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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 124

Rozeslána dne 16. září 2022

Cena Kč 37,–

O B S A H:
269. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
270. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
271. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických
odvětvích
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269
VYHLÁŠKA
ze dne 6. září 2022,
kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
ve znění pozdějších předpisů

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., zákona
č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., (dále jen
„zákon“) k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5 tohoto zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/
/2010 Sb., vyhlášky č. 403/2011 Sb., vyhlášky
č. 436/2011 Sb., vyhlášky č. 460/2012 Sb., vyhlášky
č. 473/2013 Sb., vyhlášky č. 301/2014 Sb., vyhlášky
č. 369/2015 Sb., vyhlášky č. 273/2017 Sb., vyhlášky
č. 397/2017 Sb. a vyhlášky č. 310/2020 Sb., se mění
takto:
1. V § 2 se slova „regionálními radami regionů
soudržnosti3),“ zrušují.
Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.
2. V § 4 odst. 1 písm. b) a v § 5 odst. 1 písm. b)
se slova „ , svazky obcí a regionální rady regionů
soudržnosti“ nahrazují slovy „a svazky obcí“.
3. V § 22 odst. 4 písm. b) se slova „ , jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a regionálními radami regionů soudržnosti“ nahrazují slovy
„a jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi“.
4. V § 32 odst. 5 písm. c) se slova „a regionálními radami regionů soudržnosti“ zrušují.

5. V § 35 písm. b) a v § 40 písm. b) se slova
„ , jimi zřízených příspěvkových organizací a u regionálních rad regionů soudržnosti“ nahrazují slovy
„a jimi zřízených příspěvkových organizací“.
6. V příloze č. 1 v názvu závazného vzoru Rozvaha „ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,
SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI“ se slova „ , SVAZKY
OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI“ nahrazují slovy „A SVAZKY
OBCÍ“.
7. V příloze č. 2 v názvu závazného vzoru
Výkaz zisku a ztráty „ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ
RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI“ se slova
„ , SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY
REGIONŮ SOUDRŽNOSTI“ nahrazují slovy
„A SVAZKY OBCÍ“.
8. V příloze č. 5 v názvu závazného vzoru
Příloha „Ostatní fondy ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI“
se slova „ , SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ
RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI“ nahrazují
slovy „A SVAZKY OBCÍ“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.
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270
VYHLÁŠKA
ze dne 6. září 2022,
kterou se mění vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek

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., zákona
č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., (dále jen
„zákon“) k provedení § 4 odst. 8 písm. w) tohoto
zákona:

na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, se slova „ , Regionálními
radami regionů soudržnosti“ zrušují.
Čl. II
Účinnost

Čl. I
V § 2 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 9. září 2022,
kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb
v energetických odvětvích

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a
odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 362/2021 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek
a souvisejících služeb v energetických odvětvích, se
mění takto:
1. Na konci textu § 1 se doplňují slova „ , rozsah a náležitosti informací o vyúčtování dodávek
elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
a dodávek tepelné energie a termíny poskytování informací o vyúčtování“.
2. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 18a
Poskytování informace o vyúčtování
(1) Pokud je v odběrném místě zákazníka instalováno měřicí zařízení s dálkovým přenosem údajů,
poskytuje obchodník s elektřinou nebo výrobce
elektřiny zákazníkovi na základě údajů zaznamenaných měřicím zařízením předaných provozovatelem
distribuční soustavy bezplatně informaci o vyúčtování za období od posledního dne zúčtovacího období vyúčtování v rozsahu podle § 6 odst. 2 písm. a),
d) a f), § 6 odst. 3 písm. a) a b) a § 6 odst. 4 písm. d)
až g) nebo podle § 7 odst. 2 písm. a), d) a f), § 7
odst. 3 písm. a) a b) a § 7 odst. 4 písm. d) až g) nejméně každý kalendářní měsíc.
(2) Pokud není v odběrném místě zákazníka instalováno měřicí zařízení s dálkovým přenosem
údajů, poskytuje obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny zákazníkovi do 15 dnů ode dne předání údajů provozovatelem distribuční soustavy bezplatně informaci o vyúčtování za období od posled-

ního dne zúčtovacího období vyúčtování v rozsahu
podle odstavce 1 nejméně jednou za 6 měsíců nebo
v případě, že se doklad o vyúčtování poskytuje
v elektronické podobě, nebo že o to zákazník požádá, jednou za 3 měsíce, a to na základě samoodečtu
zákazníka zaslaného obchodníkovi s elektřinou nebo
výrobci elektřiny podle vyhlášky upravující pravidla
trhu s elektřinou.
(3) Pokud je dodávka tepelné energie měřena
měřicím zařízením s dálkovým přenosem údajů, poskytuje dodavatel tepelné energie zákazníkovi bezplatně informaci o vyúčtování za období od poskytnutí poslední informace o vyúčtování v rozsahu podle § 14 odst. 1 písm. a), b), c) a e) nejméně každý
kalendářní měsíc. Informace o vyúčtování se neposkytuje v případě společného měření dodávky tepelné energie do více odběrných míst, pokud nejsou
za odběrná místa dostupné údaje z měřicího zařízení
s dálkovým přenosem údajů měřící spotřebu tepelné
energie pro rozdělování nákladů v těchto odběrných
místech. V případě dodávek tepelné energie pro vytápění může dodavatel tepelné energie informaci
o vyúčtování poskytovat pouze za otopné období.
(4) Informace o vyúčtování se poskytuje
v přesné, přehledné, srozumitelné a čitelné podobě.
(5) Informace o vyúčtování podle odstavce 1
nebo 3 může být poskytnuta jejím zpřístupněním
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Na základě informace o vyúčtování se neprovádí vyrovnání přeplatku nebo nedoplatku. Informace o vyúčtování může být součástí dokladu
o vyúčtování.“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Podle § 18a vyhlášky č. 207/2021 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se
poprvé postupuje ode dne 1. července 2023.
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Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Předseda Rady:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.
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