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Ministerstvo kultury  

Č.j.: MK 21706/2010 OIAK 
Vyřizuje: RNDr. M. Leixner  

Věc: Žádost o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb.,  

Vážená paní,  

k jednotlivým bodům Vaší žádosti ze dne 18.9.2010 o poskytnutí informací, kterou MK zaevidovalo dne 
20.9.2010, uvádím následující:  
1.  MK ČR jako povinný subjekt účtuje sám na účtech časového rozlišení, zda na těchto účtech byl k datu 
řádné účetní závěrky k 31. 12. 2009 nějaký zůstatek, jakými položkami (účetnímu případy) je zůstatek na 
uvedených účtech tvořen a zaslání kopie inventarizačních zápisů o inventuře uvedených účtů  

Ministerstvo kultury (organizační složka státu) postupovalo přiúčtování v roce 2009 v souladu s vyhláškou 
č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,  
oúčetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, 
příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Citovaná vyhláška byla 
zrušena a nahrazena s účinností 1.1.2010 Vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení z.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní 
jednotky. Na operace ministerstva jako organizační složky státu se také vztahovala rozpočtová skladba 
(Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., č. 484/2003 Sb., č. 
440/2006 Sb., č. 233/2007 Sb. a vyhlášky č. 306/2007 Sb.).  
MK ČR jako organizační složka státu nemělo povinnost v roce 2009 účtovat na účtech časového 
rozlišení, tzn. k datu 31.12.2009 na těchto účtech žádný zůstatek nevykázalo.  

1 u kterých subjektů provedlo MK ČR (jako kontrolní subjekt kontrolující hospodaření jemu 
podřízených státních příspěvkových organizací) v letech 2005-2010 kontrolu účetnictví (hospodaření) a) samo 
b) prostřednictvím "vyslané" auditorské firmy  
2 zda MK ČR jako kontrolovalo při kontrolách dle bodu 2) povinnost kontrolovaných účetních jednotek 
účtovat na účtech časového rozlišení, tak aby účetnictví kontrolovaných subjektů splňovalo náležitosti dle § 8 
zák. a dal. č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále cit. zák.)  
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