
III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

Obecná část 
 

1. Důvod předložení 
 
Název:  
 
Vyhláška, kterou se provádějí ustanovení zákona č. 221/2015 Sb., kterým se mění 
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky, které vedou jednoduché účetnictví (dále jen „návrh vyhlášky“).  
 
2. Zhodnocení platného právního stavu 
 
Systém jednoduchého účetnictví byl ze zákona o účetnictví vyřazen zákonem č. 
437/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony, s účinností od 1. ledna 2004, článkem 
IV. Zrušovací ustanovení, kterým byla zrušena vyhláška č. 507/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví 
s tím, že podle § 38a zákona o účetnictví bylo některým účetním jednotkám 
(občanská sdružení a jejich organizační jednotky, které mají právní osobnost, církve 
a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou 
osobou a honební společenstva) umožněno i nadále vést jednoduché účetnictví 
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona 
č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 
437/2003 Sb., pokud jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období 
nepřesáhnou 3 mil. Kč. Přitom se na výše uvedené účetní jednotky vztahovala 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a jeho prováděcích právních 
předpisů, která upravovala účtování v soustavě jednoduchého účetnictví, ve znění 
účinném k 31. prosinci 2003.  

 
3. Hlavní princip a nezbytnost navrhované právní úpravy  
 
Předloženým návrhem se upravuje neuspokojivý stav, kdy některým účetním 
jednotkám bylo umožněno postupovat v souladu s již zrušeným právním předpisem. 
Předkládaná úprava reflektuje společenskou poptávku po jednoduchém účetnictví, 
zejména ze strany velmi malých účetních jednotek, které nejsou primárně založeny 
za účelem podnikání a které vykonávají převážně společensky prospěšnou činnost. 
Nicméně jsou natolik malé a nedisponují dostatečnými vlastními kapacitami, které by 
jim umožňovaly vedení podvojného účetnictví či by toto vedení pro ně bylo finančně 
a administrativně náročné. Navrhovaný rozsah jednoduchého účetnictví je pro 
potřeby těchto účetních jednotek a požadavky na vykazování jejich finanční situace 
zcela postačující a neklade na ně další administrativní a finanční nároky. 
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V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku vznikla od 1. ledna 2014 u 
dotčených účetních jednotek (a zároveň u spolků vzniklých do 1. ledna 2014) také 
určitá právní nejistota spočívající v tom, zda jak stávající, tak nově vzniklé účetní 
jednotky výše uvedeného charakteru mohou i nadále vést jednoduchého účetnictví, 
resp. zda mohou nově vzniklé účetní jednotky jednoduché účetnictví začít používat. 
Problematika nové úpravy jednoduchého účetnictví byla velmi podrobně diskutována 
nejen v rámci pracovní skupiny pro účetnictví při Ministerstvu financí, ale byla také 
předmětem podrobné diskuse na úrovni Národní účetní rady (složené ze zástupců 
Komory auditorů České republiky, Komory daňových poradců České republiky, 
Svazu účetních a Vysoké školy ekonomické v Praze) s tím, že byl přijat konsenzus o 
znovuzavedení jednoduchého účetnictví. Problematika právní „obnovy“ 
jednoduchého účetnictví byla také řešena se zástupci dotčených účetních jednotek a 
má jejich podporu. Aby bylo docíleno vyšší právní jistoty nejen u dotčených účetních 
jednotek, ale též u správců daní, navrhuje se znovu zavést možnost vedení 
jednoduchého účetnictví některými, přesně specifikovanými účetními jednotkami při 
splnění určitých kritérií. Znovuzavedením jednoduchého účetnictví, při současném 
zrušení stávajícího § 38a, bude vedení jednoduchého účetnictví opět plně v souladu 
s právním řádem. 
 
Jednoduché účetnictví není založeno na akruálním principu, ale na toku peněžních 
prostředků. V jednoduchém účetnictví se účtuje pouze o pohybech peněžních 
prostředků - příjmech a výdajích. Účetní knihy jednoduchého účetnictví jsou 
specifikovány v návrhu vyhlášky. Jedná se zejména o peněžní deník, knihu 
pohledávek a závazků a o pomocnou knihu ostatních složek majetku. Všechny knihy 
mohou, avšak nemusí, mít elektronickou podobu. Výstupem z jednoduchého 
účetnictví je přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích. Tyto 
přehledy poskytují věrný a poctivý obraz o stavu majetku a závazcích účetní jednotky 
a jsou zejména podkladem pro zjištění základu daně z příjmů. 
 
4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky 
 
Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a navrhované úpravy nepřekračují zákonná 
zmocnění v § 37b tohoto zákona.  
 
5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské 
unie 
 
Právo Evropské unie žádným předpisem neupravuje problematiku vedení 
jednoduchého účetnictví. Návrh vyhlášky je plně v legislativní kompetenci České 
republiky. Návrh vyhlášky nezakládá rozpor s primárním právem Evropské unie.  
 
6. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s mezinárodními 
smlouvami 
 
Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, ani judikatura Evropského 
soudu pro lidská práva, se na navrhovanou právní úpravu nevztahují.  
 
7. Předpokládaný hospodářský a finanční rozsah 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA3CHXAPO)



Stránka 3 (celkem 6) 

 
Návrh vyhlášky nepředpokládá hospodářský ani finanční dopad na účetní jednotky, 
které nejsou primárně založeny za účelem podnikání. Dotčené jednotky budou vést 
jednoduché účetnictví v souladu se zákonem. Navrhovaná úprava se netýká 
podnikatelské sféry ani vybraných účetních jednotek. 
 
8. Zhodnocení sociálního dopadu  
 
Návrh vyhlášky nepředpokládá sociální dopady ani dopady na osoby se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny a ani dopady na životní prostředí. 

 
9. Dotčené subjekty 
 
Dotčenými subjekty budou účetní jednotky, které v souladu s § 1f odst. 1 zákona 
budou vést jednoduché účetnictví. 

 
10. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k 
zákazu diskriminace  
 
Návrh vyhlášky nepředpokládá dopad na zákaz diskriminace ve smyslu zákona 
č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 
diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 

 
11. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 
osobních údajů 
 
Návrh vyhlášky nepřijímá žádná opatření, ve kterých by bylo možné spatřovat 
potenciální rizika ve vztahu k soukromí a ochraně osobních údajů. Návrh vyhlášky 
nepřijímá žádná opatření, která by zakládala nové zpracování osobních údajů či 
měnila již existující zpracování osobních údajů.  
 
Návrh vyhlášky není v rozporu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem 
na automatizované zpracování osobních dat (vyhlášené pod č. 115/2001 Sb. m. s.), 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů, ani se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů. 
 
12. Zhodnocení korupčních rizik 
 
Návrh vyhlášky nepředpokládá žádná korupční rizika.  
 
13. Vyjádření k RIA 
 
V souvislosti s plánem legislativních prací bylo rozhodnuto, že v případě návrhu 
vyhlášky nebude zpracováno hodnocení dopadů regulace (RIA), neboť důvodem 
předložení návrhu vyhlášky jsou především změny legislativně technického 
charakteru. 
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Návrh vyhlášky byl konzultován s významnými odborníky, kteří se v praxi zabývají 
účetnictvím nestátních neziskových organizací. K těmto odborníkům patří zejména 
zástupce vedoucího Ústavu ekonomických věd Fakulty ekonomicko-správní, 
Univerzita Pardubice, zástupci Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO 
ČR), prezidentka Svazu účetních, auditor zaměřený a ověřování účetních závěrek 
nestátních neziskových organizací, zástupci Komory daňových poradců, zástupce 
České rady dětí a mládeže a zástupce Junáka - českého skauta, z. s. 
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Zvláštní část 
 
K § 1: 
 
Předmět navrhované úpravy je stanoven podle § 13b zákona. 
 
K § 2:  
 
Navrhuje se stanovit základní strukturu a náležitosti peněžního deníku, který je hlavní 
účetní knihou jednoduchého účetnictví. 
 
V odstavci 1 se navrhuje stanovit základní strukturu peněžního deníku. Navrhuje se, 
aby zápisy v peněžním deníku byly tříděny zejména chronologicky (časově). 
 
V odstavci 2 se navrhuje stanovit další podrobnosti, týkající se uspořádání peněžního 
deníku. Navrhuje se takové členění peněžního deníku, které umožní účetní jednotce 
sledovat samostatně příjmy a výdaje týkající se její hlavní a hospodářské činnosti a 
zároveň se navrhuje zajistit členění peněžního deníku pro potřeby zjištění základu 
daně z příjmů a případně i pro potřeby splnění dalších informačních potřeb účetní 
jednotky. 
 
V odstavci 3 se navrhuje stanovit, jaké náležitosti obsahuje peněžní deník při jeho 
otevírání a uzavírání. 
 
V odstavci 4 se navrhuje, aby údaje peněžního deníku stanovené v odstavci 2 byly 
uváděny v přehledu o majetku a závazcích. 
 
K § 3: 
 
Kniha pohledávek a závazků je další účetní knihou jednoduchého účetnictví. 
 
V odstavci 1 se navrhuje uvést, jaké skutečnosti se v knize pohledávek a závazků 
evidují a zároveň se navrhuje tyto údaje uspořádat podle jednotlivých subjektů 
z časového hlediska. Současně se navrhuje, aby se v této knize evidovaly i závazky 
(a dluhy) z pracovně právních vztahů. 
 
V odstavci 2 se navrhuje uvést, jaké informace kniha pohledávek a závazků 
obsahuje při uzavírání této knihy k rozvahovému dni, či k jinému okamžiku, ke 
kterému se kniha pohledávek a závazků uzavírá. 
 
V odstavci 3 se navrhuje stanovit, jaké náležitosti obsahuje kniha pohledávek a 
závazku  při jejím otevírání a uzavírání. 
 
V odstavci 4 se navrhuje uvést, že informace podle odstavce 2 se uvádějí v přehledu 
o majetku a závazcích. 
 
K § 4: 
 
Pomocná kniha ostatních složek majetku je další knihou jednoduchého účetnictví. 
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V odstavci 1 se navrhuje, zejména jaké informace se v pomocné knize ostatních 
složek majetku vedou. 
 
V odstavci 2 se navrhuje uvést, jaké informace pomocná kniha ostatních složek 
majetku obsahuje při uzavírání této knihy k rozvahovému dni, či k jinému okamžiku, 
ke kterému se kniha pohledávek a závazků uzavírá. 
 
V odstavci 3 se navrhuje stanovit, jaké náležitosti obsahuje pomocná kniha ostatních 
složek majetku  při jejím otevírání a uzavírání. 
 
V odstavci 4 se navrhuje uvést, že informace podle odstavce 2 se uvádějí v přehledu 
o majetku a závazcích. 
 
K § 5 a k § 6: 
 
Účetní jednotka má povinnost sestavit Přehled o příjmech a výdajích a Přehled o 
majetku a závazcích.  Tyto přehledy jsou výstupem z jednoduchého účetnictví a 
účetní jednotka je sestavuje vždy k rozvahovému dni, či k jinému okamžiku, ke 
kterému uzavírá účetní knihy jednoduchého účetnictví. Dále se navrhuje, aby tyto 
přehledy byly sestavovány v tisících Kč. 
 
K § 7: 
 
V návrhu tohoto paragrafu je řešen postup při přechodu z účetnictví vedeného 
v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu na jednoduché účetnictví. 
 
V odstavci 1 se navrhuje, aby účetní jednotka před přechodem z účetnictví vedeného 
v plném nebo  ve zjednodušeném rozsahu na jednoduché účetnictví provedla 
k rozvahovému dni inventarizaci majetku a závazků podle části páté zákona. 
 
V návrhu odstavců 2 až 5 je uveden výčet jednotlivých kroků, které musí účetní 
jednotka provést k okamžiku přechodu z účetnictví vedeného v plném nebo ve 
zjednodušeném rozsahu na jednoduché účetnictví ještě v účetním období, kdy účtuje 
v účetnictví vedeném v plném nebo zjednodušeném rozsahu. 
 
K příloze č. 1 a 2: 
 
V příloze č. 1 a 2 se navrhují položky přehledů, které jsou výstupem z jednoduchého 
účetnictví. Struktura přehledů je přizpůsobena nejčastějším účetním případům 
dotčených účetních jednotek. 
 
 
Účinnost vyhlášky se navrhuje od 1. ledna 2016.  
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