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  III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Obecná část 
 
 

1. Název 
 
Návrh vyhlášky č. .../2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují 
v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návrh vyhlášky“). 
 
2. Důvod předložení 

 
Důvodem předložení návrhu vyhlášky jsou zejména změny související se zákonem 
č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, který především provádí 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“) 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. 
 
Návrh vyhlášky se týká účetních jednotek, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 504/2002 
Sb., a na které se nevztahují předmětné směrnice EU, přesto při přípravě návrhu vyhlášky 
bylo nutno částečně respektovat některá ustanovení zákona č. 221/2015 Sb., která 
v souladu se směrnicí EU např. zavádí kategorizaci účetních jednotek (kdy jsou rozlišovány 
kategorie 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), která se vztahuje na všechny skupiny účetních jednotek podle zákona 
č. 221/2015 Sb., a umožňují členským státům stanovit určitá zjednodušení či osvobození, 
která se týkají malých a mikro účetních jednotek při sestavení účetní závěrky, při 
respektování specifik účetnictví účetních jednotek, které nejsou založeny za účelem 
podnikání. 
 
Na základě výše uvedených skutečností byly 
a) navrženy nově účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku ve zkráceném rozsahu 

a v plném rozsahu, 
b) navržen nový výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu a ve zkráceném rozsahu, včetně 

nového uspořádání a označování položek a nového obsahu položek, 
c) navrženy změny obsahového vymezení položek rozvahy nebo jejích nové označování 

či nový obsah položek, 
d) navrženy některé nové informace a změny informací obsažených v příloze v účetní 

závěrce v plném rozsahu, 
e) navrženy nově informace obsažené v příloze v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu.     
 
V rámci těchto změn, včetně zpřesnění některých položek, je také navrženo 
a) zrušení vykazování zřizovacích výdajů v rámci dlouhodobého nehmotného majetku, 
b) zrušení vykazování pořizování dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
c) změna účetních metod vykazování a účtování o: 
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- změně stavu zásob vlastní činnosti, 
      - aktivaci zásob a dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, 
      - rozpuštění a snížení (použití) rezerv a opravných položek, 
      - kursových rozdílech. 
 
Důvodem předložení návrhu vyhlášky jsou dále změny související s upřesněním některých 
ustanovení v oblasti terminologie v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva, změny, 
které souvisejí se změnami v jiných právních předpisech, a změny legislativně technického 
charakteru. 
 
Cílem předložení návrhu vyhlášky je, aby účetní jednotky, které vedou účetnictví podle 
vyhlášky č. 504/2002 Sb., mohly od 1. ledna 2016 postupovat v souladu se zákonem 
č. 221/2015 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a zvýšení právní jistoty těchto účetních jednotek. V neposlední řadě 
je cílem předloženého návrhu vyhlášky zpřesnění, zjednodušení a zpřehlednění některých 
ustanovení vyhlášky na základě revize stávajícího znění, včetně zrušení nadbytečných, příliš 
popisných ustanovení, nevyjímaje zjednodušení vykazování ve výkazu zisku a ztráty. Tato 
víceméně legislativně technická úprava v návrhu vyhlášky tvoří převážnou část předkládané 
novely. 
 
Pokud by návrh vyhlášky nereagoval na výše uvedené cíle a potřeby účetních jednotek, tak 
by docházelo k možným nesprávným interpretacím některých ustanovení vyhlášky.  
 
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. 
 
Pracovní návrh novely vyhlášky byl před zahájením legislativního procesu, před vnitřním 
připomínkovým řízením, rozeslán k neoficiálním připomínkám dalším vybraným odborníkům 
zejména z neziskové sféry, kteří se v praxi zabývají vedením účetnictví neziskových 
organizací. 
  
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, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.. Lze předpokládat případné 
minimální náklady související s technickou úpravou účetních software vyplývající z odlišné 
podoby výkazu zisku a ztráty. Přínosem je snížení administrativní náročnosti při sestavování 
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 orgány finanční správy, 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 vyhlášky nesouvisí s oblastí čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a ochrany 
finančních zájmů Evropské unie. 
Návrh vyhlášky přímo nezapracovává právo EU a není s právem EU v rozporu. Na předmět 
úpravy se právo EU nevztahuje.   
Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, ani judikatura Evropského soudu 
pro lidská práva se na navrhovanou právní úpravu nevztahují.  
 
5. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 
V souvislosti se zaslanými podklady pro vypracování Plánu vyhlášek na rok 2015 zaslané 
žádosti 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). 
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Zvláštní část 

 
 

K Čl. I 
 
K bodům 1, 15, 24, 93, 94, 95, 98, 99 a 124  

(§ 1 písm. d), § 3 odst. 4, § 5 odst. 1, § 29 odst. 1 a 2, § 30 odst. 3, 4 a 5 a § 
38 odst. 9) 

Navrhuje se legislativně technická úprava textu v souvislosti s odkazem na přílohu účetní 
závěrky, kdy jsou slova „účetní závěrky“ nahrazena slovy „v účetní závěrce“, případně slova 
„v účetní závěrce“ vložena za slovo „příloha“ či slova „v příloze“, v příslušném gramatickém 
tvaru tak, jak je uváděno u jiných „částí“ účetní závěrky, např. „pasiv v účetní závěrce“, 
„výsledku hospodaření v účetní závěrce“. Jedná se především o soulad pojmosloví 
užívaného ve vyhlášce s pojmoslovím užívaným v zákoně o účetnictví. 
 
K bodů 2 (§ 1 písm. g)) 
Navrhuje se z důvodu vyšší právní jistoty účetních jednotek zpřesnění příslušných 
ustanovení v tom smyslu, že se doplňuje, že při stanovení metody přechodu z jednoduchého 
účetnictví na účetnictví je účetnictví, na které se přechází z jednoduchého účetnictví, vedeno 
v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu podle zákona.  
 
K bodu 3 (§ 2 odst. 1 úvodní ustanovení) 
Navrhuje se z důvodu vyšší právní jistoty účetních jednotek doplnění § 2 odst. 1 úvodní 
ustanovení o nové odkazy na zákon písm. i) a l) odst. 2 § 1 zákona, to znamená o další 
účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti nemusí být podnikání, tj. o svěřenské 
fondy s veřejně prospěšným účelem, kdy hlavní účel nemůže být dosahování zisku nebo 
provozování závodu a o ty subjekty, kterým povinnost sestavení účetní závěrky stanoví 
zvláštní právní předpis nebo které jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu. 
Tyto účetní jednotky nejsou sice výslovně uvedeny v demonstrativním výčtu účetních 
jednotek v pododstavcích § 2, ale lze je zahrnout pod poslední „zbytkovou“ kategorii písm. i) 
odstavce 1 § 2.  
 
K bodům 4 až 8, 32, 35, 55, 59, 72, 101, 116, 130, 133 a 141 

(§ 2 odst. 1 písm. a), c), d), e) a h), § 7 odst. 1 a 4, § 13 odst. 2, § 15 odst. 6, § 
19, § 30 odst. 6, § 37 odst. 2, § 40 odst. 2, § 41 odst. 2 a § 42a písm. a)) 

Navrhuje se legislativně technická úprava odkazu, resp. nahrazení poznámky pod čarou 
nebo obecného odkazu na právní předpisy, případně i s poznámkou pod čarou, citací 
příslušného právního předpisu přímo v textu vyhlášky. 
 
K bodu 9 (§ 2 odst. 3 písm. b)) 
Navrhuje se legislativně technická úprava z důvodu vyšší právní jistoty účetních jednotek 
doplněním odkazu § 36a vyhlášky, který také upravuje oceňovací rozdíly při uplatnění reálné 
hodnoty u pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování. Dále se navrhuje 
zrušit nadbytečný odkaz § 43 vyhlášky týkající se přechodných a závěrečných ustanovení, 
která již fakticky pozbyla reálné aplikovatelnosti, a slovo „zákona“, protože uvedené odkazy 
se týkají pouze vyhlášky. 
 
K bodu 10 (§ 2 odst. 3 písm. c)) 
Navrhuje se, v návaznosti na novelu zákona o účetnictví, nahradit pojem „zjednodušený“ 
pojmem „zkrácený“ v příslušném gramatické tvaru. Novela zákona odlišuje sestavení účetní 
závěrky v plném rozsahu a ve zkráceném rozsahu. Umožňuje se účetním jednotkám, které 
vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a které nemají povinnost mít účetní závěrku 
ověřenou auditorem, sestavovat pouze zkrácenou účetní závěrku. 
 
K bodům 11, 21, 31, 104, 113, 121, 132 a 144  
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(nadpisy částí druhé, třetí a čtvrté, nadpis § 5, nadpis Hlavy II a § 32, 33, 
33a, 33b, 34, 35, 36, 36a, 37, 38, 40, 41 a 42 a přílohy č. 1 k vyhlášce č. 
504/2002 Sb.) 

Navrhuje se legislativně technická úprava zrušením nadbytečného textu v závorkách, včetně 
závorek u nadpisů částí vyhlášky, hlavy, paragrafů a přílohy vyhlášky. 
 
K bodům 12 až 16 (§ 3 odst. 1 až 5) 
Navrhuje se, v návaznosti na novelu zákona o účetnictví, zjednodušení a zpřesnění 
stávajícího textu odstavců 1 až 5 týkajícího se rozsahu a způsobu sestavování účetní 
závěrky. V odstavci 4 se také navrhuje zohlednit požadavek, aby se informace uváděné 
v příloze v účetní závěrce, pokud je to možné, uváděly ve stejném pořadí (chronologicky), 
v jakém jsou vykazovány v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. 
 
Dále se navrhuje v odstavci 5 doplněním věty, v návaznosti na novelu zákona o účetnictví, 
umožnit sestavovat účetní závěrku ve zkráceném rozsahu účetním jednotkám, které jsou 
uvedeny v novém § 3a. 
 
K bodu 17 (nový § 3a) 
Navrhuje se, v návaznosti na novelu zákona o účetnictví, zejména s ohledem na zmocňovací 
ustanovení § 18 odst. 5 až 6 novely zákona, vložení nového § 3a, který stanoví, které 
kategorie účetních jednotek mohou za splnění stanovené podmínky (nemá povinnost mít 
účetní závěrku ověřenou auditorem) sestavovat zkrácenou účetní závěrku, tj. rozvahu (nový 
odstavec 1 – stanoví způsob sestavení rozvahy ve zkráceném rozsahu), výkaz zisku a ztráty 
(nový odstavec 2 – stanoví způsob sestavení výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu) 
a přílohu (nový odstavec 3 – způsob sestavení přílohy ve zkráceném rozsahu je stanoven 
odkazem na nový § 30 odst. 7). 
 
K bodům 18 až 20, 22, 23, 25 až 27, 38, 48, 53, 54, 56, 60, 64, 66, 73 až 76, 80 až 83, 85, 

88, 112, 117 a 128 
(§ 4 odst. 1 až 4, § 5 odst. 1 až 3, § 8 odst. 3 písm. f), § 11 odst. 4, nadpis § 
12, § 12 odst. 1, 4 a 5, § 14 odst. 3, § 15 odst. 6, § 16 odst. 6, § 17 odst. 2, § 
20 odst. 1 až 4, nadpis § 21, § 21 odst. 1, 3 a 4, § 24 odst. 5, § 25 odst. 1 a 2, 
§ 33b, § 37 odst. 3 a § 38 odst. 11) 

 Navrhuje se legislativně technická úprava zrušením nadbytečného textu, včetně slov, částí 
vět, celých vět, odstavců nebo pododstavců z důvodu zjednodušení a zpřesnění textu. 
 
K bodu 24 (§ 5 odst. 1) 
Navrhuje se legislativně technická úprava nahrazení původního odkazu na zákon novým 
v návaznosti na novelu zákona vzhledem k přečíslování odstavců § 19 zákona. 
 
 
K bodu 28 (§ 5 odst. 4) 
Navrhuje se zrušit odstavec 4 v § 5, který po zjednodušení a úpravě formulace, v návaznosti 
na novelu zákona o účetnictví upravující sestavení účetní závěrky ve zkráceném rozsahu, 
je nově obsažen v novém § 3a odst. 1. 
 
K bodu 29 (nový § 5a) 
Vzhledem ke struktuře vyhlášky se navrhuje vymezení hlavní a hospodářské činnosti 
přesunout z obsahového vymezení výsledku hospodaření do úvodních ustanovení vyhlášky 
jako samostatný nový § 5a. 
 
K bodu 30 (§ 6 odst. 2) 
Navrhuje se zrušit odstavec 2 v § 6, který po zjednodušení a úpravě formulace, v návaznosti 
na novelu zákona o účetnictví upravující sestavení účetní závěrky ve zkráceném rozsahu, je  
nově obsažen v novém § 3a odst. 2. 
 
Dále se navrhuje legislativně technická úprava přečíslování následujícího odstavce. 
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K bodu 32 a 33 (§ 7 odst. 1) 
Navrhuje se zrušení nadbytečného textu „individuální preferenční množství mléka,“, 
vzhledem k tomu, že užití individuálního preferenčního množství mléka bylo k 31. březnu 
2015 zrušeno. Dále se navrhuje legislativně technická úprava zrušení poznámky pod čarou, 
včetně odkazů na poznámku pod čarou. 
 
K bodu 34, 58, 66, 68, 69, 70, 71, 74, 120, 123, 133 a 142 

(§ 7 odst. 2, § 15 odst. 5, § 17 odst. 2, § 18 odst. 1, 4 a 6, § 20 odst. 2, § 37 odst. 
7, § 38 odst. 8, § 41 odst. 2 a § 42a písm. b)) 

Navrhuje se doplnění a zpřesnění textu z důvodu vyšší právní jistoty účetních jednotek. 
 
K bodu 36 (§ 8 odst. 1) 
Navrhuje se legislativně technická úprava – oprava odkazu v § 8 odst. 1 v návaznosti 
na přečíslování odstavců v § 8. 
 
K bodům 37 a 129 (§ 8 odst. 3 a § 39 písm. b)) 
Navrhuje se zrušit odstavec 3 v § 8, který po zjednodušení a úpravě formulace je doplněn 
do části vyhlášky, která upravuje neodpisovaný majetek, tj. do § 39 písm. b), kam z hlediska 
struktury vyhlášky náleží. 
 
Dále se navrhuje legislativně technická úprava přečíslování následujících odstavců v § 8. 
 
K bodu 39 (§ 8 odst. 5) 
Navrhuje se nahradit nadbytečný text přímo odkazem na příslušný odstavec paragrafu 
z důvodu zjednodušení a zpřesnění stávající formulace. 
 
K bodům 40 a 145 (§ 8 odst. 7 a příloha č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb.) 
Navrhuje se nový § 8 odst. 7, který nahrazuje obsahové vymezení, včetně názvu původní 
položky „A.II.6. Základní stádo a tažná zvířata“, z důvodu, aby se název a obsahové 
vymezení co nejvíce přiblížilo k obsahovému vymezení a názvu položky dlouhodobého 
hmotného majetku stanoveného vyhláškou č. 500/2002 Sb. Není důvod k rozdílné úpravě 
v obou prováděcích právních předpisech shodné položky rozvahy. Úprava této položky ve 
vyhlášce č. 500/2002 Sb. byla provedena již dříve. V návaznosti na to se navrhuje nové 
označení položky v aktivech rozvahy v příloze č. 1 vyhlášky. 
 
K bodu 41 (§ 8 odst. 9 písm. c)) 
Navrhuje se změna odkazu v názvu položky v návaznosti na nový § 8 odst. 7, resp. novou 
rozvahovou položku dlouhodobého hmotného majetku „A.II.6. Dospělá zvířata a jejich 
skupiny“. 
 
K bodům 42, 43, 146 a 147 (§ 9 odst. 2 a 3 a příloha č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb.) 
Navrhuje se zjednodušení a zpřesnění obsahového vymezení, včetně nového názvu položek 
dlouhodobého finančního majetku týkajícího se majetkových účastí, v návaznosti 
na rekodifikaci soukromého práva. V návaznosti na to se navrhuje nové označení položky 
v aktivech rozvahy v příloze č. 1 vyhlášky. 
 
K bodu 44 (§ 9 odst. 7) 
Navrhuje se, s ohledem na úpravy § 9 odst. 2 a 3, zpřesnění § 9 odst. 7, včetně změny 
odkazu v názvech položek. 
 
K bodu 45, 148 a 158 (§ 9 odst. 8 a příloha č. 1 a 3 k vyhlášce č. 504/2002 Sb.) 
Navrhuje se zrušit § 9 odst. 8 o pořizování dlouhodobého finančního majetku, který nemá již 
dlouhodobě v praxi žádné naplnění a opodstatnění a vývojem účetnictví bylo překonáno. 
Účetní teorie i praxe v rámci dlouhodobého vývoje dospěla ke zjištění, že cenné papíry 
a podíly nemají v průběhu svého pořizování žádné oceňovací složky, což se promítlo již 
dříve v prováděcích předpisech k zákonu o účetnictví pro jiné skupiny účetních jednotek. 
V návaznosti na to se navrhuje zrušit položku v aktivech rozvahy v příloze č. 1 vyhlášky 
a zrušit část názvu účtové skupiny 04 v příloze č. 3. 
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K bodu 46 (§ 11 odst. 1 písm. f)) 
Navrhuje se zpřesnění příslušného ustanovení týkající se zásob (hmotné movité věci) 
s použitelností do jednoho roku, a to také bez ohledu na výši ocenění. 
 
K bodu 47 (nový § 11 odst. 1 písm. g) a h) 
Z hlediska vyšší právní jistoty dotčených účetních jednotek se navrhuje doplnění v § 11 odst. 
1 o písmeno g), ve kterém se uvádějí další případy movitých věci, které mají dobu 
použitelnosti delší než jeden rok, ale nejsou vykazovány v položce „A.II.4. Samostatné 
hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí“, ale jsou vykazovány jako zásoby. 
Dále se navrhuje doplnění § 11 odst. 1 písmeno h) včetně poznámky pod čarou týkající se 
pokusných zvířat, které se též vykazují jako zásoby.  
 
K bodům 49, 51 a 149 (§ 11 odst. 6 a 7 a příloha č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb.) 
Navrhuje se nový § 11 odst. 6, včetně nové poznámky pod čarou, který nahrazuje obsahové 
vymezení, včetně názvu původní položky „B.I.6. Zvířata“, z důvodu, aby se název a 
obsahové vymezení co nejvíce přiblížilo k obsahovému vymezení a názvu položky zásob 
(krátkodobého majetku) stanoveného vyhláškou č. 500/2002 Sb. V návaznosti na nový § 11 
odst. 6 je upraven také odst. 7, včetně doplnění nového odkazu na poznámku pod čarou 
téhož paragrafu. Není důvod k rozdílné úpravě v obou prováděcích právních předpisech 
shodné položky rozvahy. Úprava této položky ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. byla provedena 
již dříve. V návaznosti na to se navrhuje nové označení položky v aktivech rozvahy v příloze 
č. 1 vyhlášky. 
 
K bodům 50 a 52 (§ 11 odst. 7 a 8) 
Navrhuje se doplnit obsahové vymezení o zvířata vzhledem k tomu, že nový občanský 
zákoník nezahrnuje zvířata mezi věci.  
 
K bodu 57 (nový § 14 odst. 4) 
Navrhuje se nový § 14 odst. 4, který nahrazuje výčet jednotlivých daní v obsahovém 
vymezení daňových pohledávek obecnou formulací týkající se daňových pohledávek. 
 
K bodům 61, 62, 150, 151, 154, 155, 159, 160, 161 a 165  

(§ 16 odst. 1 a 3 a příloha č. 1 a 3 k vyhlášce č. 504/2002 Sb.) 
Navrhuje se změnit názvy položek „B.III.1. Pokladna“ a „B.III.3. Účty v bankách“, aby názvy 
více zohledňovaly skutečnost, že v rozvaze v uvedených položkách krátkodobého finančního 
majetku se vykazují peněžní prostředky v pokladně a na účtech, které nemusí být zřizovány 
jen u bank. V tomto smyslu se také navrhuje zrušit slovo „bankovní“ v odkazu názvu pasivní 
položky v § 16 odst. 3. V návaznosti na to se navrhuje nové označení položek v aktivech 
rozvahy a zrušení části označení položek v pasivech v příloze č. 1 vyhlášky, a navrhuje se 
také nový název účtové skupiny 21 a 22 a zrušení části názvu účtových skupin 23 a 95 
v příloze č. 3 vyhlášky. 
 
K bodu 63 a 152 (§ 16 odst. 6 a příloha č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb.) 
Navrhuje se zrušit § 16 odst. 6 o pořizování krátkodobého finančního majetku, který již nemá 
dlouhodobě v praxi žádné naplnění a opodstatnění, a vývojem účetnictví bylo překonáno. 
Účetní teorie i praxe v rámci dlouhodobého vývoje dospěla ke zjištění, že cenné papíry 
a podíly fakticky nemají v průběhu svého pořizování žádné oceňovací složky, což se promítlo 
již dříve v prováděcích předpisech k zákonu o účetnictví pro jiné skupiny účetních jednotek. 
V návaznosti na to se navrhuje zrušení označení položky v aktivech rozvahy v příloze č. 1 
vyhlášky. 
 
Dále se navrhuje legislativně technická úprava přečíslování následujícího odstavce v § 16. 
 
Navrhuje se v návaznosti na zrušení položky „B.III.7. Pořizovaný krátkodobý finanční 
majetek“ přečíslovat následující rozvahovou položku krátkodobého majetku. 
 
K bodům 65, 89, 138, 153 a 156  
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(§ 17 odst. 2, § 25 odst. 3, § 42 odst. 6 a příloha č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 
Sb.) 

Navrhuje se zrušit § 17 odst. 2 a § 25 odst. 3 o rozvahovém účtování kursových rozdílů 
aktivních a pasivních, které nemají již dlouhodobě v praxi žádné naplnění a opodstatnění 
a vývojem účetnictví bylo překonáno. Účetní teorie i praxe v rámci dlouhodobého vývoje 
dospěla ke zjištění, že kursové rozdíly mají vždy pouze dopad výsledkový, což se promítlo již 
dříve v prováděcích předpisech k zákonu o účetnictví pro jiné skupiny účetních jednotek. 
V návaznosti na to se navrhuje zrušit označení položky „Kursové rozdíly aktivní“ a „Kursové 
rozdíly pasivní“ v aktivech a v pasivech rozvahy v příloze č. 1 vyhlášky. 
 
Dále se navrhuje legislativně technická úprava přečíslování následujícího odstavce v § 17 
a v § 25.. 
 
V návaznosti na navrhovaná zrušení příslušných ustanovení se navrhuje také upravit 
ustanovení o účetní metodě kursových rozdílů v § 42 odst. 6, resp. je nahrazeno novým 
zněním, které již neupravuje rozvahové kursové rozdíly. 
 
K bodu 67, 68, 69, 125 až 127 (§ 18 odst. 1 a § 38 odst. 10) 
Navrhuje se zpřesnění, doplnění a sjednocení účtování, včetně odpisování pořízení majetku 
(dlouhodobého nehmotného a hmotného), ať už je pořízen z dotace, účelového daru nebo 
přímo bezúplatně nabytý. Navrhuje se poslední větu § 38 odst. 10 upravit, resp. upřesnit 
a zrušit nadbytečný text a upraven je také § 18 odst. 1, resp. doplněn o účelový dar. Úprava 
zohledňuje účetní praxi.  
 
K bodům 77 až 79, 83 a 141  

(§ 20 odst. 5 až 7, § 21 odst. 4, § 24 odst. 9 a § 42a písm. a)) 
Navrhuje se zpřesnění znění příslušných ustanovení v souvislosti s rekodifikací soukromého 
práva a účetního pojetí závazků. 
 
K bodu 79 a 86 (§ 20 odst. 7 a § 24 odst. 10) 
Navrhuje se zpřesnit, kterých dalších subjektů se netýká přijetí zápůjček a finančních 
výpomocí  stanovených v obsahovém vymezení rozvahových položek „B.II.7. Ostatní 
dlouhodobé závazky“, „B.III.23. Ostatní krátkodobé finanční výpomocí“. 
 
K bodu 84 (nový § 23 odst. 4) 
Navrhuje se nový § 23 odst. 4, který nahrazuje výčet jednotlivých daní v obsahovém 
vymezení daňových dluhů obecnou formulací týkající se daňových dluhů. 
 
K bodu 67, 86, 108 a 110 (§ 18 odst. 1, § 24 odst. 10, § 33 a § 33a) 
Navrhuje se zpřesnění a doplnění ustanovení v návaznosti na rekodifikaci soukromého 
práva.  
 
K bodu 87 (nový nadpis § 25) 
Navrhuje se vložení nadpisu § 25, který symetricky (párově „Jiná aktiva, aktiva celkem“ 
a „Jiná pasiva, pasiva celkem“) odpovídá názvu § 17. 
 
K bodům 90 až 92, 157, 162 až 164 

(nové § 26, 27 a 28, nová příloha č. 2 a příloha č. 3 k vyhlášce č. 504/2002 
Sb.) 

Navrhují se nové § 26, 27 a 28, jejichž ustanovení upravují obsahové vymezení položek 
výkazu zisku a ztráty, tj. nákladů a výnosů, včetně výsledku hospodaření. Hlavní změnou 
je zúžení rozsahu vykazovaných položek v podobě sloučení a zjednodušení obsahu 
některých položek a odstranění nadbytečného nebo příliš popisného textu. Některá 
obsahová vymezení nejsou uvedena, zejména tam, kde je obsah zřejmý ze samotného 
názvu položky uvedeného přímo ve výkazu zisku a ztráty v příloze č. 2. 
 
Věcnou účetní změnou je obsahové vymezení změny stavu zásob vlastní činnosti (přírůstky 
mínusem a úbytky plusem), aktivace materiálu, zboží, vlastních výkonů a dlouhodobého 
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nehmotného a hmotného majetku vlastní činností (v záporné hodnotě) a rozpuštění 
či snížení (použití) rezerv a opravných položek v nákladech, převážně z důvodu 
přizpůsobení se tak obecné účetní praxi, případně mezinárodním účetním standardům. Na to 
navazuje úprava uspořádání a označování položek ve výkazu zisku a ztráty v příloze č. 2 
vyhlášky a úprava směrné účtové osnovy v příloze č. 3 vyhlášky. 
 
K bodu 94 (§ 29 odst. 2) 
Navrhuje se legislativně technická úprava nahrazení původního odkazu na zákon novým 
v návaznosti na novelu zákona vzhledem k přečíslování odstavců § 18 zákona. 
 
K bodu 96 (nový § 29 odst. 3) 
Navrhuje se nový § 29 odst. 3, kterým se stanoví, že účetní jednotky kromě údajů 
vymezených v § 30 uvádějí také další údaje v příloze v účetní závěrce, pokud tak stanoví 
zákon nebo tato vyhláška. 
 
K bodu 97, 99 až 102 (nový § 30 odst. 1, § 30 odst. 5 a 6 a nový § 30 odst. 7) 
Navrhuje se zjednodušení, zpřesnění a doplnění informací obsažených v příloze v účetní 
závěrce a také v návaznosti na novelu zákona o účetnictví a v souvislosti s členěním přílohy 
na přílohu v plném a ve zkráceném rozsahu zrušením a doplněním příslušných ustanovení, 
případně novým zněním příslušných ustanovení.  
 
Věcně došlo k doplnění o požadavek na podrobnější rozepsání z hlediska principu 
významnosti způsobu použitých účetních zásad a metod a odchylek od nich a použitých 
oceňovacích modelů a technik při ocenění reálnou hodnotou. Dále uvádění informací 
o původu a objemu mimořádných položek nákladů a výnosů. Uvádění údajů souvisejících 
s bilanční kontinuitou. Dále údaje o celkové odměně statutárním auditorům nebo 
auditorským společnostem. Přílohy ve zkráceném rozsahu jsou stanoveny novým § 30 
odst. 7. 
 
K bodům 103, 107, 109, 111 a 139 (nadpis § 32, 33, 33a, 33b a 42a) 
Navrhuje se legislativně technická úprava – zpřesnění názvu příslušného paragrafu, který 
odpovídá znění názvů příslušných paragrafů vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
 
K bodu 105 (§ 32 odst. 2) 
Navrhuje se zrušit v § 32 odst. 2 písmeno e), které upravuje daňovou problematiku, která 
není předmětem zákona o účetnictví ani jeho prováděcích předpisů. 
 
Dále se navrhuje legislativně technická úprava přečíslování následujícího pododstavce. 
 
K bodu 106 (§ 32 odst. 5) 
Navrhuje se legislativně technická úprava odkazu na jiné související ustanovení vyhlášky. 
 
K bodu 110 (§ 33a) 
Navrhuje se v § 33a doplnit další položky, které se nezahrnují do pořizovací ceny zásob. 
 
K bodu 114 (nový § 34 odst. 1) 
Navrhuje se nový § 34 odst. 1, který je zpřesněním formulace, která více odpovídá znění 
vyhlášky č. 500/2002 Sb., která upravuje stejnou problematiku oceňovacích rozdílů 
při uplatnění reálné hodnoty u cenných papírů. 
 
K bodu 115 (nový § 36b) 
V rámci připravované novely zákona o účetnictví, která mimo jiné bude zpřesňovat 
ustanovení o přeměnách účetních jednotek jiných právních forem než obchodních korporací, 
včetně subjektů bez právní osobnosti, se navrhuje nový § 36b, který bude odkazovat na 
použití příslušných ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb. upravující tuto problematiku. 
Předpoklad nabytí účinnosti novely zákona o účetnictví je od 1. ledna 2017.  
  
K bodu 118 (§ 37 odst. 4) 
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Navrhuje se v odkazu na položku výkazu přečíslovat označení položky v návaznosti 
na navržený nový výkaz zisku a ztráty. 
 
K bodu 119 a 131 (§ 37 odst. 5 a § 40 odst. 3) 
Navrhuje se v rámci věcné úpravy účetních metod v oblasti účtování rezerv a opravných 
položek v souladu s obecnou praxí a postupy účtovaní také u jiných skupin účetních 
jednotek, zejména podnikatelů, účtovat také snížení nebo zrušení (použití) opravných 
položek a rezerv do nákladů stejně jako jejich tvorbu. 
 
K bodu 122 (nový § 38 odst. 2 písm. a)) 
Navrhuje se nový § 38 odst. 2 písm. a), které je zpřesněním formulace, která více odpovídá 
znění vyhlášky č. 500/2002 Sb., která upravuje stejnou problematiku odpisování 
dlouhodobého nehmotného majetku jinou osobou než je vlastník.  
 
K bodům 134 a 135 (§ 41 odst. 3) 
Navrhuje se § 41 odst. 3 doplněním textu zpřesnit, co se dále nepovažuje z účetního 
hlediska za vzájemné zúčtování, a doplnit v návaznosti na novelu zákona o účetnictví, a aby 
účetní jednotka s ohledem na významnost v příloze uváděla významné účetní případy 
vzájemného zúčtování.  
 
K bodům 136 a 137 (§ 42 odst. 1 a 3) 
Navrhuje se v odkazu na položku výkazu přečíslovat označení položky v návaznosti 
na navržený nový výkaz zisku a ztráty. 
 
K bodu 139 (nadpis § 42a) 
Navrhuje se doplnit chybějící název § 42a, který upravuje metodu přechodu z jednoduchého 
účetnictví na účetnictví vedené v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu. 
 
K bodům 140 (§ 42a úvodní část) 
Navrhuje se zpřesnit a doplnit § 42a, který upravuje metodu přechodu z jednoduchého 
účetnictví na účetnictví v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu.  
 
K bodu 143 (§ 42b odst. 2 písm. a)) 
Navrhuje se v § 42b odst. 2 písm. a) nahradit citaci způsobu ocenění přímo odkazem 
na příslušné ustanovení zákona. 

 
K Čl. II 

Přechodná ustanovení 
 
K bodu 1 
Navrhuje se, aby ustanovení vyhlášky použily účetní jednotky poprvé v účetním období, 
které započalo 1. ledna 2016 nebo později, pokud není v bodu 2, 3 a 4 přechodných 
ustanovení stanoveno jinak. 
 
K bodu 2 
Navrhuje se, aby účetní jednotky ode dne účinnosti vyhlášky zvířata dosud vykazovaná 
v původních rozvahových položkách vykázaly již jen v nových rozvahových položkách podle 
jejich povahy, a to do doby jejich vyřazení.  
 
K bodu 3 
Navrhuje se, aby účetní jednotky ode dne účinnosti vyhlášky dosud účtované a vykazované 
pořizovací náklady finančního majetku vykázaly v rozvaze v příslušné položce finančního 
majetku, se kterým pořízení souvisí. 
 
K bodu 4 
Navrhuje se, aby účetní jednotky ode dne účinnosti vyhlášky zrušily dosud účtované 
a vykazované rozvahové aktivní a pasivní kursové rozdíly souvztažně s příslušnými účty 
aktiv a pasiv. 
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K Čl. III 
Účinnost 

 
Účinnost vyhlášky je navrhována dnem 1. ledna 2016 s výjimkou čl. I bodu 114, který 
nabude účinnosti dnem 1. ledna 2017. 
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