
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 

Návrh vyhlášky k provedení některých ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 7. 9. 2015, s termínem 

dodání stanovisek do 29. 9. 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

  

 

Povinná připomínková místa 

 

Připomínkové místo Č. 

př. 

Z/D Připomínky Vypořádání 

Česká národní banka   Bez připomínek.  

Ministerstvo dopravy   Bez připomínek.  

Ministerstvo kultury   Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany   Bez připomínek.  

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

  Bez připomínek.  

Ministerstvo pro místní 

rozvoj 

1. D Doporučující připomínka - upozornění na chybný název navrhované 

vyhlášky. 
Vyhověno. 

Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

1. D § 2 – doporučujeme na základě článku 42 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 

v § 2 odst. 1 písmeno c) na konci ustanovení zrušit čárku a nahradit ji slovem 

„a“. 

Vyhověno. 

 2. D § 4 – doporučujeme na základě článku 42 odst. 2 Legislativních pravidel 

vlády v § 4 odst. 1 písmeno c) na konci ustanovení zrušit čárku a nahradit 

ji slovem „a“. 

Vyhověno. 

 3. D § 5 – doporučujeme prověřit, zda odkaz „1)“ směřuje na správnou 

poznámku pod čarou. 
Vyhověno. 

 4. D § 7 – doporučujeme na základě článku 42 odst. 2 Legislativních pravidel 

vlády v § 7 odst. 2 písmeno b) na konci ustanovení zrušit čárku a 

nahradit ji slovem „a“. 

Vyhověno. 

Ministerstvo 1. D K názvu návrhu vyhlášky Vyhověno. 
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spravedlnosti 1. Doporučujeme dát název vyhlášky do souladu s čl. 30 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády, podle kterého se nadpis právního předpisu 

uvádí nad textem právního předpisu uprostřed. 

 

2. S ohledem na zavedenou praxi dále doporučujeme název vyhlášky 

upravit následovně: „VYHLÁŠKA ze dne …., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,  

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které 

vedou jednoduché účetnictví“.   

 

 

 

 

Vyhověno. 

 2. D K úvodní větě návrhu vyhlášky 

Předložený návrh směřuje k provedení mj. § 13b odst. 6 zákona o 

účetnictví  

(nikoli § 13 odst. 6). 

 

S ohledem na výše uvedené proto požadujeme v úvodní větě návrhu 

vyhlášky odkázat na § 13b odst. 6. 

Vyhověno. 

 3. D K poznámkám pod čarou 

Vzhledem k ustanovení čl. 47 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, 

podle kterého poznámka pod čarou obsahuje citaci právního předpisu, na 

který se v právním předpisu odkazuje, doporučujeme odkaz na poznámku 

pod čarou č. 1 vypustit a následující poznámky pod čarou přečíslovat. 

Dále požadujeme zajistit soulad odkazů na poznámky pod čarou s jejich 

novým číselným označením. 

Vyhověno. 

 

 4. D K účinnosti 

S ohledem na zavedenou praxi doporučujeme ustanovení o účinnosti 

označit paragrafem. 

Vyhověno. 

 5. D K nadpisům příloh 

Doporučujeme dát nadpisy příloh do souladu s čl. 35 Legislativních 

pravidel vlády, podle kterého se nadpis přílohy umisťuje nad textem 

přílohy uprostřed. 

Vyhověno. 

 

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 

1. Z K § 7 odst. 2 písm. a): Zde se stanoví, že k rozvahovému dni zaúčtuje 

účetní jednotka zůstatky účtů opravných položek a rezerv, s výjimkou 

zůstatků účtů opravných položek a rezerv vytvářených podle jiných 

Vyhověno. 
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právních předpisů (např. zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění 

základ daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů), na příslušný účet 

nákladů nebo výnosů. Předpokládáme, že smyslem tohoto ustanovení je 

zrušení tzv. účetních opravných položek a rezerv a ponechání daňových. 

Jelikož se opravné položky a rezervy tvoří zápisem na vrub příslušného 

účtu nákladů, považujeme za vhodnější způsob jejich zrušení 

zaúčtováním opačného zápisu, resp. provedením zápisu ve prospěch toho 

nákladového účtu, prostřednictvím kterého bylo původně účtováno o 

jejich tvorbě. Stanovená formulace ve smyslu zaúčtování zrušení 

opravných položek a rezerv na příslušný účet nákladů nebo výnosů 

neodpovídá používaným postupům a přispívá k nesrozumitelnosti 

postupu přechodu na jednoduché účetnictví. 

 2. D 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

D 

Obecně: Návrh vyhlášky reaguje a odkazuje na novelu zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, která je 

dosud v legislativním procesu. Považujeme za vhodné alespoň do 

Předkládací zprávy uvést zmínku o tom, že návrh vychází z tohoto 

právního předpisu. 

Dále doporučujeme upravit číslování poznámek pod čarou, neboť 

v navržené podobě neodpovídá legislativním zvyklostem. 

 

 

 

K Odůvodnění, části 3. Hlavní princip a nezbytnost navrhované právní 

úpravy, první větě posledního odstavce: Upozorňujeme, že v Části druhé, 

bodu 21 přílohy usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách 

vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky 

nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ve 

znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze 

dne 6. srpna 2014 č. 657, se stanoví, že spolky, církve a náboženské 

společnosti jako příjemci dotace musí vést podvojné účetnictví dle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Navrhujeme alespoň do Odůvodnění doplnit, že těmto subjektům, pokud 

povedou jednoduché účetnictví dle navrhované vyhlášky, nelze v souladu 

Obecně: Informujeme, že 

novela zákona o účetnictví již 

byla publikována ve Sbírce 

zákonů pod číslem 221. 

 

Vyhověno. 

 

 

 

 

Nevyhověno. 

Účetní legislativa není 

oprávněna posuzovat, kdo 

může či nemůže být 

příjemcem dotací. 
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se zmíněným usnesením vlády poskytnout dotaci ze státního rozpočtu. 

Ministerstvo vnitra 1. D K nadpisu 

 Doporučujeme nadpis vyhlášky uvést do souladu s čl. 33 odst. 1 

písm. a) Legislativních pravidel vlády. S tím souvisí i používání odkazů 

ve formě poznámek pod čarou, které by měly začínat číslem jedna. 

Vyhověno. 

 2. D K úvodní větě 

 Vyhláška by měla sloužit k provedení § 4 odst. 8 písm. h) zákona 

o účetnictví, upozorňujeme na chybějící kulatou závorku za písmenem h. 

 Rovněž doporučujeme upravit i odkaz na § 13b odst. 6. 

Vyhověno. 

 3. D K § 7  

S ohledem na § 1f odst. 6 zákona o účetnictví doporučujeme 

v nadpisu ustanovení slovo „postup“ nahradit slovem „způsob“. 

Vyhověno částečně.  

Nadpis upraven v souladu se 

zněním § 4 odst. 8 písm. h) 

zákona č. 221/2015 Sb. 

Ministerstvo 

zahraničních věcí 

  Bez připomínek.  

Ministerstvo 

zdravotnictví 

  Bez připomínek.  

Ministerstvo 

zemědělství 

1. D K úvodní větě: Úvodní větu doporučuje upravit následovně: 

„Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb. a zákona č. …/2015 Sb., 

k provedení § 1f odst. 6, § 4 odst. 8 písm. h) a § 13 odst. 6 zákona:“. 

V návaznosti na vypuštění legislativní zkratky je třeba v § 1 a § 7 odst. 1 

za slovem „zákona“ vypustit slova „o účetnictví“. 

Vyhověno. 

 2. D K § 6: Z důvodu vyšší právní jistoty účetních jednotek doporučujeme  

upřesnit, které druhy závazků mají být podle přílohy č. 2 vykazovány 

v přehledu  o majetku a závazcích v položce B.01 – Závazky a které 

v položce B.03 – Ostatní závazky. 

Vyhověno. 

Položka B.03 odstraněna. 

Ministerstvo životního 

prostředí 

  Bez připomínek.  

ÚV ČR 

Kabinet vedoucího ÚV 

  Bez připomínek.  

ÚV ČR   Bez připomínek.   
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Ministr a předseda 

LKV 

ÚV ČR 

Odbor kompatibility 

  Bez připomínek.  

ÚV ČR 

Místopředseda vlády 

pro vědu výzkum a 

inovaci a předseda 

Rady pro výzkum, 

vývoj a inovace 

  Bez připomínek.  

 

Další připomínková místa napojená na eKLEP 

 

Připomínkové místo Č. 

př. 

Z/D Připomínky Vypořádání 

Český statistický úřad   Bez připomínek.  

Hospodářská komora    Bez připomínek.  

Českomoravská 

konfederace 

odborových svazů 

  Bez připomínek.  

Komora auditorů 1. D Doplnění úpravy chybějících oblastí úpravy 

Domníváme se, že by Vyhláška měla obsahovat zejména řešení 

následujících oblastí: 

- vymezení základních pojmů např. příjem, výdaj, dlouhodobý 

majetek, finanční majetek, zásoby, pohledávky, závazky, ceniny, 

- nároky na analytickou evidenci např. majetku a zásob, 

- požadavky na vedení mzdové agendy, 

- oceňování majetku, 

- okamžik uskutečnění účetního případu, 

- postupy při otevírání a uzavírání účetních knih,  

 

ať již prostřednictvím přímé úpravy ve Vyhlášce či prostřednictvím 

odkazu na některou z již existujících vyhlášek provádějících zákon č. 

Vyhověno částečně. 

V textu vyhlášky doplněny 

odkazy na vyhlášku č. 

504/2002 Sb. 
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563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.   

 2. D Ustanovení § 2 odst. 4  

(4) Informace v požadovaném členění se uvádějí v přehledu majetku a 

závazcích o příjmech a výdajích.  

 

Zdůvodnění 

Domníváme se, že požadavek není dostatečně jednoznačný, protože 

struktura Přehledu o příjmech a výdajích uvedená v Příloze č. 1 Vyhlášky 

není totožná se členěním požadovaným v ustanovení § 2 odst. 2.  

Rovněž se domníváme, že informace z peněžního deníku by měly být 

uvedeny v přehledu o příjmech a výdajích, nikoliv v přehledu o majetku 

a závazcích. 

Vyhověno. 

 3. D Ustanovení § 7 odst. 5 

(5) Zůstatky opravných položek a rezerv vytvářených podle jiných 

právních předpisů3) převede účetní jednotka k prvnímu dni následujícího 

účetního období do knihy pohledávek a závazků. 

 

Zdůvodnění 

Domníváme se, že není relevantní odkaz na zákon č. 89/1995 Sb., o 

státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, navrhujeme tedy 

úpravu s odkazem na relevantní právní předpis.  

 

Vyhověno. 

 

Komora daňových 

poradců 

1 D Vyhláška pracuje s některými pojmy, které nejsou vyjasněné (např. 

dlouhodobý majetek), neuvádí jakým způsobem ocenit jednotlivé 

položky majetku.  

Navrhujeme uvést obecný odkaz na Vyhlášku 504, kde tyto informace 

čerpat 

Vyhověno. 

V textu vyhlášky doplněny 

odkazy na vyhlášku č. 

504/2002 Sb. 

 2. D Je zřejmé, že dlouhodobý hmotný nehmotný majetek se neodepisuje (a 

do svého vyřazení eviduje v pořizovací ceně) není však zřejmé, zda se 

tato cena zvyšuje či nezvyšuje o technické zhodnocení. 

 

Navrhujeme uvést do § 4, že ocenění majetku se v průběhu jeho 

Nevyhověno. 

Účetní jednotka při oceňování 

majetku bude postupovat 

podle § 25 odst. 1 zákona o 

účetnictví, viz ustanovení § 
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vlastnictví jednotkou v knize neupravuje (nemění) 13b zákona o účetnictví.  

 3. D Není zřejmé, zda položky z peněžního deníku uvedené v § 2 odstavec (1) 

písm. c) a d) jsou považovány za příjmy resp. výdaje, které se uvádí do 

přehledu o příjmech a výdajích položky Ostatní. 

 

Navrhujeme uvést do § 2, že průběžné položky uvedené v odst. (2) písm. 

c) se neuvádějí do Přehledu o příjmech a výdajích kursové rozdíly 

uvedené v odst. (2) písm. d) se uvádějí do Přehledu o příjmech a výdajích  

 

Vyhověno. 

 4.  S ohledem na zřejmou chybu navrhujeme nové znění § 2 odst. 4 

vyhlášky: 

„(4) Informace uvedené v odstavci 2 se uvádějí v přehledu o příjmech 

a výdajích.“ 

Vyhověno. 

 5.  K  § 4 – Pomocná kniha ostatních složek majetku – je nevhodné, že v § 4 

je použito jednotné číslo, když novela zákona o účetnictví hovoří 

v množném čísle. 

Vyhověno. 

  

 

Ostatní připomínková místa neuvedená v eKLEPu – s datovou schránkou 

 

Připomínkové místo Č. 

př. 

Z/D Připomínky Vypořádání 

Svaz účetních 1. D Doplnění úpravy chybějících oblastí úpravy 

Domníváme se, že by Vyhláška měla obsahovat zejména řešení 

následujících oblastí: 

- vymezení základních pojmů např. příjem, výdaj, dlouhodobý 

majetek, finanční majetek, zásoby, pohledávky, závazky, ceniny, 

- nároky na analytickou evidenci např. majetku a zásob, 

- požadavky na vedení mzdové agendy, 

- oceňování majetku, 

- okamžik uskutečnění účetního případu, 

- postupy při otevírání a uzavírání účetních knih,  

 

Vyhověno částečně. 

V návrhu vyhlášky u 

některých pojmů byl doplněn 

odkaz na vyhlášku č. 

504/2002 Sb.,  
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ať již prostřednictvím přímé úpravy ve Vyhlášce či prostřednictvím 

odkazu na některou z již existujících vyhlášek provádějících zákon č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.   

 

SÚ – doplnění textu: 

Domníváme se, že ocenění majetku evidovaného v jednoduchém 

účetnictví řeší obecná ustanovení o oceňování s tím, že v § 13b odst. 4 je 

uvedeno, která ustanovení se na jednoduché účetnictví nevztahuje. Zde je 

uvedeno, že účetní jednotky vedoucí jednoduché účetnictví neúčtují o 

opravných položkách, rezervách a odpisech podle zákona o účetnictví. 

Pro posílení právní jistoty účetních jednotek a s přihlédnutím ke 

skutečnosti, které účetní jednotky mohou vést jednoduché účetnictví, 

doporučujeme, aby výjimky uvedené v zákoně o účetnictví týkající se 

jednoduchého účetnictví byly blíže (více) rozvedeny ve vyhlášce 

upravující vedení jednoduchého účetnictví.  

 

 

 

 

 

Nevyhověno. 

Text § 13b zákona č. 

221/2015 Sb., je podle našeho 

názoru dostatečně 

vysvětlující. 

 2. D Ustanovení § 2 odst. 4  

(4) Informace v požadovaném členění podle uvedené v odstavce 2 se 

uvádějí v přehledu o majetku a závazcích o příjmech a výdajích.  

Zdůvodnění 

Domníváme se, že požadavek není dostatečně jednoznačný, navrhujeme 

proto doplnit výše uvedeným způsobem. Rovněž se domníváme, že 

informace z peněžního deníku by měly být uvedeny v přehledu o 

příjmech a výdajích, nikoliv v přehledu o majetku a závazcích. 

Vyhověno. 

 

 3. D Ustanovení § 4 odst. 4  

(4) Informace v požadovaném členění podle uvedené v odstavce 2 se 

uvádějí v přehledu o majetku a závazcích.  

Zdůvodnění 

Domníváme se, že požadavek není dostatečně jednoznačný, navrhujeme 

proto doplnit výše uvedeným způsobem.  

Vyhověno. 

 

 4. D Ustanovení § 5 odst. 1 

(1) V přehledu o příjmech a výdajích jsou příjmy a výdaje 

uspořádány v členění na hlavní a hospodářskou činnost1) včetně 

součtových položek a jejich rozdíl je vykázán k rozvahovému dni 

Vyhověno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA3CHXBWX)



 9   

běžného účetního období a k rozvahovému dni minulého účetního období 

nebo k jinému okamžiku, ke kterému se přehled o příjmech a výdajích 

sestavuje. 

Zdůvodnění 

Domníváme se, že není relevantní odkaz č. 1, ale měl by být odkaz č. 2). 

 5. D Ustanovení § 7 odst. 4 

(4) Zůstatky účtů majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a 

jiných pasiv převede účetní jednotka k prvnímu dni následujícího 

účetního období do knihy pohledávek a závazků a do pomocných knih 

ostatních složek majetku.  Dlouhodobý majetek převede do pomocné 

knihy ostatních složek majetku ve výši jeho ocenění bez vlivu oprávek, 

event.. opravných položek v účetnictví vedeného v plném nebo ve 

zjednodušeném rozsahu. 

Zdůvodnění 

Domníváme se, že není vhodné přebírat z účetnictví v plném nebo 

zjednodušeném rozsahu ocenění snížené o účetní oprávky, event.. 

opravné položky, neboť tyto kategorie jednoduché účetnictví nezná. 

Mimo jiné, by vznikl neoprávněný rozdíl v ocenění dlouhodobého 

majetku mezi účetními jednotkami, které jsou trvale v režimu 

jednoduchého účetnictví a účetními jednotkami, které by přecházely 

z vedení účetnictví do jednoduchého účetnictví. 

Vyhověno. 

 

 

 

 

 6. D Ustanovení § 7 odst. 5 

(5) Zůstatky opravných položek a rezerv vytvářených podle jiných 

právních předpisů3) převede účetní jednotka k prvnímu dni následujícího 

účetního období do knihy pohledávek a závazků. 

Zdůvodnění 

Domníváme se, že není relevantní odkaz na zákon č. 89/1995 Sb., o 

státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, navrhujeme tedy 

úpravu s odkazem na relevantní právní předpis.  

Vyhověno. 

Vysoká škola 

ekonomická v Praze 

1. D Věcná připomínka k ustanovení § 1 

Návrh Vyhlášky uvádí, že „předmětem úpravy je obsahové vymezení 

účetních knih v jednoduchém účetnictví k zajištění sestavení přehledů 

podle § 13b zákona o účetnictví.“ Na to nepřímo navazují Přílohy č. 1 a 2 

Vyhověno. 

V návrhu vyhlášky v příloze 

č. 1 upravena položka 

„Pojistné za zaměstnance a 
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Vyhlášky, které stanovují uspořádání a označování položek přehledu o 

příjmech a výdajích a přehledu o majetku a závazcích. V souladu s 

ustanovením § 13b odst. 6 zákona o účetnictví ve znění účinném od 1. 

ledna 20161 a 1 Ustanovení § 13b odst. 6 zákona o účetnictví ve znění 

účinném od 1. ledna 2016: „Obsahové vymezení účetních knih, 

uspořádání, členění, označení a obsahové vymezení položek přehledů a 

metody v jednoduchém účetnictví stanoví prováděcí právní předpis.” v 

souladu s textem důvodové zprávy k Vyhlášce (k § 1) se domníváme, že 

je vhodné, aby předmětem úpravy Vyhlášky bylo i obsahové 

vymezení položek přehledu o příjmech a výdajích a přehledu o 

majetku a závazcích. Argumentujeme i tím, že navrhované názvy 

některých položek přehledu o příjmech a výdajích a přehledu o majetku a 

závazcích nejsou plně vypovídající (například u položky B.06 přehledu o 

příjmech a výdajích „Pojistné zaměstnanců“ není při aplikaci jazykového 

výkladu zřejmé, zda má tato položka zahrnovat kromě pojistného na 

sociální a zdravotní pojištění sraženého zaměstnancům i příspěvky 

zaměstnavatele na toto pojištění). 

zaměstnavatele“.   

 2. D Formální připomínka k ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) 

Návrh Vyhlášky upravuje v tomto ustanovení obsahovou náplň 

průběžných položek. Stávající text tohoto ustanovení, tj. „průběžných 

položek vzájemných převodů peněžních prostředků v hotovosti a 

bankovními účty a převodů mezi bankovními účty“ navrhujeme z 

důvodu větší srozumitelnosti textu nahradit za „průběžných položek 

vzájemných převodů peněžních prostředků v hotovosti a na bankovních 

účtech a převodů mezi bankovními účty“. 

Nevyhověno. 

Stávající text je v návrhu 

vyhlášky srozumitelný. 

 3. D Formální připomínky k ustanovení § 2 odst. 2  

Ustanovení § 2 odst. 2 Vyhlášky vymezuje členění položek příjmů a 

výdajů peněžního deníku. Prioritním kritériem pro členění příjmů a 

výdajů je členění na hlavní a hospodářskou činnost účetní jednotky. Na 

to navazují další tři kritéria, tj. členění pro daňové účely, členění pro 

splnění povinností vyplývajících z jiných právních předpisů a členění pro 

vlastní potřeby účetní jednotky. S ohledem na to, že se jedná o tři 

skupiny kritérií, navrhujeme vypustit slovo „jen“ ve větě před čárkou. 

Vyhověno částečně. 

V návrhu vyhlášky bude 

slovo „jen“ vypuštěno. 

V návrhu vyhlášky o nebude 

řešena daňová problematika.  
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Jak bylo uvedeno v předchozím odstavci, dotčené ustanovení vymezuje 

členění příjmů a výdajů pro daňové účely, konkrétně pro účely „zjištění 

základu daně z příjmů“. Navrhujeme nahradit text této části ustanovení 

za „zjištění základu daně z příjmů právnických osob“. V souladu s 

ustanovením § 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů, jsou součástí daňové soustavy dvě daně z příjmů, a 

to daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob. 

Z legislativně - technických důvodů je tedy podle našeho názoru nutné 

vymezit, o jakou daň se má jednat. 

 4. D Věcná připomínka k § 2 ve spojení s Přílohou č. 1  

Z kontextu § 2 a § 5 Vyhlášky ve spojení s označením položek přehledu 

o příjmech a výdajích v Příloze č. 1 Vyhlášky vyplývá, že v přehledu o 

příjmech a výdajích budou vykazovány pouze položky peněžních příjmů 

(a výdajů). Je však zřejmé, že účetní jednotky vedoucí jednoduché 

účetnictví mohou mít i položky nepeněžních příjmů (například přijaté 

„věcné“ dary). S ohledem na cíl jednoduchého účetnictví formulovaný v 

ustanovení § 13b odst. 4 in fine zákona o účetnictví ve znění účinném od 

1. ledna 2016 navrhujeme, aby součástí vykazovaných příjmů byly i 

nepeněžní příjmy. Přitom argumentujeme následovně: (i) v souladu s 

ustanovením § 13b odst. 4 in fine zákona o účetnictví ve znění účinném 

od 1. ledna 2016 mají být přehled o příjmech a výdajích a přehled o 

majetku a závazcích sestaveny tak, aby „poskytly ucelenou informaci o 

příjmech, výdajích, stavu majetku a závazcích účetní jednotky.“ Aby 

podaná informace byla ucelená, je podle našeho názoru nezbytné, aby 

předmětem vykazování byly i nepeněžní příjmy, (ii) vykazování 

nepeněžních příjmů je podle našeho názoru v souladu s konceptem 

účetnictví založeného na peněžní bázi, který je aplikován na jednoduché 

účetnictví, (iii) cílem jednoduchého účetnictví je mimo jiné poskytnout 

informační základnu pro zdanění daní z příjmů právnických osob, 

přičemž předmětem této daně jsou jak příjmy peněžní, tak příjmy 

nepeněžní. Doporučení Fakulty:  

Bude-li naše připomínka akceptována, doporučujeme ve výčtu v 

ustanovení § 2 odst. 1 Vyhlášky doplnit, že předmětem účtování v 

Nevyhověno. 

Nepeněžní příjmy nemohou 

z definice být předmětem 

zobrazení v peněžním deníku. 

 

Problematika zdaňování není 

a nemůže být předmětem 

účetní legislativy. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA3CHXBWX)



 12   

peněžním deníku jsou i nepeněžní příjmy. Současně doporučujeme 

analogickou úpravu položek přehledu o příjmech a výdajích v Příloze č. 

1 Vyhlášky. 

 5. D Formální a věcné připomínky k § 3  

V § 3 Vyhlášky se vymezuje obsahová náplň knihy pohledávek a 

závazků. V návaznosti na ustanovení § 13b odst. 1 písm. b) zákona o 

účetnictví ve znění účinném od 1. ledna 2016 navrhujeme upravit text 

ustanovení (včetně navazujícího legislativně-technického řešení) tak, aby 

byly definovány dvě knihy, tj. kniha majetku a kniha závazků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ustanovení § 3 odst. 1 Vyhlášky se definuje, že kniha pohledávek a 

závazků obsahuje rovněž závazky včetně dluhů z pracovněprávních 

vztahů podle zákoníku práce. S ohledem na nové pojetí pojmů „závazek“ 

a „dluh“ v rekodifikovaném soukromém právu v České republice a s 

ohledem na věcnou náplň knihy závazků navrhujeme, aby text 

ustanovení obsahoval pouze sousloví „dluhy z pracovněprávních 

vztahů“. Pokud by k navrhované úpravě nedošlo, byla by úprava 

nekonzistentní mj. s ustanovením § 3 odst. 1 Vyhlášky (věta první), kde 

se upravuje, že v knize pohledávek a závazků účetní jednotka eviduje 

pohledávky a dluhy (nikoliv závazky), dále s ustanovením § 3 odst. 2 

Nevyhověno. 

 

Zákonodárce neměl ambici 

stanovovat samostatnou knihu 

pohledávek a samostatnou 

knihu závazků. Pokud by 

tomu tak bylo, pak by to jistě 

vyjádřil v § 13b odst. 1 

samostatnými písmeny. 

Nicméně z logiky věci 

vyplývá, že pohledávky je 

nutné sledovat odděleně od 

závazků. 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno. 
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Vyhlášky, kde se upravuje, že kniha pohledávek a závazků 3 Ustanovení 

§ 13 odst. 1 písm. b) zákona o účetnictví ve znění účinném od 1. ledna 

2016: „Účetní jednotky v jednoduchém účetnictví vedou účetní knihy, 

kterými jsou … b) kniha pohledávek a kniha závazků.” obsahuje stavy 

neinkasovaných pohledávek a neuhrazených dluhů (nikoliv závazků). V 

ustanovení § 3 odst. 3 Vyhlášky se definuje, že „při otevírání knihy 

pohledávek a závazků včetně dluhů se konečné zůstatky minulého 

období stávají počátečními zůstatky.“ S ohledem na stávající název 

knihy, který používá Vyhláška, tedy „Kniha pohledávek a závazků“ 

doporučujeme vypustit sousloví „včetně dluhů“ z textu dotčeného 

ustanovení.  

Z ustanovení § 7 odst. 5 Vyhlášky vyplývá, že předmětem evidence v 

knize pohledávek a závazků mají být i rezervy podle jiných právních 

předpisů. Navrhujeme, aby v tomto kontextu byla upravena obsahová 

náplň knihy pohledávek a závazků, tedy aby obsahovou náplní knihy 

závazků byly kromě dluhů podle jednotlivých věřitelů i rezervy podle 

jiných právních předpisů, což je nutné v textu ustanovení explicitně 

vyjádřit, neboť rezervy podle jiných právních předpisů nelze podřadit 

pod pojem „dluhy“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevyhověno. 

Účetní rezervy nemohou být 

předmětem jednoduchého 

účetnictví. 

 6. D Formální připomínka k § 4  

Návrh vyhlášky definuje v § 4 pomocnou knihu ostatních složek 

majetku, ve které účetní jednotka eviduje zejména dlouhodobý nehmotný 

a hmotný majetek, finanční majetek, zásoby a ceniny. S ohledem na 

ustanovení § 13b odst. 1 písm. c) zákona o účetnictví účinného od 1. 

ledna 2016, který vymezuje pomocné knihy (v množném čísle), 

doporučujeme, aby text vyhlášky byl s tímto ustanovením v souladu, tedy 

aby byly v ustanovení § 4 odst. 1 definovány pomocné knihy pro 

jednotlivé složky majetku. Analogicky doporučujeme upravit text 

nadpisu § 4 a text ustanovení § 4 odst. 2 a 3. V tomto kontextu si 

současně dovolujeme upozornit, že ustanovení § 7 odst. 4 Vyhlášky 

(první věta) již obsahuje námi navrhovaný pojem „pomocné knihy 

ostatních složek majetku“. 

Vyhověno. 
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Ostatní připomínková místa neuvedená v eKLEPu – bez datové schránky (e-mailem) 

 

Připomínkové místo Č. 

př. 

Z/D Připomínky Vypořádání 

Komora 

certifikovaných 

účetních 

  Bez připomínek.   

V Praze dne 6. 10. 2015 
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