
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:                                                                                                   VI. 

 

 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 23. 6. 2015, s termínem 

dodání stanovisek do 15. 7. 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Povinná připomínková místa 

 

Připomínkové 

místo  

Z/D Připomínky Vypořádání 

Česká národní 

banka 

D K bodu 15 a 16 - Navrhujeme body 15 a 16 uvést takto:  

„15. V § 50 odst. 1 se slova „podle zvláštního zákona“ zrušují.  

16. V § 50 odst. 3 se slova „pořízeným v primárních emisích“ a 

slova „podle zvláštního předpisu“ zrušují“. 

 

Odůvodnění: 

Podle návrhu vyhlášky mají být slova „podle zvláštního 

zákona“ nahrazena slovy „podle zákona o rezervách pro 

zjištění základu daně z příjmů“. Položky 11 a 13 výkazu zisku 

a ztráty, kterých se navrhovaná úprava týká, však neřeší jen 

opravné položky a rezervy daňově uznatelné, proto by popis 

těchto položek neměl být omezován jen na daňově uznatelné 

opravné položky a rezervy. Dále upozorňujeme, že účetní 

jednotky mohou mít zahraniční organizační složky, které se 

mohou řídit zahraničními daňovými předpisy, a tudíž odkazy 

na české předpisy upravující daně mohou vést k omezení 

popisu dotčené položky. 

Vyhověno 

 D K bodu 17 /§ 54 odst. 1 písm. a)/ - Navrhujeme nahradit slova 

„hospodářský výsledek“ slovy „výsledek hospodaření“. 
Vyhověno 
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Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava zajistí soulad s terminologií zákona o 

účetnictví.  

 D K bodu 17 /§ 54 odst. 2 písm. b)/ - Navrhujeme nahradit slova 

„o aktivech, která byla dána do zástavy“ slovy „o aktivech, 

která byla zatížena“. Dále navrhujeme nahradit slova „celkové 

hodnoty zastaveného majetku“ slovy „celkové hodnoty 

zatížených aktiv“. 

 

Odůvodnění: 

Zástava jen jen jedním z možných způsobů zajištění závazků, 

proto je žádoucí použít obecnější pojem, který je na finančním 

trhu, vč. regulace finančního trhu, používán (zatížená aktiva - 

asset encumbrance) a pokrývá i další formy omezení nakládání 

s aktivy jednotky. 

Vyhověno 

 D K bodu 17 (§ 54 odst. 2 písm. e) bod 3) - Navrhujeme za slovo 

„předpisů“ doplnit slovo „ujednání“. 

 

Odůvodnění: 

Podle návrhu vyhlášky má účetní jednotka v příloze k účetní 

závěrce uveřejnit informace vztahující se k rozvahované 

položce č. 7 Podřízené závazky, mj. informace o existenci 

jakýchkoliv předpisů upravujících převod podřízeného závazku 

do vlastního kapitálu. Upozorňujeme, že převody podřízených 

závazků do vlastního kapitálu nemusí být stanoveny jen 

předpisy, ale mohou být upraveny např. v emisních 

podmínkách, smlouvách o vkladu nebo úvěru.  

Vyhověno 

 D K bodu 17 (§ 54 odst. 2 písm. f) bod 2) - Navrhujeme slova „a 

změny zahrnuté v rezervním fondu na nové ocenění“ nahradit 

slovy „a změny zahrnuté přímo do vlastního kapitálu“, nebo 

před slova „a změny zahrnuté v rezervním fondu na nové 

ocenění“ předřadit slova „nebo oceňovacích rozdílů“. 

Vyhověno 
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Odůvodnění: 

Podle návrhu vyhlášky má účetní jednotka v příloze uvést 

podrobnější informace o změnách reálné hodnoty aktiv 

zahrnutých do výkazu zisku a ztráty a o změnách zahrnutých 

v rezervním fondu na nové ocenění. Návrh vyhlášky 

nepamatuje na změny reálných hodnot realizovatelných 

cenných papírů a hmotného a nehmotného majetku, které se 

účtují rozvahově do oceňovacích rozdílů. 

 D K bodu 17 /§ 54 odst. 2 písm. g)/ - Navrhujeme požadavky na 

informace o odložené dani uvést v rozsahu podle § 60 odst. 1 

písm. a) platného znění vyhlášky.  Navrhujeme tudíž text „g) 

výši odložené daně na konci účetního období a její vývoj během 

účetního období, pokud je rezerva na odloženou daň vykázána 

v rozvaze,“ nahradit textem „g) odloženém daňovém dluhu 

nebo pohledávce s uvedením důvodu jejich změn a výše, dále v 

členění podle jednotlivých druhů přechodných rozdílů a podle 

jednotlivých druhů nevyužitých daňových ztrát a nevyužitých 

daňových odpočtů; informace o nákladu nebo výnosu u 

odložené daně z příjmu, a to zvlášť v důsledku vzniku nebo 

zrušení přechodných rozdílů, v důsledku změn v sazbách daně z 

příjmů nebo zavedení nových daní z příjmů, v důsledku snížení 

nebo zrušení dříve snížené odložené daňové pohledávky, v 

důsledku změn účetních metod a zásadních chyb. Účetní 

jednotka dále zveřejní informace o souhrnné splatné a 

odložené dani vztahující se k položkám, které vykázala přímo 

ve vlastním kapitálu; informace o daňovém nákladu nebo 

výnosu vztahujícímu se k mimořádným položkám uznaným v 

průběhu účetního období; informace o částce odčitatelných 

přechodných rozdílů, pokud existuje lhůta splatnosti, pak i tuto 

lhůtu, informace o částce nevyužitých daňových ztrát a 

nevyužitých daňových odpočtů, pro které se odložená daňová 

pohledávka nevykazuje v aktivech,“.  

Nevyhověno  

Jedná se o přímou transpozici ustanovení čl. 17 odst. 

1 písm. f) směrnice 2013/34/EU. Text byl upraven. 
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Odůvodnění: 

Odložené daňové pohledávky a odložené daňové dluhy jsou 

výsledkem odhadu účetní jednotky, v některých případech 

mohou dokonce významně ovlivnit výsledek hospodaření 

účetní jednotky. Informace by proto měly být podrobné, aby 

uživatelé účetních závěrek mohli na jejich základě analyzovat 

dopad odložené daně na finanční situaci a výsledek 

hospodaření účetní jednotky. Návrh vyhlášky rozsah informací 

o dopadu odložené daně na finanční situaci a výsledek 

hospodaření oproti platnému stavu zužuje a uživatelům 

účetních závěrek tak odnímá přístup k důležitým informacím o 

účetní jednotce. 

 D K bodu 17 /§ 54 odst. 5 písm. a)/ a na dalších místech výskytu - 

Navrhujeme slova „průměrném počtu zaměstnanců v průběhu 

účetního období“ nahradit slovy „počet pracovníků přepočtený 

na ekvivalenty pracovníků na plný pracovní úvazek“. 

 

Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava zajistí soulad s terminologií, kterou 

Ministerstvo financí použilo při transpozici požadavků na 

country-by-country reporting ve směrnici 2013/36/EU 

(směrnice CRD IV) do zákona č. 135/2014 Sb., kterým se 

novelizoval zákon o bankách (§ 11c odst. 1), zákon o 

podnikání na kapitálovém trhu (§ 16a odst. 5), zákon o 

spořitelních a úvěrních družstvech (§ 7b odst. 5). 

Nevyhověno  

Použitá terminologie je plně v souladu s novelou 

zákona o účetnictví (senátní tisk č. 112). 

 D K bodu 17 /§ 54 odst. 5 písm. b)/ a na dalších místech 

výskytu - Navrhujeme slova „členům správních, řídících a 

dozorčích orgánů“ nahradit slovy „členům řídicích a 

kontrolních orgánů“. 

 

Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava zajistí soulad s pojmy „řídicí orgán, 

Vyhověno 
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kontrolní orgán“, které Ministerstvo financí vymezilo v § 2b 

zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění zákona č. 

334/2014 Sb. a mj. použilo v § 44, který upravuje výbor pro 

audit účetní jednotky. 

 D K bodu 17 /§ 57 písm. c)/ - Navrhujeme vypustit slova 

„penzijního fondu nebo“. 

 

Odůvodnění: 

Vzhledem k dokončení transformace penzijních fondů na 

transformované fondy je požadavek na informace o depozitáři 

penzijního fondu nadbytečný. 

Vyhověno 

 D K bodu 22 /§ 70 odst. 5 písm. c)/ - Upozorňujeme na 

nekonzistentnost, která vznikne po úpravě navrhované v bodě 

22 doplněním odkazu na zákon o podnikání na kapitálovém 

trhu; účetní závěrky upravuje zákona o účetnictví a ne zákon o 

podnikání na kapitálovém trhu.  

Vyhověno 

Ministerstvo 

dopravy 

 Bez připomínek  

Ministerstvo 

kultury 

 Bez připomínek  

Ministerstvo 

obrany 

 Bez připomínek  

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

 Bez připomínek  

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

 Bez připomínek  

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

 

 

 

 

 

Bez připomínek  
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Ministerstvo 

spravedlnosti 

D K čl. I - V souladu s čl. 55 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 

doporučuji v úvodní větě Čl. I návrhu vyhlášky vložit čárku 

mezi slova „vyhlášky č. 468/2013 Sb.“ a „mění se takto:“. 

Vyhověno 

 D K bodu 29 – Doporučuji v návětí novelizačního bodu č. 29 

vypustit interpunkční znaménko za slovem „odstavec“. 
Vyhověno 

Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

 Bez připomínek  

Ministerstvo 

vnitra 

D K čl. I bodu 20 - Doporučujeme zvratné sloveso „se“ přesunout 

za číslovku. 
Vyhověno 

 D K čl. I bodu 29 - V návětí novelizačního bodu upozorňujeme 

na nesprávně umístěnou tečku za slovem „odstavec“. 
Vyhověno 

 D K čl. II - Ze stylistického hlediska doporučujeme nahradit 

sloveso „započala“ slovesem v budoucím tvaru, a to konkrétně 

„započnou“. 

Nevyhověno 

 

Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 

D K ustanovení čl. I, bodu 6 - V návrhu vyhlášky se uvádí, že 

informace v příloze k účetní závěrce se „uvádějí zpravidla v 

tomtéž pořadí, v jakém jsou vykázány položky v rozvaze a 

výkazu zisku a ztráty.“ Jde o transpozici čl. 15 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 

2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních 

závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o 

změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a 

o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (dále jen 

směrnice 2013/34/EU“). Tento čl. 15 stanoví, že: „informace v 

ní se podávají v tomtéž pořadí, v jakém jsou prezentovány 

položky v rozvaze a výsledovce.“ Ustanovení směrnice 

2013/34/EU tedy nedává žádnou jinou možnost pořadí 

prezentovaných údajů, zatímco návrh vyhlášky použitím slova 

„zpravidla“ tuto možnost dává. Ministerstvo zahraničních věcí 

proto považuje za nezbytné buď upravit text návrhu vyhlášky 

nebo navrhovanou změnu blíže vysvětlit v odůvodnění návrhu 

Vyhověno 
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vyhlášky tak, aby se Česká republika vyhnula případné 

nepřesné transpozici. 

 D Ke srovnávací tabulce k § 54 - Dle odůvodnění návrhu má toto 

ustanovení provádět kromě čl. 16 odst. 1 písm. a) směrnice 

2013/34/EU také čl. 40 směrnice Rady ze dne 8. prosince 1986 

o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních 

závěrkách bank a ostatních finančních institucí (směrnice 

86/635/ES). Nicméně ve srovnávací tabulce není žádné 

ustanovení směrnice 86/635/ES uvedeno a nelze tedy ověřit 

řádnost transpozice. Kromě toho v souladu s Legislativními 

pravidly vlády, resp. usnesením vlády č. 1304 z 12. 10. 2005 o 

Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU, má 

předkladatel povinnost do srovnávací tabulky uvést všechna 

ustanovení transponovaného předpisu EU. Ministerstvo 

zahraničních věcí proto považuje za nezbytné buď doplnit 

rozdílovou tabulku, případně upravit předkládaný návrh tak, 

aby věrně odrážel transpoziční ustanovení. 

Vysvětleno 

Transponovaná ustanovení směrnice 86/635/ES jsou 

v rozdílové tabulce uvedeny pod celexovým číslem 

1986L0635. 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

 Bez připomínek  

Ministerstvo 

zemědělství 

 Bez připomínek  

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

 Bez připomínek  

ÚV ČR 

Kabinet 

vedoucího ÚV 

 Bez připomínek  

ÚV ČR 

Ministra a 

předseda LKV 

 Bez připomínek  

ÚV ČR 

Odbor 

 Bez připomínek  
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kompatibility 

ÚV ČR 

Místopředseda 

vlády pro vědu 

výzkum a 

inovaci 

 Bez připomínek  

 

 

Další připomínková místa napojená na eKLEP 

 

Připomínkové 

místo  

Z/D Připomínky Vypořádání 

Český statistický 

úřad 

D Obecně - Český statistický úřad (dále jen „ČSÚ“) 

doporučuje Ministerstvu financí navázat na předchozí 

společnou dohodu, na základě které Ministerstvo financí 

přislíbilo, že bude včas informovat ČSÚ o zamýšlených 

změnách ve způsobech účtování, tj. zejména o návrzích 

novelizací vyhlášek, kterými se provádějí ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  

ve znění pozdějších předpisů, včetně samotného zákona o 

účetnictví. Bylo dohodnuto,  

že Ministerstvo financí poskytne ČSÚ tyto informace 

nejlépe již v průběhu vnitřního připomínkového řízení nebo 

v procesu konzultací k připravovaným návrhům, dříve než 

bude materiál předložen do vnějšího připomínkového 

řízení. V případě těchto navrhovaných vyhlášek žádné 

informování ani konzultace neproběhly. 

Bere se na vědomí 

V současné době, na základě tf. nabídky, ČSÚ 

konsultace nepožaduje. 

Hospodářská 

komora 

D Obecně - Nejsme si jisti, zda předkladatel důsledně 

respektuje terminologii nového občanského zákoníku, 

zejména pokud jde o užívání termínu „dluh“ ve srovnání s 

pojmem „závazek“. 

Bere se na vědomí 
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 D Obecně - Pokud jde o formální intenzitu transpozičních 

změn, doporučujeme předkladateli, aby se vypořádal v 

důvodové zprávě s námitkou, že již současné znění 

vyhlášky respektuje novou směrnici, splňuje jejich 

požadavky a v mnoha případech je konkrétnější, resp. lépe 

popisující požadavky směrnice. Především jde o radikální 

změnu obsahu přílohy. 

Vyhověno  

 D K bodu 17 - Domníváme se, že pro změny v oceňování 

realizovatelných cenných papírů se používají oceňovací 

rozdíly, což je položka 13. Oceňovací rozdíly, nikoliv 10. 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku. V novém § 54 

odst. 2 písm. f) bodu 2. a 4. tedy doporučujeme zvážit, zda 

se přecenění správně má uvádět v rezervních fondech nebo 

zda je vhodnější uvést v bodě 2. na konci věty „a změny 

zahrnuté v oceňovacích rozdílech“, aby uživatelé vyhlášky 

měli jistotu, kam takové přecenění vykázat. V návaznosti 

na to by potom bod 4 případně zněl: „4. tabulku zachycující 

pohyby v oceňovacích rozdílech v průběhu účetního 

období“. 

Vyhověno  

D K bodu 17 - V novém § 54 odst. 2 písm. d) je uveden pojem 

„podmíněný závazkový vztah“. Tento pojem není 

definován ani vysvětlen. Pojem „podmíněný závazek“ se 

sice vyskytuje např. ve vyhlášce č. 410/2009 Sb., nicméně 

doporučujeme uvést alespoň příklad takového vztahu do 

důvodové zprávy, či odkazem na jiný předpis. Sám pojem 

podmíněný závazek je znám z mezinárodních účetních 

standardů. 

Vyhověno jinak 

D K bodu 17 - V novém § 54 odst. 2 písm. d) není podle 

našeho názoru vymezení zahrnutých osob úplné. 

Doporučujeme se držet dikce zákona. 

Vyhověno 
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D K bodu 17 - Domníváme se, že je poněkud nesrozumitelně 

implementováno příslušné unijní ustanovení do 

navrhovaného znění § 54 odst. 2 písm. e). Bod 4 se zdá být 

nesprávně zapracovaným do členění normativního textu. 

Body 1 až 3 se podle našeho názoru týkají informací o 

závazku, které mají nad 10 % celkových podřízených 

závazků, zatímco bod 4 je pak pro zbylé závazky. 

Vyhověno 

D K bodu 17 - V § 54 odst. 3 písm. c) je dle našeho názoru 

zbytečné vedle warrantů explicitně zmiňovat i opční listy, 

protože warrant a opční list představují týž nástroj. 

Vyhověno 

D K bodu 17 - Nepovažujeme za ideální zcela nahradit 

stávající § 59 novým § 54 odst. 4. Doporučujeme ponechat 

znění § 59 a případně jej doplnit o nové požadavky 

směrnice. Pokud předkladatel zůstane u zvoleného členění, 

potom v novém § 54 odst. 4 písm. a) na konci písmene 

dáváme ke zvážení vhodně nahradit v normotvorném textu 

neobvyklé příslovce „vpředu“. 

Vyhověno 

 D K bodu 27 - Domníváme se, že konsolidační celek je 

dostatečně vymezen v novele zákona. Nepovažujeme za 

vhodné duplikovat znění zákona do vyhlášky. 

Doporučujeme vymezení ponechat pouze v zákoně, což je i 

legislativně správně. Dáváme proto ke zvážení – v intencích 

záměru deklarovaného v důvodové zprávě samotným 

předkladatelem – toto ustanovení vyhlášky vůbec odstranit. 

Vyhověno 

Českomoravská 

konfederace 

odborových svazů 

 Bez připomínek  

Komora auditorů  Bez připomínek  

Komora daňových 

poradců 

 Bez připomínek  
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Nejvyšší kontrolní 

úřad 

 Bez připomínek  

 

Ostatní připomínková místa neuvedená v eKLEPu 

 

Připomínkové 

místo  

Z/D Připomínky Vypořádání 

Svaz účetních  Bez připomínek  

VŠE v Praze  Bez připomínek  

Komora 

certifikovaných 

účetních 

 Bez připomínek  

Česká 

bankovní 

asociace 

D Obecně - Nedomníváme se, že je pro uživatele účetní závěrky i 

pro jejich sestavovatele žádoucí takto radikálně měnit obsah 

přílohy, tj. odstranit velkou část požadavků na zveřejnění a 

podrobnějších popisů v příloze (týká se zejména současného § 

56 - 60) a nahradit pouhým kopírováním textu ze směrnice. 

Domníváme se, že ve velké většině současné znění vyhlášky 

respektuje novou směrnici, splňuje její požadavky a v mnoha 

případech je konkrétnější, resp. lépe popisující požadavky 

směrnice. Doporučujeme proto zvážit tuto formu transpozice 

směrnice do českého právního řádu. 

 

Vysvětleno  

Stávající znění vyhlášky č. 501/2002 Sb., jde 

v případě informací uváděných v příloze v účetní 

závěrce nad rámec požadavků směrnic 2013/34/EU a 

86/635/EHS. V zájmu snížení administrativní 

podniků, což je jeden z hlavních cílů směrnice 

2013/34/EU, jsou v příloze v účetní závěrce uváděny 

pouze ty informace, které jsou směrnicemi 

vyžadovány. 

 D K bodu 8 (§ 6 odst. 1) 

Domníváme se, že nemusí jít vždy o účetní jednotku, může se 

jednat o cenné papíry zahraničního subjektu, pro něž termín 

účetní jednotka neplatí. Doporučujeme ponechat termín 

„společnost" a tedy bod 8 vypustit. 
 

Vyhověno 
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 D K bodu 17 (Hlava IV) 

V novém § 54 odst. 2 písm. d) je u závazkových vztahů 

uvedeno v závorce „pohledávek a dluhů“. Doporučujeme zvážit, 

zda do závazkových vztahů zahrnovat pojem „pohledávek".  

Vyhověno. 

 D K bodu 17 (Hlava IV) 

Ve vazbě na nový §54 odst. 2 písm. c) doporučujeme 

konkretizovat „krátkou výpovědní dobu" případně uvést alespoň 

do důvodové zprávy příklad nebo vymezení. 

Vyhověno 

 D K bodu 17 (Hlava IV) 

Domníváme se, že pro změny v oceňování realizovatelných 

cenných papírů se použijí oceňovací rozdíly, což je položka 13. 

Oceňovací rozdíly, nikoliv 10. Rezervní fondy a ostatní fondy 

ze zisku. V novém §54 odst. 2 písm. f) bodu 2 a 4 proto 

doporučujeme zvážit, zda přecenění uvádět v rezervních 

fondech, nebo zda je vhodnější uvést v bodě 2. na konci věty „a 

změny zahrnuté v oceňovacích rozdílech", aby uživatelé 

vyhlášky měli jistotu, kam takové přecenění vykázat. Návazně 

pro bod 4 navrhujeme znění: "4. tabulku zachycující pohyby v 

oceňovacích rozdílech v průběhu účetního období". 

Vyhověno 

 D K bodu 17 (Hlava IV) 

V novém §54 odst. 2 písm. d) je uveden pojem „podmíněný 

závazkový vztah". Tento pojem není v Návrhu definován ani 

vysvětlen. Pojem „podmíněný závazek" se vyskytuje např. ve 

vyhl. 410/2009 (prováděcí předpis zákona pro vybrané účetní 

jednotky). Doporučujeme uvést alespoň příklad takového 

vztahu do důvodové zprávy, poznámky pod čarou či odkazem 

na jiný předpis. Pojem podmíněný závazek je znám z 

mezinárodních účetních standardů. 

Vyhověno 
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 D K bodu 17 (Hlava IV) 

V novém §54 odst. 2 písm. d) není vymezení zahrnutých osob 

úplné. Doporučujeme použití termínů uvedených v zákoně, tzn. 

na konci písmene uvést „závazky vůči konsolidovaným účetním 

jednotkám, účetním jednotkám pod společným vlivem a 

účetním jednotkám přidruženým". 

Vyhověno 

 D K bodu 17 (Hlava IV) 

Domníváme se, že je nesprávně implementován Čl. 40 odst. 2 

písm. a) a b) do nového § 54 odst. 2 písm. e). Bod 4 je 

nesprávně zapracován do struktury. Body 1-3 se týkají 

informací o závazku, které mají nad 10 % celkových 

podřízených závazků, bod 4 je pak pro zbylé závazky.  

Vyhověno 

 D K bodu 27 (§ 81) 

Domníváme se, že konsolidační celek je dostatečně vymezen v 

novele zákona o účetnictví. Nepovažujeme za vhodné 

duplikovat znění zákona do vyhlášky (změněný § 81) a 

doporučujeme ponechat vymezení pouze v zákoně.  

 

Vyhověno 

 D K bodu 17 (Hlava IV) 

V novém § 54 odst. 4 písm. a) na konci písmene navrhujeme 

slova „vpředu uvedeným“ nahradit slovy "výše uvedeným". 

 

Vyhověno 

 D K bodu 17 (Hlava IV) 

V novém §54 odst. 2 písm. c) je uvedeno "a 1b), 2a), 2b) bb) a 

3b) pasiv". Předpokládáme, že položka bb) u pasiv je navíc. 

 

Vyhověno 
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