
III. 

Odůvodnění 
 

Obecná část 

 

 

1. Název 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

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

jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „návrh novely vyhlášky“). 

 

 

2. Důvod předložení  

 

Důvodem předložení návrhu vyhlášky je především dokončení transpozice 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 směrnic Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic 

Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (dále „směrnice EU“) v návaznosti na vládní návrh zákona 

č. .../2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů (senátní tisk č. 112), který zahrnuje první část transpozice směrnice EU a zároveň 

obsahuje zmocnění, že prováděcí právní předpisy stanoví pro jednotlivé skupiny účetních 

jednotek podle kategorií účetních jednotek  

 rozsah a způsob sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty a 

 vysvětlující a doplňující informace, které jsou účetní jednotky povinny uvádět v příloze 

v účetní závěrce. 

 

Při přípravě návrhu novely vyhlášky bylo nutno respektovat, že návrh novely zákona o 

účetnictví (senátní tisk č. 112), v souladu se směrnicí EU: 

 zavádí kategorizaci účetních jednotek a kategorizaci konsolidačních skupin, při kterých 

jsou rozlišovány - v závislosti na velikosti aktiv, čistého obratu a průměrného počtu 

zaměstnanců - velké, střední, malé a mikro účetní jednotky a stanoví, že velké účetní 

jednotky, střední účetní jednotky a malé a mikro účetní jednotky, které  mají povinnost 

mít účetní závěrku ověřenou auditorem, sestavují rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu 

v účetní závěrce v plném rozsahu;  

 umožňuje členským státům stanovit určitá zjednodušení či osvobození, která se týkají 

malých a mikro účetních jednotek při sestavení účetní závěrky. 

 

Na základě výše uvedených skutečností byly 

a) navrženy nové účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisku a ztráty) v plném rozsahu a ve 

zkráceném rozsahu včetně nového uspořádání a označování položek a nového či 

zpřesněného obsahu položek; 

b) navrženy nové přílohy v účetní závěrce podle kategorií účetních jednotek tak, aby  

 malé a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrky ověřeny 

auditorem,  uváděly pouze základní informace, 

 malé a mikro účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrky ověřeny 

auditorem, uváděly základní informace a část dalších informací, 
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 střední a velké účetní jednotky uváděly základní informace a všechny další informace 

a 

 velké účetní jednotky uváděly navíc ještě doplňující informace. 

  

V rámci tvorby nových účetních výkazů a zpřesnění položek je navrženo 

 zrušení vykazování zřizovacích výdajů v rámci dlouhodobého nehmotného majetku; 

 změna účetních metod vykazování a účtování o 

-  změně stavu zásob vlastní činnosti, 

      -  aktivaci zásob a dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností; 

 změna účtování o darech; 

 nové vymezení vlastní nákladů u zásob vytvořených vlastní činností. 

  

Návrh novely vyhlášky dále obsahuje i některé ostatní změny, které souvisejí se změnami 

v jiných právních předpisech a změny legislativně technického charakteru. 

 

Cílem předloženého návrhu novely vyhlášky je, aby účetní jednotky podnikatelů mohly od 

1. ledna 2016 postupovat podle účetních předpisů, do kterých byla transponována směrnice 

EU.  

 

Návrh novely vyhlášky byl pravidelně konzultován s odbornou veřejností v rámci pracovní 

skupiny pro účetnictví jmenovanou paní náměstkyní ministra financí, sekce daně a cla. Členy 

této pracovní skupiny jsou, kromě zástupců Ministerstva financí, významní odborníci 

v oblasti účetnictví. Jedná se o zástupce akademické obce (děkan Fakulty financí a účetnictví 

a člen Katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoké školy ekonomické v Praze, vedoucí 

Katedry manažerského účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze), vicepresident 

Mezinárodní federace účetních, předseda Výboru pro účetní výkaznictví Komory auditorů 

České republiky, předseda odborného kolegia Sekce účetnictví Komory daňových poradců 

České republiky, vedoucí sekce neziskových organizací Komory daňových poradců České 

republiky, prezidentka Svazu účetních, členka výboru Komory certifikovaných účetních a 

zástupce Generálního finančního ředitelství. 

 

 

3.  Předpokládané dopady navrhované právní úpravy  

 

Návrh novely vyhlášky nepředpokládá hospodářský ani finanční dopad na státní rozpočet 

České republiky ani na ostatní veřejné rozpočty. 

 

Návrh novely vyhlášky nepředpokládá hospodářský ani finanční dopad na prostředí účetních 

jednotek podnikatelů. Lze předpokládat případné minimální náklady související s technickou 

úpravou účetních software vyplývající z odlišné podoby rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

Přínosem je snížení administrativní náročnosti při sestavování účetní závěrky a konsolidované 

účetní závěrky především u malých a mikro účetní jednotek.  

 

Návrh novely vyhlášky nepředpokládá sociální dopady, dopady na životní prostředí, ani 

dopady ve vztahu k zákazu diskriminace. 

 

Návrh novely vyhlášky nepředpokládá dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů. 

 

Návrh novely vyhlášky nepředpokládá korupční rizika. 
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Odpovědnost za vedení účetnictví mají účetní jednotky, které jsou povinny postupovat podle 

právních předpisů v oblasti účetnictví. 

 

Ke kontrole dodržování povinností stanovených zákonem o účetnictví a k ukládání pokut 

podle účetních předpisů jsou příslušné územní finanční orgány, nestanoví-li jiný právní 

předpis tuto pravomoc i jinému orgánu. 

 

Dopad (efektivnost) předloženého návrhu vyhlášky lze ověřit v praxi běžnými metodami 

správní kontroly a dozoru, popř. vyhodnocováním aplikace příslušných ustanovení zákona. 

 

 

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem o účetnictví a předpisy 

Evropské unie 

 

Návrh novely vyhlášky je v souladu se zákonem o účetnictví a nepřekračuje zákonná 

zmocnění v § 37b tohoto zákona. 

Návrh novely vyhlášky je plně slučitelný s právem Evropské unie a ustanovení navrhované 

právní úpravy nezakládají rozpor s primárním právem Evropské unie ve světle ustálené 

judikatury Soudního dvora Evropské unie. 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s relevantním sekundárním právem Evropské unie v 

oblasti účetnictví, konkrétně v souladu se Směrnicí 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. 

 

 

5.  Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 

V souvislosti se zaslanými podklady pro vypracování Plánu vyhlášek na rok 2015 zaslané  

žádostí pod. č.j. 16405/2014-OKL bylo rozhodnuto, že se k návrhu novely vyhlášky RIA 

nebude zpracovávat (viz příloha k dopisu ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a 

legislativu Mgr. Jiřího Dienstbiera ze dne 22. prosince 2014 (Č. j.: 18518/2014 – OKL); 

novela vyhlášky pouze dokončuje transpozici směrnice EU v návaznosti na vládní návrh 

zákona č. .../2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který obsahuje 

první část transpozice směrnice EU. 
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Zvláštní část 

 

K Čl. I 

 

K bodu 1                (§ 1 úvodní ustanovení) 

Navrhuje se upravit dikci odkazu na prováděcí právní předpisy podle požadavků 

Legislativních pravidel vlády včetně zavedení nových poznámek pod čarou č. 21 a 22.   

 

 

K bodu 2                (§ 1 písm. f)) 

Navrhuje se  legislativně technická úprava související s rekodifikací. 

 

 

K bodu  3               (§ 2 odst. 2) 

Navrhuje se, v návaznosti na novelu zákona o účetnictví, úprava textu odstavce. Do nově 

vloženého § 22aa zákona byla z prováděcího právního předpisu převedena podmínka 

stanovená v § 62 odst. 2 až 4 stávající vyhlášky, při jejímž splnění konsolidující účetní 

jednotka nemá povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku; zároveň v souladu  se 

směrnicí EU čl. 2 odst. 1 písm. a) a čl. 23 odst. 3, 5 a 8 toto osvobození nemůže využít účetní 

jednotka, která použije pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy 

(stávající § 62 odst. 5 vyhlášky). 

 

 

K bodu 4                (§ 2 odst. 3)  

Legislativně technická úprava související s přečíslováním paragrafu. 

 

Navrhuje se zrušit nadbytečný text v návaznosti na novelu zákona o účetnictví, kterou byl 

zrušen odst. 3 v § 27 zákona týkající se přeměn obchodních korporací. Podle nové úpravy 

odst. 5 § 24 zákona stanoví prováděcí právní předpis případy a okamžiky ocenění jmění 

vyžadované zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev; jde o ocenění dle 

znaleckého posudku.  

 

Legislativně technická úprava chybně označeného § 14a.  

 

Navrhuje se, v návaznosti na novelu zákona o účetnictví a v souladu se směrnicí EU, 

nahrazení termínu „zjednodušený“ termínem „zkrácený“. Zároveň termín „zkrácený“ odlišuje 

zkrácený rozsah sestavení účetní závěrky podle směrnice EU od „zjednodušeného“ rozsahu 

vedení účetnictví. 

 

 

K bodům 5 až 7      (§ 3 odst. 1 až 4) 

Navrhuje se, v návaznosti na novelu zákona o účetnictví a v souladu se směrnicí EU, 

zjednodušení stávajícího textu odstavců 1 až 3.  

 

Dále se navrhuje v odstavci 4 doplnit čl. 15 směrnice EU. 

 

 

K bodu 8                  (§ 3 odst. 7) 

Navrhuje se úprava textu v návaznosti na novelu zákona o účetnictví v souladu se směrnicí 

EU včetně nahrazení termínu „zjednodušený“ termínem „zkrácený“. Termín „zkrácený“ 
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zároveň odlišuje zkrácený rozsah sestavení účetní závěrky podle směrnice EU od 

„zjednodušeného“ rozsahu vedení účetnictví podle zákona. 

 

 

K bodu 9                (nový § 3a) 

Navrhuje se, v souladu se zmocněním uvedeným v § 18 odst. 5 a 6 novely zákona o 

účetnictví, vložení nového § 3a, který stanoví pro jednotlivé skupiny účetních jednotek podle 

kategorií účetních jednotek rozsah a způsob sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy 

v účetní závěrce v plném rozsahu a ve zkráceném rozsahu. Zároveň je nutno respektovat 

ustanovení zákona o účetnictví § 18 odst. 4, že účetní závěrku ve zkráceném rozsahu mohou 

sestavit účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem.  

 

V odstavci 1 je stanovena rozvaha v plném rozsahu. Navrhuje se, že rozvahu v plném rozsahu 

bude sestavovat účetní jednotka, která je velkou účetní jednotkou nebo střední účetní 

jednotkou a z malých a mikro účetních jednotek ta, která má povinnost mít účetní závěrku 

ověřenou auditorem.  

 

V odstavci 2 je stanovena rozvaha ve zkráceném rozsahu. Navrhuje se, že rozvahu ve 

zkráceném rozsahu podle 

 písm. a) může sestavit v souladu se směrnicí EU čl. 14 odst. 1 malá účetní jednotka, která 

nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo  

 písm. b) může sestavit v souladu se směrnicí EU čl. 36 odst. 2 mikro účetní jednotka, 

která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. 

 

V odstavci 3 je stanoven výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Navrhuje se, že výkaz zisku a 

ztráty v plném rozsahu bude sestavovat účetní jednotka, která je obchodní společností bez 

ohledu na kategorii účetní jednotky a dále z ostatních účetních jednotek ta, která je velkou 

účetní jednotkou, střední účetní jednotku nebo malou či mikro účetní jednotkou, která má 

povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.  

 

Směrnice EU podle čl. 14 odst. 2 umožňuje členským státům stanovit zkrácený rozsah výkazu 

zisku a ztráty, který se od výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu liší pouze tím, že prvních 6 

položek výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu je sloučeno do jedné položky „Hrubý zisk 

nebo ztráta“. Vzhledem k tomu, že tato „nic neříkající položka“ má pro uživatele účetní 

závěrky nulovou vypovídací hodnotu a dále k tomu, že malé a mikro účetní jednotky, které 

nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, výkaz zisku a ztráty nezveřejňují, 

nebylo využito možnosti zkráceného výkazu zisku a ztráty podle směrnice EU pro obchodní 

společnosti, tzn. všechny obchodní společnosti budou sestavovat výkaz zisku a ztráty v plném 

rozsahu. 

 

V odstavci 4 se pro účetní jednotky, které nejsou obchodními společnostmi (družstva, 

svěřenské fondy podle občanského zákoníku, fyzické osoby, ap.) a jsou zároveň malými nebo 

mikro účetními jednotkami, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, 

navrhuje možnost sestavit zkrácený výkaz zisku a ztráty ve stávajícím zkráceném  rozsahu. 

 

V odstavci 5 je stanoven obsah přílohy v účetní závěrce v plném rozsahu. Navrhuje se, že 

přílohu v plném rozsahu podle 

 písm. a) bude sestavovat velká účetní jednotka nebo střední účetní jednotka, která uvede 

informace stanovené v § 39 (čl. 16 směrnice EU) a § 39b (čl. 17 směrnice EU). V souladu 
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se směrnicí čl. 18 je velká účetní jednotka povinna uvést i doplňující informace stanovené 

§ 39c, nebo 

 podle písm. b) bude sestavovat malá nebo mikro účetní jednotka, která má povinnost mít 

účetní závěrku ověřenou auditorem, a uvede informace stanovené v § 39 (čl. 16 směrnice 

EU) a § 39a (č. 16 odst. 2 a  čl. 17 směrnice EU). 

 

Směrnice EU v čl. 16 odst. 1 stanovuje obsah přílohy v účetní závěrce vztahující se na 

všechny účetní jednotky (viz nové znění § 39 – základní informace).  

 

Směrnice EU v čl. 17 stanovuje další informace, které uvádějí účetní jednotky v příloze 

v účetní závěrce. Pro transpozici toho článku jsou navrženy nové § 39a a 39b. 

  

Směrnice EU v čl. 16 odst. 2 stanovuje, které další informace čl. 17 mohou být požadovány 

po malých, respektive mikro, účetních jednotkách. Je stanoveno, že tyto další informace 

budou podle nově navrženého § 39a uvádět malé a mikro účetní jednotky, které mají 

povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. 

 

Velké a střední účetní jednotky budou uvádět další informace podle nově navrženého § 39b. 

 

V odstavci 6 je navrženo, že malé a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní 

závěrku ověřenou auditorem, mohou sestavit přílohu v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu, 

tzn. příloha v účetní závěrce těchto účetních jednotek bude obsahovat pouze „základní 

informace“ podle § 39.  

 

 

K bodu 10               (§ 4 odst. 2) 

Navrhuje se zrušení nadbytečného textu v návaznosti na nové uspořádání a označování 

položek v rozvaze a výkazu zisku a ztráty podle směrnice EU. 

 

 

K bodům 11 a 12               (§ 4 odst. 5) 

Navrhuje se poznámku pod čarou č. 2 zrušit pro nadbytečnost. 

 

Legislativně technická úprava v návaznosti na novelu zákona – nové označení odstavců. 

 

 

K bodu 13               (§ 4 odst. 8 až 10) 

Navrhuje se zrušení odstavců 8 až 10 s tím, že v souladu se zmocněním uvedeným v § 18 

odst. 5 a 6 novely zákona o účetnictví byl doplněn nový § 3a, který stanoví pro jednotlivé 

skupiny účetních jednotek podle kategorií účetních jednotek rozsah a způsob sestavení účetní 

závěrky v plném rozsahu a ve zkráceném rozsahu a dále stanoví vysvětlující a doplňující 

informace, které jsou účetní jednotky povinny uvádět v příloze v účetní závěrce. 

 

 

K bodům 14, 20 až 22,  24, 26, 28 až 34, 38 až 48, 50 až 53, 56, 57, 62 až 73, 75, 77, 79, 81, 

83 až 88, 123, 126, 127 a 136                

(§ 4 odst. 8, § 6 odst. 5 až 7, § 7 odst. 2 až 10, § 8 odst. 3, § 9 odst. 1, 3 až 6, § 

10 odst. 1 až 5, 7, 8, § 11 odst. 1, § 11 odst. 2, 4 a 5, § 13 odst. 1 až 4, § 14a odst. 

1 až 3, § 16 odst. 1 až 4, § 17 odst. 1, 4 až 6, § 18 odst. 1, 3 až 5, § 19 odst. 1 až 

3, § 47 odst. 4, § 54 odst. 5 písm. a) a b) a § 61 odst. 1 písm. b)) 
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Navrhují se, v souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení rozvahy podle 

směrnice EU, nové názvy stávajících  položek. 

 

 

K bodům 15 až 17  (§ 6 odst. 1 a 3 písm. a) a b)) 

Navrhuje se zrušení vykazování zřizovacích výdajů jako dlouhodobého nehmotného majetku, 

protože nesplňují stanovená kriteria pro vykazování majetku. 

 

Je navrženo přechodné ustanovení s tím, aby až do vyřazení zřizovacích výdajů, o kterých 

bylo účtováno a byly vykazovány podle ustanovení § 6 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 

Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2015, bylo pokračováno a bylo o nich účtováno 

v položce „B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“ podle § 6 odst. 5 této vyhlášky. 

V rámci novely zákona o daních z příjmů platí obdobné přechodné ustanovení pro zřizovací 

výdaje zaevidované v majetku poplatníka ve zdaňovacím období započatém přede dnem 

nabytí účinnosti novely zákona. 

 

Legislativně technická úprava vzhledem ke zrušení písmena a) 

 

 

K bodu 18              (§ 6 odst. 3 písm. c))  

Navrhuje se v souvislosti s čl. 12 odst. 11 směrnice EU doplnění maximální doby odpisování 

goodwillu.        

 

 

K bodu 19               (§ 6 odst. 3 písm. e)) 

Navrhuje se zrušení nadbytečného textu a nové znění poznámky pod čarou č. 5b, vzhledem 

k tomu, že užití individuálního referenčního množství mléka bylo k 31. březnu 2015 zrušeno. 

Používání preferenčních limitů se postupně omezuje; použití produkční kvóty bramborového 

škrobu bylo zrušeno v roce 2012 a předpokládá se, že použití  ostatních preferenčních limitů 

(produkční kvóty cukru a individuálního limitu prémiových práv) bude zrušeno v roce 2017.  

 

 

K bodům 23, 49, 54, 58, 80  (§ 7 odst. 1, § 10 odst. 6, § 11 odst. 3 a 6, § 17 odst. 7) 

Navrhují se, v souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení rozvahy podle 

směrnice EU, nová znění odstavců. 

 

 

K bodu 25              (§ 7 odst. 2 písm. a)) 

Navrhuje se zrušení poznámky pod čarou č. 7 pro duplicitu a její nahrazení poznámkou pod 

čarou č. 5d) 

 

 

K bodům 27 a 37    (§ 7 odst. 3 písm. b), § 8 odst. 2) 

Navrhuje se, v souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení rozvahy podle 

směrnice EU, úprava textu a nové znění stávající položky. 

 

 

K bodu 35               (§ 8 odst. 1) 
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Navrhuje se, v souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení rozvahy podle 

směrnice EU, nový název stávající položky a úprava textu. Dále se navrhuje zrušení 

poznámky pod čarou č. 12b pro nadbytečnost. 

 

 

K bodům  36 a 76   (§ 8 zrušení odst. 2 a § 17 zrušení odst. 5 a 6) 

Navrhuje se zrušení odstavců vzhledem k nadbytečnosti vymezovat obsah položky; ten je dán 

přímo názvem položky rozvahy. 

 

 

K bodu 55              (§ 11 zrušení odst. 4) 

Navrhuje se, v souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení rozvahy podle 

směrnice EU, zrušení odstavce 4. 

 

 

K bodům 59 a 60    (§ 12) 

Navrhuje se, v souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení rozvahy podle 

směrnice EU:  

 oddělit z vykazování krátkodobého finančního majetku vykazování peněžních  prostředků 

do samostatné položky (přesun odstavců 1 a 2 do nového paragrafu 12a), 

 nový název stávající položky. 

 

 

K bodu 61             (nový § 12a) 

Navrhuje se, v souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení rozvahy podle 

směrnice EU, vložení nového § 12a, který stanovuje samostatné vykazování peněžních 

prostředků účetní jednotky v položce „C.IV. Peněžní prostředky“ (přesun stávajících odst. 1 a 

2 z § 12).   

 

 

K bodu 74              (§ 17 nové odst. 2 a 3) 

Navrhuje se, v souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení rozvahy podle 

směrnice EU, 

 doplnění nového odstavce 2 - přesun ustanovení o vydaných dluhopisech (stávající odst. 

6) a nový název stávající položky a 

 doplnění nového odstavce 3, který vymezuje novou položku „C.I.2. Závazky k úvěrovým 

institucím“, která nahrazuje stávající položku „B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé“. 

 

 

K bodu 78              (§ 17 zrušení odst. 6) 

Navrhuje se zrušení odstavce 6 vzhledem k tomu, že vymezení položky o vydaných 

dluhopisech bylo přesunuto do nového odstavce 2. 

 

 

K bodu 82              (§ 18 odst. 2) 

Navrhuje se, v souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení rozvahy podle 

směrnice EU, úprava textu odstavce 2.  

 

 

K bodu 89             (§ 20) 
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Navrhuje se, v souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení výkazu zisku a 

ztráty podle směrnice EU:  

 nový nadpis paragrafu, 

 zrušení odstavce 1 (stávající položka „+ Obchodní marže“), 

 nový název stávající položky „A. Náklady vynaložené na prodané zboží“ a upřesnění 

obsahu položky. 

 

 

K bodu 90             (§ 21) 

Navrhuje se, v souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení výkazu zisku a 

ztráty podle směrnice EU, nové znění § 21 (přesun obsahu položky „Služby“ ze stávajícího § 

22) a nový název položky. 

 

 

K bodu 91             (§ 22) 

Navrhuje se, v souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení výkazu zisku a 

ztráty podle směrnice EU, nové znění § 22. 

 

Navrhuje se změna metody o účtování změny stavu zásob vlastní činnosti. O přírůstcích nebo 

úbytcích zásob nebude účtováno jako o výnosech, ale bude o nich účtováno prostřednictvím 

příslušného účtu nákladů. O přírůstku zásob bude účtováno ve prospěch příslušného účtu 

nákladů účtové skupiny 58 –– Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace, o úbytku zásob 

bude účtováno na vrub tohoto účtu. 

 

 

K bodu 92             (§ 23) 

Navrhuje se, v souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení výkazu zisku a 

ztráty podle směrnice EU, nové znění § 23. 

 

Navrhuje se změna metody o účtování aktivace zásob a dlouhodobého majetku vlastní 

činností. O aktivaci nebude účtováno jako o výnosech, ale bude o ni účtováno jako o snížení 

nákladů ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti 

a aktivace. 

 

 

K bodům 93 a 111          (§ 24 a 37) 

Navrhuje se, v souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení výkazu zisku a 

ztráty podle směrnice EU,  nové znění stávající položky. 

 

 

K bodu 94             (nový § 24a) 

Navrhuje se, v souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení výkazu zisku a 

ztráty podle směrnice EU čl. 2 odst. 8,  doplnění nového § 24a, který vymezuje novou 

položku „E. Úpravy hodnot v provozní oblasti“. 

 

 

K bodu 95             (§ 25) 

Navrhuje se, v souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení výkazu zisku a 

ztráty podle směrnice EU, nové znění § 25 (přesun obsahu položky „Ostatní provozní 

výnosy“ ze stávajícího § 27) a nový název položky. 
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Dále se navrhuje do obsahu položky doplnit i:  

 přijaté dary v provozní oblasti vzhledem k tomu, že se navrhuje změna stávajícího 

účtování o těchto darech; o přijatých darech nebude účtováno jako o zvýšení kapitálu, ale 

jako o jiných provozních výnosech, 

 mimořádné provozní výnosy vzhledem k tomu, že se navrhuje, v souladu se směrnicí EU, 

zrušit samostatné vykazování stávající položky „XIII. Mimořádné výnosy“ v § 35. 

 

 

K bodu 96            (§ 26) 

Navrhuje se, v souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení výkazu zisku a 

ztráty podle směrnice EU, nové znění § 26 (přesun obsahu položky „Daně a poplatky“ ze 

stávajícího § 25) a nový název položky.  

 

 

K bodu 97            (§ 27) 

Navrhuje se, v souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení výkazu zisku a 

ztráty podle směrnice EU, nové znění § 27 (přesun položky „Změna stavu rezerv a opravných 

položek k pohledávkám v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období“ 

stávajícího § 26), nový název položky a upřesnění obsahu položky.  

 

 

K bodům 98 až 101  (§ 28) 

Navrhuje se, v souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení výkazu zisku a 

ztráty podle směrnice EU, nové znění nadpisu paragrafu 28 a nový název položky.  

 

Dále se navrhuje oprava textu třetí a čtvrté věty a doplnění obsahu položky o mimořádné 

provozní náklady vzhledem k tomu, že se navrhuje zrušit samostatné vykazování stávající 

položky „R. Mimořádné náklady“ v § 36. 

 

 

K bodu 102           (nový § 28a) 

Navrhuje se, návaznosti na nové vymezení obsahu, uspořádání a označení výkazu zisku a 

ztráty podle směrnice EU, vložení nového paragrafu 28a souvisejícího s vymezením obsahu 

položky „výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly“. 

 

 

K bodu 103           (§ 29) 

Navrhuje se, v souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení výkazu zisku a 

ztráty podle směrnice EU,  nové znění § 29.  

 

 

K bodům 104 a 105  (§ 30) 

Navrhuje se, v souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení výkazu zisku a 

ztráty podle směrnice EU, úprava nadpisu paragrafu 30 a nový název položky.  

 

Dále se navrhuje úpravu a doplnění obsahu položky o náklady vynaložené na prodaný ostatní 

dlouhodobý finanční majetek. 

 

 

K bodu 106           (§ 31) 
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Navrhuje se, v souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení výkazu zisku a 

ztráty podle směrnice EU, nové znění § 31. 

 

 

K bodu 107          (§ 32) 

Navrhuje se, v souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení výkazu zisku a 

ztráty podle směrnice EU, nové znění  paragrafu 32. 

 

V doplněném odstavci 2 se navrhuje stanovit, které nejčastější výnosové a nákladové úroky 

jsou obsahem položek „VI. Výnosové úroky a podobné výnosy“ a „J. Nákladové úroky a 

podobné náklady“. 

 

 

K bodu 108           (§ 33) 

Navrhuje se, v souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení výkazu zisku a 

ztráty podle směrnice EU, nový název stávající položky a navrhuje ve vymezení obsahu 

položky doplnit i: 

 tržby z prodeje krátkodobého finančního majetku, 

 výnosy z přecenění podílů,  

 výnosy z derivátových operací, 

 přijaté dary ve finanční oblasti vzhledem k tomu, že se navrhuje změna stávajícího 

účtování o těchto plněních; o přijatých darech nebude účtováno jako o zvýšení kapitálu,  

ale jako o ostatních  finančních výnosech, 

 mimořádné finanční výnosy vzhledem k tomu, že se navrhuje, v souladu se směrnicí EU, 

zrušit samostatné vykazování stávající položky „XIII. Mimořádné výnosy“ v § 35. 

 

 

K bodu 109           (§ 34) 

Navrhuje se, v souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení výkazu zisku a 

ztráty podle směrnice EU, nový název stávající položky a navrhuje se ve vymezení obsahu 

položky doplnit i: 

 náklady z prodeje krátkodobého finančního majetku,  

 náklady z přecenění podílů,  

 náklady z derivátových operací, 

 poskytnuté dary ve finanční oblasti k posílení právní jistoty účetních jednotek,  

 mimořádné finanční náklady vzhledem k tomu, že se navrhuje, v souladu se směrnicí EU, 

zrušit samostatné vykazování stávající položky „R. Mimořádné náklady“ v § 36. 

 

 

K bodu 110           (zrušení § 35 a 36) 

Navrhuje se, v souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení výkazu zisku a 

ztráty podle směrnice EU, zrušení § 35 vzhledem k tomu, že se nepožaduje samostatné 

vykazování  položky „mimořádné výnosy“ ve výkazu zisku a ztráty; údaje o mimořádných 

výnosech se uvádějí pouze v příloze v účetní závěrce. Navrhuje se uvádět 

 mimořádné provozní výnosy v rámci položky „III.3. Jiné provozní výnosy“ a 

 mimořádné finanční výnosy v rámci položky „VII. Ostatní finanční výnosy“. 

 

Dále se navrhuje zrušení § 36 vzhledem k tomu, že se nepožaduje podle směrnice EU 

samostatné vykazování položky „mimořádné náklady“ ve výkazu zisku a ztráty; údaje o 

mimořádných nákladech se uvádějí pouze  v příloze v účetní závěrce. Navrhuje se uvádět 
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 mimořádné provozní náklady v rámci položky „F.5. Jiné provozní náklady“ a 

 mimořádné finanční náklady rámci položky „K. Ostatní finanční náklady“. 

 

 

K bodu 112          (§ 38) 

Navrhuje se, v souvislosti s novým členěním výkazu zisku a ztráty podle směrnice EU příloha 

č. IV, úprava paragrafu 38. 

 

 

K bodu 113           (zrušení § 38a) 

Navrhuje se zrušení § 38a vzhledem k tomu, že nový obsah výkazu zisku a ztráty jednoznačně 

určuje výpočtové položky. 

 

 

K bodu 114           (§ 39) 

Navrhuje se nové znění § 39, ve kterém jsou uvedeny základní informace podle čl. 15 a 16 

směrnice EU, které jsou povinny uvést v příloze v účetní závěrce všechny účetní jednotky. 

 

V odstavci 3 se navrhuje, že malé nebo mikro účetní jednotky, které nemají povinností mít 

účetním závěrku ověřenou auditorem, uvedou informaci o nabytí vlastních akcií nebo 

vlastních podílů. Splnění této povinnosti je podmínkou, aby účetní jednotky nemusely 

vyhotovovat výroční zprávu v souladu se směrnicí čl. 19 odst. 3.  

 

Legislativně technická úprava – zrušení poznámek pod čarou č. 13d až h stávajícího textu § 

39. 

 

 

K bodu 115           (nové § 39a až 39c) 

Navrhuje se vložení nového 

 § 39a, ve kterém jsou uvedeny další informace podle čl. 17 směrnice EU s omezením 

stanoveným v čl. 16 odst. 2, které jsou povinny uvést v příloze v účetní závěrce malé a 

mikro účetní jednotky, které sestavují přílohu v účetní závěrce v plném rozsahu. Jsou 

využity čl. 17 odst. 1 písm. d), g) a r) a odst. 2 směrnice EU, které dávají členským státům 

možnost nepožadovat za určitých podmínek uvedení stanovené informace; 

 § 39b, ve kterém jsou uvedeny další informace podle čl. 17 směrnice EU, které jsou 

povinny uvést v příloze v účetní závěrce velké a střední účetní jednotky, které sestavují 

přílohu v účetní závěrce v plném rozsahu. Jsou využity čl. 17 odst. 1 písm. d), g) a r) a 

odst. 2 směrnice EU, které dávají členským státům možnost nepožadovat za určitých 

podmínek uvedení stanovené informace; 

 § 39c, ve kterém jsou uvedeny doplňující informace podle čl. 18 směrnice EU, které jsou 

povinny uvést v příloze v účetní závěrce velké účetní jednotky. Jsou využity čl. 18 odst. 2 

a 3 směrnice EU, která dávají členským státům možnost nepožadovat za určitých 

podmínek uvedení stanovené informace. 

 

 

K bodu 116          (§40 odst. 2) 

Navrhuje se zrušení nadbytečného slova. 

 

 

K bodům 117 až 120   (§ 43 odst. 1 až 4) 
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Navrhuje se, v souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení výkazu zisku a 

ztráty podle směrnice EU (zrušení vykazování mimořádného výsledku hospodaření), zrušení 

nadbytečného textu a úprava textu. 

 

 

K bodu 121          (§ 46 odst. 1) 

Navrhuje se, v souvislosti s novým vymezením obsahu a uspořádání přílohy v účetní závěrce 

podle směrnice EU (zrušení povinnosti účetní jednotky, která zvolila pro sestavení výkaz 

zisku a ztráty v účelovém členění, uvést v rámci přílohy náklady a výnosy provozního 

výsledku hospodaření v členění podle druhového členění), zrušení nadbytečného textu. 

 

 

K bodu 122          (§ 47 odst. 2 písm. j)) 

Navrhuje se, v souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení rozvahy podle 

směrnice EU, nové znění stávajícího písmene j). 

 

              

K bodu 124          (§ 47 nový odst. 6) 

Legislativně technická úprava – vrácení chybně zrušeného odstavce 6 v novele vyhlášky 

z roku 2014. 

 

 

K bodu 125          (§ 49 nový odst. 5) 

Navrhuje se, v souladu se zmocněním v § 4 odst. 8 písm. g) zákona a v souvislosti 

s upřesněným vymezením vlastních nákladů podle směrnice EU čl. 2 odst. 7 a novely zákona 

§  25 odst. 5 písm. c), nové znění odstavce. 

 

Předpokládá se, že účetní jednotka, která provede změnu metody ocenění vlastních nákladů u 

zásob vytvořených vlastní činností podle § 49 odst. 5 této vyhlášky, bude účtovat o změně 

metody standardním způsobem a zaúčtuje, s ohledem na významnost, vzniklé rozdíly na 

příslušném účtu účtové skupiny 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření. 

 

 

K bodu 128          (§ 54b odst. 2 písm. c)) 

Legislativně technická úprava – oprava chybného označení § 14a. 

 

 

K bodu 129          (§ 56a odst. 1) 

Legislativně technická úprava – související s § 7 odst. 2 a dále se navrhuje, v souvislosti 

s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení rozvahy podle směrnice EU, úprava textu 

odstavce. 

 

 

K bodům 130 až 133    (§57)          
Navrhují se, v souvislosti s upřesněním „rezerv“ v §  26 odst. 3 novely zákona účetnictví, 

úpravy § 57. 

 

 

K bodu 134            (§ 58 odst. 2) 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9Z6G6DWE)



 

 

14 

Navrhuje se, v souladu se zmocněním v § 4 odst. 8 písm. g) novely zákona o účetnictví a v 

souvislosti s novým vymezením obsahu a uspořádání přílohy v účetní závěrce podle čl. 6 odst. 

2 a odst. 1 písm. j) směrnice EU a novelou zákona o účetnictví § 7 odst. 6, omezit informace o 

vzájemném zúčtování uváděné v příloze v účetní závěrce s ohledem na významnost. 

 

 

K bodu 135          (§ 59 odst. 1) 

Legislativně technická úprava související s přečíslování odstavce v zákonu.  

 

 

K bodům 137 a 138  (§ 62 odst. 2 až 8) 

Navrhuje se, v návaznosti na novelu zákona o účetnictví a směrnici EU: 

 nové znění odstavce 2 a 

 zrušení nadbytečného textu. Do nově vloženého § 22aa zákona byly z prováděcího 

právního předpisu převedeny stávající odstavce 2 až 8 § 62 vyhlášky.  

 

 

K bodu 139          (§ 67) 

Navrhuje se, v návaznosti na novelu zákona o účetnictví a směrnice EU čl. 28, nově znění § 

67 včetně nadpisu. 

 

 

K bodům 140 až 142  (Přílohy č. 1 až 3 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.) 

Navrhuje se, v souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení výkazu zisku a 

ztráty podle směrnice EU, nové znění příloh č. 1 až 3 k této vyhlášce. 

 

 

K bodům 143 až 149  (Příloha č. 4 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.) 

Navrhuje se, v souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení výkazu zisku a 

ztráty podle směrnice EU, úprava znění přílohy č. 4 k této vyhlášce. 

 

 

K Čl. II 

Přechodná ustanovení 

 

1. Navrhuje se, aby ustanovení novely vyhlášky použily účetní jednotky poprvé v účetním 

období, které započalo v roce 2016 nebo později.  

 

2. V souvislosti s návrhem na zrušení vykazování zřizovacích výdajů jako dlouhodobého 

nehmotného majetku se navrhuje, aby až do vyřazení zřizovacích výdajů, o kterých bylo 

účtováno a byly vykazovány podle § 6 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění 

účinném do 31. prosince 2015, bylo o nich účtováno a byly vykazovány v položce „B.I.4. 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“ podle § 6 odst. 5 této vyhlášky. 

 

V rámci novely zákona o daních z příjmů (předpokládaná účinnost od 1. 1. 2016) platí 

obdobné přechodné ustanovení pro zřizovací výdaje zaevidované v majetku poplatníka ve 

zdaňovacím období započatém přede dnem nabytí účinnosti novely zákona. 
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3. V souvislosti s velkým počtem změn názvů a změn obsahu položek v rozvaze a ve výkazu 

zisku a ztráty se navrhuje, aby v novém Českém účetním standardu pro podnikatele č. 024 

– Srovnatelné období za účetní období započatém v roce 2016 byl stanoven postup, který 

může účetní jednotka využít při sestavení účetní závěrky za účetní období započatém 

v roce 2016. Jde zejména o „převodový můstek“ při srovnatelnosti výše položek za běžné 

a minulé účetní období a zároveň o stanovení počátečních stavů rozvahových položek.  

 

 

K Čl. III  

Účinnost 

 

Účinnost vyhlášky se navrhuje dnem 1. ledna 2016.  
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