
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:                                                                                                   VI. 

 

 

 

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 

 

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 

 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 

D K úvodní větě 
Doporučujeme za slova „k provedení § 4 odst.8“ doplnit slova 
„tohoto zákona“. 

Vyhověno jinak. 

V souladu s LPV upravený text zní „Ministerstvo 

financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 

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

437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.:“ 

 D K čl. I 
K bodům 50, 55 a 59 

Vyhověno. 
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Doporučujeme úvodní část textu novelizačních bodů uvést do 
souladu s čl. 57 odst. 2 Legislativních pravidel vlády.  

 D K čl. II – přechodná ustanovení 
Doporučujeme v bodu 1 slova „1. ledna 2016 a“ nahradit slovy 
„dnem 1. ledna 2016 nebo“. 

Vyhověno. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

 Bez připomínek.  

Ministerstvo 

spravedlnosti 

D K bodu č. 50, 55 a 59 - doporučuji dát do souladu s čl. 57 odst. 

2 písm. c) Legislativních pravidel vlády, tj. nepoužívat zkratku 

„odst.“, ale slovo „odstavec“  

Vyhověno. 

 D K bodu č. 122 - doporučuji dát do souladu s čl. 57 odst. 2 

písm. d) Legislativních pravidel vlády, tj. nepoužívat zkratku 

„písm.“, ale slovo „písmeno“ plně vypsat. 

Vyhověno. 

Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

 Bez připomínek.  

Ministerstvo 

vnitra 

D K čl. I bodu 62 – k § 12a odst. 1 

Slova „C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně“ doporučujeme 

nahradit slovy „C.IV.1. Peněžní prostředky mimo účty“, neboť 

tato položka má vedle peněz v pokladně obsahovat zejména 

ceniny a peníze na cestě a vzhledem ke skutečnosti, že peníze 

na cestě se nenacházejí v pokladně, ale mimo ni (zejména ve 

zpracování převodního příkazu peněžním ústavem), 

považujeme tento název za výstižnější, a to i v kontextu 

s navazující položkou „C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech“. 

Vysvětleno. 

Peněžní prostředky v pokladně - viz § 40 vyhlášky 

(„Za peněžní prostředky se považují peníze 

v hotovosti včetně cenin  (účtová skupina 21)...“). 

Účtová skupina 26 je do peněžních prostředků 

v pokladně zahrnuta jen „případně“, tzn. pokud se 

týká převodu peněžních prostředků v pokladně. 

 D K čl. I bodu 90 – k § 20 

Důvodová zpráva uvádí, že změnou dochází k upřesnění 

obsahu položky. Na základě našich praktických zkušeností 

s aplikací obsahových vymezení položek účetní závěrky 

konstatujeme, že nové obsahové vymezení „náklady související 

s pořízením prodaného zboží v návaznosti na ocenění úbytku 

Vysvětleno. 

Upřesnění obsahu položky souvisí s tím, že nová 

textace umožňuje vykázání nákladů na prodané zboží 

účtované nejen způsobem A ale i způsobem B. 
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prodaného zboží“ je méně srozumitelné než dosavadní úprava, 

podle níž položka obsahuje „pořizovací cenu, popřípadě 

reprodukční pořizovací cenu prodaného zboží, přeúčtovanou 

z příslušného účtu účtové skupiny 13“. Doporučujeme proto 

upravit obsahové vymezení položky „A.1. Náklady vynaložené 

na prodané zboží“ např. na „brutto ocenění prodaného zboží, 

přeúčtované z příslušného účtu účtové skupiny 13“ nebo 

„náklady související s pořízením prodaného zboží, přeúčtované 

z příslušného účtu účtové skupiny 13“. 

 D K čl. I bodu 4 – k § 2 odst. 3 písm. a) a b) 

Novelizační bod novelizuje § 2 odst. 3 písm. a) a b). Přestože 

je novelizační bod jednoznačný, dáváme na zvážení, zda-li jej 

nerozdělit do dvou samostatných novelizačních bodů, neboť by 

to zpřehlednilo novelizační text, zvláště když novelizace 

§ 2 odst. 3 písm. c) je v samostatném novelizačním bodě (čl. I 

bod 5). 

Obdobnou připomínku uplatňujeme i k čl. I bodu 31, tedy k § 7  

odst. 7 úvodní část, § 7 odst. 6 a § 7 odst. 6 písm. a). 

Vyhověno jinak. 

Z důvodu úspory novelizačních bodů jsou spojeny 

úpravy v § 2 odst. 3 do jednoho novelizačního bodu. 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Z důvodů úspory novelizačních bodů se každý 

novelizační bod týká jednoho odstavce § 7.  

 D K čl. I bodu 95 – k § 24a 

Upozorňujeme, že novelizační text neodpovídá textu v Platném 

znění s vyznačenými změnami. Doporučujeme proto tento 

nesoulad odstranit. 

Vyhověno. 

 D K čl. I bodu 107 – k § 31 

Doporučujeme odstranit překlep ve slově „nákladů“. 
Vyhověno. 

 D K čl. I bodu 121 – k § 46 odst. 1 

Upozorňujeme, že novelizační bod musí být uveden úplně, tedy 

včetně odstavce (příp. písmena). Je tady nutné jej uvést 

následovně: „V § 46 odst. 1…“. 

Obdobnou připomínku uplatňujeme i k čl. I bodu 132 – k § 61 

odst. 1 písm. b). 

Vyhověno. 

 

 

 

Vyhověno. 

Ministerstvo 

zahraničních 

D K ustanovení (ke změně) § 3 odst. 4:  
V návrhu vyhlášky se uvádí, že informace v příloze k účetní 

Vyhověno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9Z6G6GPK)



4 
 

věcí 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. 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 vyhlášky tak, aby se Česká republika 

vyhnula případné nepřesné transpozici. 

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 LRV 

 Bez připomínek.  

ÚV ČR 

Odbor 

kompatibility 

 K bodu 116 - § 39a odst. 2 a § 39b odst. 6 písm. h): 
Ve větách třetích doporučujeme za slova „mezinárodních 

účetních standardů“ vložit slova „upravených právem Evropské 

Vyhověno včetně přečíslování poznámky pod čarou 

č. 23. 
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unie“, odkaz na poznámku pod čarou zanechat, ale není jasné, 

proč v obou případech nejde o poznámku pod čarou č. 22.  

Jde o převzetí definice ze směrnice 2013/34/EU (čl. 2/3), odkaz 

na standardy je proto třeba uvést přesně. 

 

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  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. 

Odůvodnění: 

Položky v účetních výkazech slouží jako významný  

informační zdroj převedený do statistických výkazů pro 

potřeby národních účtů, čímž je zajištěna kvalita získaných  

Bere se na vědomí. 

V současné době, na základě tf. nabídky, ČSÚ 

konsultace nepožaduje.  
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údajů a současně je snížena administrativní zátěž 

zpravodajských jednotek/respondentů. Včasné informace o 

zamýšlených změnách vytvářejí prostor pro přípravu 

programů statistických zjišťování a náplní jednotlivých 

výkazů. V opačném případě vzniká problém v zajištění 

obsahové návaznosti účetních a statistických výkazů, který  

nepřispívá ke kvalitě a transparentnosti získávaných dat. 

Hospodářská 

komora 

 Bez připomínek.  

Českomoravská 

konfederace 

odborových svazů 

 Bez připomínek.  

Komora auditorů Z § 6 odst. 1  - nehmotné výsledky výzkumu 

Položka „B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek“ obsahuje 

zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, 

ocenitelná práva a goodwill s dobou použitelnosti delší než 

jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, s 

výjimkou goodwillu, a při splnění podmínek dále 

stanovených a při splnění povinností stanovených zákonem, 

zejména respektováním principu významnosti a věrného a 

poctivého zobrazení majetku. Dále obsahuje povolenky na 

emise a preferenční limity. Dobou použitelnosti se rozumí 

doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo 

uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako 

podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných 

postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných 

výsledků.  

Zdůvodnění 

Nehmotné výsledky výzkumu nejsou vypuštěny z položky 

nehmotných aktiv, což je v rozporu se směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2013/43/EU ze dne 26. června 2013 o 

ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních 

závěrkách a souvisejících zprávách některých forem 

Bere se na vědomí. 

V rámci pracovní komise bylo dohodnuto, že je nutno 

připravit celkovou novelizaci § 6, která bude 

obsahem novely vyhlášky platné od 1.1.2017. Nové 

znění § 6 bude připraveno ve spolu práci s odbornou 

veřejností.  

Upozorňujeme, že 

 v  příloze VII Směrnice 2013/34/EU je obsah 

položky C Čl. 9 zrušené Směrnice 78/660/ EHS  

převeden beze změny do Přílohy III položky C bez 

uvedení, že náklady na výzkum již nebudou 

vykazovány;  

 odbor kompatibility Úřadu vlády ČR ve svém 

stanovisku uvedl, že rozpory s právem EU nebyly 

shledány. 
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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“).  

 Z § 39 odst. 1 písm. h)  

– směrnice požaduje vykázání vůči podnikům ve skupině a 

přidruženým podnikům, ne vůči konsolidačnímu celku  

h) celkovou výši závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), 

podmíněných závazkových vztahů dluhů a poskytnutých 

věcných záruk s uvedením jejich povahy a formy, které 

nejsou vykázány v rozvaze; penzijních dluhů závazky 

a závazky dluhy vůči účetním jednotkám ve 

skupině konsolidačním celku a přidruženým účetním 

jednotkám se uvádějí zvlášť;  

Zdůvodnění 

Navrhovaná úprava neodpovídá požadavku Směrnice a 

použitá terminologie neodpovídá ani aktuální úpravě 

v občanském zákoníku, ani terminologii používané 

v dalších částech Vyhlášky. 

K navrhované úpravě „konsolidačního celku“  - domníváme 

se, že se terminologicky a definičně může jednat o dvě 

neidentické skupiny podniků. I Směrnice pro vymezení 

pojmů používá termín podnik ve skupině a přidružený 

podnik, pro potřeby konsolidace jsou vymezeny jiné pojmy 

s jiným obsahovým vymezením. 

K navrhované úpravě termínu „závazkové vztahy“ – 

domníváme se, že při implementaci Směrnice je třeba 

vycházet z dikce Směrnice, nikoliv z definic zavedených 

novým občanským zákoníkem. Navíc je zcela zřejmé, že 

právní pojmy zavedené novým občanským zákoníkem 

nejsou v tomto případě shodné s pojmy aplikovanými 

v účetnictví (včetně dalších částí Vyhlášky). Domníváme 

se, že překlad vycházel z terminologie platné legislativy 

v době přijetí, tj. z obchodního zákoníku. I při srovnání 

Bere se na vědomí. 

a) nadbytečná úprava „skupina“ 

 skupina účetních jednotek je v novele zákona § 1c 

definována „Malou skupinou účetních jednotek je 

ta, která sestává z konsolidující účetní jednotky a 

konsolidovaných účetních jednotek a která na 

konsolidovaném základě nepřekračuje 

k rozvahovému dni alespoň dvě z uvedených 

hraničních hodnot...“ 

 v § 22 odst. 6 zákona je stanoveno, že konsolidační 

celek tvoří konsolidující a konsolidované účetní 

jednotky. 

b) „dluh“ – nedoporučuje se 

 ve směrnice je uvedeno „závazek“,  

 pro účely vyhlášky vycházíme z NOZ, že závazek 

obsahuje závazkové vztahy a to pohledávku a 

dluh, vzhledem k tomu, že informace, které nejsou 

vykázány v rozvaze, se týkají jak pohledávek, tak i 

dluhů. 

Upozorňujeme, že odbor kompatibility Úřadu vlády 

ČR ve svém stanovisku uvedl, že rozpory s právem 

EU nebyly shledány. 
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termínu „závazek“ podle jiných jazykových verzí směrnice, 

je míněn „závazek“ podle původního obchodního zákoníku, 

nikoliv závazkový vztah, což je výrazně širší pojem.  

Při implementaci požadavků na obsah přílohy v účetní 

závěrce nelze překračovat rámec daný Směrnicí, což by byl 

tento případ. Navrhujeme proto upravit a zpřesnit 

terminologii zde použitou pro potřeby účetního výkaznictví 

a ponechat požadavek pouze ve vztahu k dluhům účetní 

jednotky. 

 Z § 39b odst. 6) písm. f)  

f) výši odložené daně na konci účetního období a její vývoj 

během účetního období, je-li v rozvaze vykázána rezerva na 

odloženouá daň; 

Zdůvodnění 
Domníváme se, že nebylo zamýšleno vytvoření nové kategorie 

„rezervy na odloženou daň“. Pokud se uvažuje tvorba rezervy na 

odloženou daň, měla by být tato účetní metoda zpracována 

v ustanovení § 59 Metody odložené daně nebo v § 57 Postupy 

tvorby a použití rezerv. 

Vyhověno jinak. 

Ustanovení nově zní: 

„f) výši odložené daně na konci účetního období a 

její vývoj“;. 

 

 Z § 49 odst. 5 

Vlastní náklady u zásob vytvořených vlastní činností se 

zjišťují kalkulacemi ve skutečné výši, nebo na základě 

kalkulace výroby, stanoveného účetní jednotkou. Vlastní 

náklady zahrnují přímé náklady a mohou zahrnovat také 

přiměřenou poměrnou část variabilních a fixních 

nepřímých nákladů, příčinně přiřaditelných k danému 

výkonu a vztahujících se k období činnosti. Náklady na 

prodej se do těchto nákladů nezahrnují. Volbu metody 

ocenění provede účetní jednotka s ohledem na povinnosti 

stanovené zákonem, zejména respektováním principu 

významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.  

Zdůvodnění 

Vlastní náklady nejsou zjišťovány pouze ve skutečné výši, 

Vyhověno částečně. 
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nebo podle způsobu kalkulace, ale v praxi často kombinací 

obojího, proto navrhujeme zachovat pouze výčet možných 

způsobů zjištění. Z toho důvodu doporučujeme vypustit v 

 první větě čárku před spojkou „nebo“, protože by to 

znamenalo, že účetní jednotky nemohou použít kombinací 

obojího způsobu, což je pro praxi nepoužitelné.  

Do textu druhé věty navrhujeme doplnit „přiměřenou“, 

protože nepřímé náklady musí být také přiřaditelné, musí se 

vztahovat k příslušnému období výroby/činnosti, a musí být 

rovněž přiřaditelné v přiměřeném množství.  

Navrhujeme vyloučit poslední větu, protože se v případě 

„věrného a poctivého zobrazení majetku“ jedná o obecné 

účetní pravidlo, které musí být používáno ve všech 

případech, nejen v tomto.  

 

 

 

 

 

 

 

 Z Příloha č. 1 a 2 vyhlášky  

a) Navrhujeme přejmenovat v rozvaze položku „B. 

Dlouhodobý majetek“ na „B. Stálá aktiva“. Termín 

Stálá aktiva je v souladu se Směrnicí. Naopak termín 

Dlouhodobý majetek v souladu se Směrnicí není a ani 

věcně nekoresponduje s pojmenováním položky „C. 

Oběžná aktiva“ (které odráží strukturu rozvahy dle 

ekonomického cyklu). Domníváme se, že námi 

navrhovaná úprava odpovídá věcně struktuře rozvahy, 

která je požadována směrnicí, je konzistentní 

s terminologií používanou v rozvaze a není ani 

v rozporu se zákonem o účetnictví. Termín „Stálá 

aktiva“ je navíc již v současnosti v rozvahách dle 

českého účetnictví zakotven (např. vyhlášky 505 a 

410).  

b) Označení položek je v rozporu s požadavkem 

Směrnice, která požaduje vykázání informací vůbec 

podnikům ve skupině: 

 IV. 1. – Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající 

Bere se na vědomí. 

  Upozorňujeme, že odbor kompatibility Úřadu vlády 

ČR ve svém stanovisku  uvedl, že rozpory s právem 

EU nebyly shledány. 

Transpozice Směrnice do zákona o účetnictví i do 

prováděcích právních předpisů vychází 

ze skutečnosti, že stávající pojmy, které nejsou 

transpozicí dotčeny, se nemění.  

Předpokládá se, že definice dlouhodobých aktiv  

(směrnice Čl. 2 bod 4) a krátkodobých aktiv, 

případně stálých a oběžných aktiv, bude součástí 

nového zákona o účetnictví a návazně bude 

provedena i úprava ve vyhlášce.  

 

  

Označení položek je v souladu se směrnicí. Podniky 

ve skupině jsou konsolidující a konsolidované účetní 

jednotky, které jsou v souladu s § 22 zákona 

ovládající a ovládanou osobou. 
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osoba 

 V.1. – Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku – ovládaná nebo ovládající osoba 

 VI.1. – Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná 

nebo ovládající osoba 

 J.1. – Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná 

nebo ovládající osoba 

Směrnice nepracuje s termíny ovládající a ovládané osoby. 

Termíny podniky ve skupině, konsolidující a konsolidované 

účetní jednotky a ovládající a ovládaná osoba nejsou právní 

termíny obsahově identické, a měly by být tudíž používány 

v souladu se Směrnicí, aby následně v praxi nedocházelo 

k závažným výkladovým problémům.   

 

 D § 17 odst. 1 a § 59 

Výkaz rozvahy v bodě „C.I.8. Odložený daňový závazek“ 

používá pojem „odložený daňový závazek“, ale ve 

Vyhlášce je používán pojem „odložený daňový dluh“. 

Doporučujeme sjednocení pojmů napříč Vyhláškou i jejími 

přílohami.  

Bere se na vědomí. 
V případě názvů položek „C.I. Dlouhodobé závazky“ 

a „C.I.8. Odložený daňový závazek“ jde o přímou 

transpozicí přílohy č. III. směrnice EU; v § 59 je 

stanovena metoda odložené daně. 

 

 D § 18 odst. 1  

(1) Položka „C.II. Krátkodobé závazky“ obsahuje dluhy, 

které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, 

mají dobu splatnosti jeden rok a kratší. 

Zdůvodnění 

Domníváme se, že z úplného znění Vyhláška vypadl konec 

věty, navrhujeme chybějící zbytek věty doplnit. 

Vyhověno. 

 D § 39 odst. 1 písm. b) bod 4) 

4. stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků 

podle zákona; 

Zdůvodnění 

Navrhujeme dovětek „podle zákona“ vypustit jako 

nadbytečný, protože tento požadavek není uváděn ani 

v předchozích bodech, které rovněž musí být v souladu se 

Vyhověno. 
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zákonem o účetnictví. 

 D § 39 odst. 1 písm. f) a § 39b odst. 6 písm. c) 

f) výši záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých 

členům statutárních orgánů správních, jiných řídících a 

dozorčích orgánů s uvedením úrokové sazby, hlavních 

podmínek a všech dosud splacených, odepsaných nebo 

prominutých částek a poskytnutá zajištění a ostatní plnění 

těmto osobám; tyto údaje se uvádějí v souhrnné výši pro 

každou kategorii osob; 

b) výši odměn přiznaných za účetní období členům 

statutárních orgánů správních, jiných řídících a 

dozorčích orgánů z důvodu jejich funkce a výši vzniklých 

nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů těchto 

orgánů; údaje se uvádějí souhrnně pro každou kategorii 

orgánů. Tyto informace nemusejí být uvedeny, jestliže by 

jejich uvedení umožnilo zjistit finanční situaci konkrétního 

člena takového orgánu; 

Zdůvodnění 

Domníváme se, že použitá terminologie neodpovídá 

terminologii používané v zákoně o č. 90/2012 Sb., o 

obchodních korporacích, který termín správní orgán nezná. 

Navrhujeme proto terminologii upravit.  

Bere se na vědomí. 

Ustanovení § 39 platí i pro účetní jednotky, které 

nejsou upraveny zákonem č. 90/2012 Sb. 

 D § 49 odst. 5 

Výkaz zisku a ztráty v účelovém členění i nadále používá 

pojem „odbytové náklady“, nikoliv náklady na prodej. 

Doporučujeme sjednotit terminologii napříč Vyhláškou i 

jejími přílohami. 

Bere se na vědomí. 

Navržené položky A., B. a C. ve výkazu zisku a 

ztráty  – účelové členění jsou shodné se stávajícími 

položkami tohoto výkazu.  

 D Přílohy č. 2, 3, 4 vyhlášky 

Domníváme se, že terminologie použitá v přílohách 

Vyhlášky týkající se dočasných a trvalých úprav hodnoty 

majetku není v souladu se zněním Vyhlášky. 

Doporučujeme sjednocení terminologie napříč Vyhláškou a 

jejími přílohami. 

Vysvětleno. 

Znění nových § 24a a 31 vyhlášky je v souladu s § 26 

odst. 3 zákona. Jejich vykazování je stanoveno 

v přílohách vyhlášky 2 a 3 a příloha  č. 4 stanovuje 

jednotlivé účtové skupiny pro účtování o trvalých 

(odpisy) a dočasných (opravné položky) úpravách 
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hodnot majetku. 

Komora daňových 

poradců 

D K § 25, k § 28, k § 33 a k § 34 návrhu vyhlášky 

Navrhujeme vypustit změna účtování o darech (z vlastního 

kapitálu do výnosů). Obecné řešení této věci je úzce 

provázáno s řešením ZDP (viz příspěvek projednávaný na 

Koordinačním výboru  č. 452/22.04.15 „Některé případy 

daňových dopadů bezúplatných příjmů“). 
 

Vysvětleno.  
Návrh novely vyhlášky řeší nesystematické účtování 

o přijatých darech oproti poskytnutým darům. 

Navržená změna v účtování o přijatých darech není 

nepřímou novelou ZDP vzhledem k tomu, že ZDP 

má specifický nástroj, jak dary zdaňovat. 

Příspěvek koordinačního výboru se věnuje 

bezúplatným příjmům.  

 D V § 39b odst. 5 navrhujeme vložit písm. e) takto:  

e) informaci o důvodech vykázání položky A.IV.3. Jiný 

výsledek hospodaření minulých let a o návrhu vypořádání 

této položky, který je předkládán valné hromadě ke 

schválení (rozdělení zisku či vypořádání ztráty),  

další body pak budou přečíslovány.  

Vysvětleno.  

Navrhované  doplnění řeší stávající § 15a vyhlášky 

ve spojení s novým § 39  odst. 2.  

 D Dále doporučujeme v § 39b odst. 5 písm. f) vypustit část 

textu za čárkou, tedy text: „jeli v rozvaze vykázána rezerva 

na odloženou daň“, a nahradit čárku tečkou. 

Pravděpodobně došlo k chybě v překladu části směrnice a 

její implementace do naší vyhlášky v části § 39b, kdy je 

nesprávně uváděn odkaz na vykazování rezervy na 

odloženou daň. Doporučujeme tedy výše uvedenou část 

textu vypustit. Komentování odložené daně je nutné 

v případě vykázání odloženého daňového závazku 

i odložené daňové pohledávky. 

Vyhověno částečně. 

Ustanovení nově zní: 

„f) výši odložené daně na konci účetního období a 

její vývoj;“. 

 

 D Do § 47 doporučujeme do odst. 1 nově písm. l) takto: 

l) daň z nabytí nemovitých věcí, pokud je poplatníkem 

nabyvatel nemovité věci.  

V současnosti je praxe velmi nejednotná a toto doplnění 

bude sloužit pro právní jistotu poplatníků (účetních 

jednotek).  

Bere se na vědomí. 

Navrhované doplnění není předmětem transpozice 

nové směrnice EU. 

Případné doplnění by bylo možné provést až po 

důkladné analýze „možných daní, které lze zahrnout 

do pořizovací ceny dlouhodobého majetku“ 

v následných novelách vyhlášky. 
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Nejvyšší kontrolní 

úřad 

 Bez připomínek.  

 

Ostatní připomínková místa neuvedená v eKLEPu 

 

Připomínkové 

místo  

Z/D Připomínky Vypořádání 

Svaz účetních Z § 6 odst. 1  - nehmotné výsledky výzkumu 

Položka „B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek“ obsahuje 

zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, 

ocenitelná práva a goodwill s dobou použitelnosti delší než 

jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, s 

výjimkou goodwillu, a při splnění podmínek dále 

stanovených a při splnění povinností stanovených 

zákonem, zejména respektováním principu významnosti a 

věrného a poctivého zobrazení majetku. Dále obsahuje 

povolenky na emise a preferenční limity. Dobou 

použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek 

využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další 

činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást 

zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby 

ověřování nehmotných výsledků.  

Zdůvodnění 

Nehmotné výsledky výzkumu nejsou vypuštěny z položky 

nehmotných aktiv, což je v rozporu se směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 2013/43/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“).  

Bere se na vědomí. 

V rámci pracovní komise bylo dohodnuto, že je nutno 

připravit celkovou novelizaci § 6, která bude 

obsahem novely vyhlášky platné od 1.1.2017. Nové 

znění § 6 bude připraveno ve spolupráci s odbornou 

veřejností.  

Upozorňujeme, že 

 v  příloze VII Směrnice 2013/34/EU je obsah 

položky C Čl. 9 zrušené Směrnice 78/660/ EHS  

převeden beze změny do Přílohy III položky C bez 

uvedení, že náklady na výzkum již nebudou 

vykazovány;  

 odbor kompatibility Úřadu vlády ČR ve svém 

stanovisku uvedl, že rozpory s právem EU nebyly 

shledány. 
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 Z § 39 odst. 1 písm. h)  

– směrnice požaduje vykázání vůči podnikům ve skupině a 

přidruženým podnikům, ne vůči konsolidačnímu celku  

h) celkovou výši závazkových vztahů (pohledávek a 

dluhů), podmíněných závazkových vztahů dluhů a 

poskytnutých věcných záruk s uvedením jejich povahy a 

formy, které nejsou vykázány v rozvaze; penzijních dluhů 

závazky a závazky dluhy vůči účetním jednotkám ve 

skupině konsolidačním celku a přidruženým účetním 

jednotkám se uvádějí zvlášť;  

Zdůvodnění 

Navrhovaná úprava neodpovídá požadavku Směrnice a 

použitá terminologie neodpovídá ani aktuální úpravě 

v občanském zákoníku, ani terminologii používané 

v dalších částech Vyhlášky. 

K navrhované úpravě „konsolidačního celku“  - 

domníváme se, že se terminologicky a definičně může 

jednat o dvě neidentické skupiny podniků. I Směrnice pro 

vymezení pojmů používá termín podnik ve skupině a 

přidružený podnik, pro potřeby konsolidace jsou vymezeny 

jiné pojmy s jiným obsahovým vymezením. 

K navrhované úpravě termínu „závazkové vztahy“ – 

domníváme se, že při implementaci Směrnice je třeba 

vycházet z dikce Směrnice, nikoliv z definic zavedených 

novým občanským zákoníkem. Navíc je zcela zřejmé, že 

právní pojmy zavedené novým občanským zákoníkem 

nejsou v tomto případě shodné s pojmy aplikovanými 

v účetnictví (včetně dalších částí Vyhlášky). Domníváme 

se, že překlad vycházel z terminologie platné legislativy 

v době přijetí, tj. z obchodního zákoníku. I při srovnání 

termínu „závazek“ podle jiných jazykových verzí 

směrnice, je míněn „závazek“ podle původního 

obchodního zákoníku, nikoliv závazkový vztah, což je 

Bere se na vědomí. 

a) nadbytečná úprava „skupina“ 

 skupina účetních jednotek je v novele zákona § 1c 

definována „Malou skupinou účetních jednotek je 

ta, která sestává z konsolidující účetní jednotky a 

konsolidovaných účetních jednotek a která na 

konsolidovaném základě nepřekračuje 

k rozvahovému dni alespoň dvě z uvedených 

hraničních hodnot...“ 

 v § 22 odst. 6 zákona je stanoveno, že konsolidační 

celek tvoří konsolidující a konsolidované účetní 

jednotky. 

b) „dluh“ – nedoporučuje se 

 ve směrnice je uvedeno „závazek“,  

 pro účely vyhlášky vycházíme z NOZ, že závazek 

obsahuje závazkové vztahy a to pohledávku a 

dluh, vzhledem k tomu, že informace, které nejsou 

vykázány v rozvaze, se týkají jak pohledávek, tak i 

dluhů. 

Upozorňujeme, že odbor kompatibility Úřadu vlády 

ČR ve svém stanovisku uvedl, že rozpory s právem 

EU nebyly shledány. 
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výrazně širší pojem.  
Při implementaci požadavků na obsah přílohy v účetní závěrce 

nelze překračovat rámec daný Směrnicí, což by byl tento případ. 

Navrhujeme proto upravit a zpřesnit terminologii zde použitou 

pro potřeby účetního výkaznictví a ponechat požadavek pouze 

ve vztahu k dluhům účetní jednotky. 

 Z § 39b odst. 6) písm. f)  

f) výši odložené daně na konci účetního období a její vývoj 

během účetního období, je-li v rozvaze vykázána rezerva 

na odloženouá daň; 

Zdůvodnění 
Domníváme se, že nebylo zamýšleno vytvoření nové kategorie 

„rezervy na odloženou daň“. Pokud se uvažuje tvorba rezervy na 

odloženou daň, měla by být tato účetní metoda zpracována 

v ustanovení § 59 Metody odložené daně nebo v § 57 Postupy 

tvorby a použití rezerv. 

Vyhověno jinak. 

Ustanovení nově zní: 

„f) výši odložené daně na konci účetního období a 

její vývoj“;. 

 

 Z § 49 odst. 5 

Vlastní náklady u zásob vytvořených vlastní činností se 

zjišťují kalkulacemi ve skutečné výši, nebo na základě 

kalkulace výroby, stanoveného účetní jednotkou. Vlastní 

náklady zahrnují přímé náklady a mohou zahrnovat také 

přiměřenou poměrnou část variabilních a fixních 

nepřímých nákladů, příčinně přiřaditelných k danému 

výkonu a vztahujících se k období činnosti. Náklady na 

prodej se do těchto nákladů nezahrnují. Volbu metody 

ocenění provede účetní jednotka s ohledem na povinnosti 

stanovené zákonem, zejména respektováním principu 

významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.  

Zdůvodnění 

Vlastní náklady nejsou zjišťovány pouze ve skutečné výši, 

nebo podle způsobu kalkulace, ale v praxi často kombinací 

obojího, proto navrhujeme zachovat pouze výčet možných 

způsobů zjištění. Z toho důvodu doporučujeme vypustit v 

 první větě čárku před spojkou „nebo“, protože by to 

Vyhověno částečně. 
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znamenalo, že účetní jednotky nemohou použít kombinací 

obojího způsobu, což je pro praxi nepoužitelné.  

Do textu druhé věty navrhujeme doplnit „přiměřenou“, 

protože nepřímé náklady musí být také přiřaditelné, musí 

se vztahovat k příslušnému období výroby/činnosti, a musí 

být rovněž přiřaditelné v přiměřeném množství.  

Navrhujeme vyloučit poslední větu, protože se v případě 

„věrného a poctivého zobrazení majetku“ jedná o obecné 

účetní pravidlo, které musí být používáno ve všech 

případech, nejen v tomto.  

 

 

 

 Z Příloha č. 1 a 2 Vyhlášky  

a) Navrhujeme přejmenovat v rozvaze položku „B. 

Dlouhodobý majetek“ na „B. Stálá aktiva“. Termín 

Stálá aktiva je v souladu se Směrnicí. Naopak termín 

Dlouhodobý majetek v souladu se Směrnicí není a ani 

věcně nekoresponduje s pojmenováním položky „C. 

Oběžná aktiva“ (které odráží strukturu rozvahy dle 

ekonomického cyklu). Domníváme se, že námi 

navrhovaná úprava odpovídá věcně struktuře rozvahy, 

která je požadována směrnicí, je konzistentní 

s terminologií používanou v rozvaze a není ani 

v rozporu se zákonem o účetnictví. Termín „Stálá 

aktiva“ je navíc již v současnosti v rozvahách dle 

českého účetnictví zakotven (např. vyhlášky 505 a 

410).  

b) Označení položek je v rozporu s požadavkem 

Směrnice, která požaduje vykázání informací vůbec 

podnikům ve skupině: 

 IV. 1. – Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající 

osoba 

 V.1. – Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku – ovládaná nebo ovládající osoba 

 VI.1. – Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná 

Bere se na vědomí. 

  Upozorňujeme, že odbor kompatibility Úřadu vlády 

ČR ve svém stanovisku  uvedl, že rozpory s právem 

EU nebyly shledány. 

Transpozice Směrnice do zákona o účetnictví i do 

prováděcích právních předpisů vychází 

ze skutečnosti, že stávající pojmy, které nejsou 

transpozicí dotčeny, se nemění.  

Předpokládá se, že definice dlouhodobých aktiv  

(směrnice Čl. 2 bod 4) a krátkodobých aktiv, 

případně stálých a oběžných aktiv, bude součástí 

nového zákona o účetnictví a návazně bude 

provedena i úprava ve vyhlášce.  

 

  

Označení položek je v souladu se směrnicí. Podniky 

ve skupině jsou konsolidující a konsolidované účetní 

jednotky, které jsou v souladu s § 22 zákona 

ovládající a ovládanou osobou. 
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nebo ovládající osoba 

 J.1. – Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná 

nebo ovládající osoba 

Směrnice nepracuje s termíny ovládající a ovládané osoby. 

Termíny podniky ve skupině, konsolidující a 

konsolidované účetní jednotky a ovládající a ovládaná 

osoba nejsou právní termíny obsahově identické, a měly by 

být tudíž používány v souladu se Směrnicí, aby následně 

v praxi nedocházelo k závažným výkladovým problémům.   

VŠE v Praze D Příloha III Směrnice, která upravuje uspořádání položek 

rozvahy v souladu s čl. 10, uvádí, že mezi nehmotnými 

aktivy mohou být vykázány pouze výdaje na vývoj (v angl. 

znění Směrnice „costs of development, in so far as 

national law permits their being shown as assets“; v české 

verzi Směrnice „náklady na vývoj, pokud vnitrostátní 

právní předpisy povolují jejich vykazování v aktivech“). 

Vzhledem na uvedenou citaci se domníváme, že vykázání 

výdajů na výzkum jako položky dlouhodobého 

nehmotného majetku dle § 6 odst. 1 je v rozporu s 

ustanoveními Směrnice a mělo by být z obsahového 

vymezení dlouhodobého nehmotného majetku vypuštěno. 

Bere se na vědomí. 

V rámci pracovní komise bylo dohodnuto, že je nutno 

připravit celkovou novelizaci § 6 vyhlášky, která 

bude obsahem novely vyhlášky platné od 1.1.2017. 

Nové znění „Dlouhodobého nehmotného majetku“ 

bude připraveno ve spolupráci s odbornou veřejností.  

Upozorňujeme, že 

 v  příloze VII Směrnice 2013/34/EU je obsah 

položky C Čl. 9 zrušené Směrnice 78/660/ EHS  

převeden beze změny do Přílohy III položky C bez 

uvedení, že náklady na výzkum již nebudou 

vykazovány;  

 odbor kompatibility Úřadu vlády ČR ve svém 

stanovisku uvedl, že rozpory s právem EU nebyly 

shledány. 

 D Věcná připomínka k označení položek rozvahy 

Příloha III Směrnice v anglickém znění člení položky 

aktiv na „Fixed assets“ a „Current assets“. Tomuto 

anglickému označení odpovídají nejpřesněji české 

ekvivalenty „Stálá aktiva“ a „Oběžná aktiva“, a to jak z 

hlediska jazykového, tak i obsahového. Znění Vyhlášky č. 

500/2002 i návrh novely Vyhlášky je nekonzistentní jak ve 

vymezení pojmu (dlouhodobý majetek vs. oběžná aktiva), 

tak i ve vymezení jeho charakteristiky (dlouhodobý 

Bere se na vědomí. 

Transpozice Směrnice do zákona o účetnictví i do 

prováděcích právních předpisů vychází 

ze skutečnosti, že stávající pojmy, které nejsou 

transpozicí dotčeny se nemění.  

Předpokládá se, že definice dlouhodobých aktiv  

(směrnice Čl. 2 bod 4) a krátkodobých aktiv, 

případně stálých a oběžných aktiv, bude součástí 

nového zákona o účetnictví a návazně bude 
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majetek vs. oběžná aktiva). 

Doporučení Fakulty: 

S ohledem na zařazení podskupiny C.II.1. Dlouhodobé 

pohledávky do skupiny C. Oběžná aktiva a s ohledem na 

konzistentní věcné i jazykové vymezení používaných 

pojmů proto doporučujeme označit skupinu položek aktiv 

rozvahy vykazovaných pod písmenem B termínem B. Stálá 

aktiva. 

provedena i úprava ve vyhlášce.  

 Upozorňujeme, že odbor kompatibility Úřadu vlády 

ČR ve svém stanovisku    uvedl, že rozpory s právem 

EU nebyly shledány. 

 

 

Komora 

certifikovaných 

účetních 

D K § 3a odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. b) 

Text: Účetní jednotka, která je obchodní společností 

Připomínka: nesouladná terminologie s občanským 

zákoníkem, pravděpodobně se má na mysli „obchodní 

korporace“ – návrh změna textace. 

Vysvětleno. 

Směrnice EU je závazná pouze pro účetní jednotky, 

které jsou obchodními společnostmi. Pro ostatní 

účetní jednotky včetně družstev stanoví pravidla 

členský stát. Navrhuje se tedy, aby i družstva mohla 

za stanovených podmínek v § 3a odst. 3 a 4 

sestavovat zkrácený výkaz zisku a ztráty, jehož obsah 

stanovují české právní předpisy. 

 D K § 6 odst. 1 a odst. 2 písm. b) 

Zrušení položky zřizovací výdaje.  

Připomínka: Vyhláška tak vůbec nereaguje na účetní 

zachycení výdajů vynaložených na založení účetní 

jednotky do okamžiku jejího vzniku (podle právní úpravy 

NOZ je vznik účetní jednotky – korporace stále 

dvoufázový – 1. Založení – 2. Vznik zápisem do veřejného 

rejstříku). Podle § 4 zákona o účetnictví účtují účetní 

jednotky ode dne jejího vzniku – do dne zániku. 

Návrh: do § 23 „Služby“ Vyhlášky doplnit: Položka dále 

obsahuje náklady na založení účetní jednotky do okamžiku 

jejího vzniku. Výše těchto nákladů se samostatně uvede v 

příloze k účetní závěrce za první účetní období. 

Vysvětleno. 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o opakující se 

činnost, účetní jednotka rozhodne podle charakteru 

nákladů vynaložených na založení účetní jednotky, 

zda bude účtovat např. o službách, o ostatních 

provozních  nebo finančních nákladech, ap.  

V souladu s § 39 odst. 1 písm. g) vyhlášky lze výši a 

povahu těchto nákladů uvést v příloze účetní závěrky. 

 D K § 28, § 33 a 34 

Zrušení položky mimořádné náklady. 

Připomínka: Zahrnutí tohoto druhu nákladů resp. výnosů 

do běžného výsledku hospodaření může významně ovlivnit 

Vysvětleno. 

V souladu s paragrafem 39 odst. 1 písm. g) vyhlášky 

všechny účetní jednotky uvádějí v příloze v účetní 

závěrce  výši a povahu jednotlivých položek výnosů 
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srovnatelnost účetních výkazů. 

Návrh: do jednotlivých ustanovení doplnit: Informace o 

mimořádných nákladech (resp. výnosech) se s přihlédnutím 

k principu významnosti uvede v příloze. 

a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem 

nebo původem. 

Česká bankovní 

asociace 

 Bez připomínek.  

Česká asociace 

pojišťoven 

 Bez připomínek.  
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