na SU 462
nemůže účtovat a finanční výpomoci tedy nevyplácí.
Žádáme Vás, abyste dle daného pokynu postupovali také a provedli potřebné přeúčtování, jinak bude
v rámci mezitímních i ročních závěrek docházet k nesouladu mezi účtováním SFŽP ČR, jako
poskytovatelem půjčky, a Vámi, jako příjemcem půjčky, a v rámci křížových kontrol budou vykazovány
rozdíly. Prosíme o zaslání potvrzení provedené změny účtování na e-mail: kristyna.holoubkova@sfzp.cz.
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