
V. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Návrh vyhlášky, 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 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 7. září 2015, s termínem 
dodání stanovisek do 29. září 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
 
Resort Č. 

př. 
Z/D Připomínky Vypořádání 

Česká národní banka   Bez připomínek  
Ministerstvo dopravy   Bez připomínek  
Ministerstvo kultury 
 

1 D K § 5a odst. 2 
Doporučujeme za slova „zakládací listině“ doplnit slova „nebo zapsané 
v příslušném rejstříku“. 
Velká část církevních právnických osob (např. farnosti, biskupství, 
náboženské obce) nemá buď vůbec žádnou zřizovací listinu či statut, či 
je má z historicky velmi dávné doby. Zákon o  církvích a náboženských 
společnostech tyto dokumenty k jejich existenci jako právnických osob 
nevyžaduje. I tyto právnické osoby však mohou podle § 15a odst. 4 
zákona o církvích a  náboženských společnostech vykonávat jako svou 
doplňkovou činnost podnikání a jinou výdělečnou činnost. Podle zákona 
o církvích a náboženských společnostech postačuje, aby tuto činnost 
oznámily Ministerstvu kultury, které ji zapíše v Rejstříku evidovaných 
právnických osob.  

Vyhověno. 

 2 D K § 27 odst. 2 písm. c) 
Doporučujeme nahradit slova „registrované církve nebo náboženské 
společnosti“ slovy „registrované církve a náboženské společnosti“.  
Rozlišování mezi církvemi a náboženskými společnostmi má význam 
z hlediska religionistiky. Z hlediska právního řádu ČR je však legálním 
termínem pouze „registrovaná církev a náboženská společnost“.  

Vyhověno.  

 3 D K § 39 písm. b) 
Doporučujeme vypustit slova „za podmínky, že jsou tyto stavby uvedeny 

Vyhověno. 
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v základním dokumentu církve nebo náboženské společnosti, a to 
v souladu se zásadami hospodaření církve nebo náboženské 
společnosti“. 
Obsah základního dokumentu registrované církve a náboženské 
společnosti je vymezen v § 10 odst. 3 zákona o církvích a náboženských 
společnostech. Podle tohoto ustanovení se jakékoliv církevní stavby 
v základním dokumentu neuvádějí. Ani dobrovolně nad rámec zákona 
registrované církve a náboženské společnosti své církevní stavby 
v základním dokumentu neuvádějí. Odkazování na základní dokument je 
proto bezpředmětné, stejně jako odkazovat na zásady hospodaření 
církve nebo [sic!] náboženské společnosti.  
Dále z návrhu není jasné, jaké galerie by se měly neodepisovat. Podle § 
2 odst. 4 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o 
změně některých dalších zákonů, je galerií muzeum specializované na 
sbírky výtvarného umění, jde tedy o instituci, která vykonává stanovené 
činnosti a poskytuje stanovené služby. Z normativního textu ani 
z důvodové zprávy rovněž nevyplývá souvislost mezi galerií a církví a 
náboženskou společností.  

Ministerstvo obrany   Bez připomínek  
Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

  Bez připomínek  

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

  Bez připomínek  

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

  Bez připomínek  

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

4 D K čl. I, bodu 63 a 64 
Doporučujeme dát předmětné novelizační body do souladu s čl. 56 odst. 
2 písm. d), který stanoví, že zbývají-li po zrušení odstavce, které 
následují za zrušovaným odstavcem, uvede  
se tato skutečnost v závěru bodu novely (nikoli v samostatném 
novelizačním bodu). 

Vyhověno. 

 5 D K čl. I, bodu 79 
S ohledem na správnou gramatiku ve větě doporučujeme slova „závazky 
k“ nahradit slovy „dluhy vůči“.  

Vyhověno. 

 6 D K čl. I, bodu 92,  
Doporučujeme dát dotčené ustanovení do souladu s čl. 39 odst. 2, podle 

Bere se na vědomí. 
Doporučení bude vyhověno 
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kterého by v paragrafu nemělo být obsaženo více jak 6 odstavců.  v rámci přípravy nového 
zákona o účetnictví. Lze 
předpokládat, že nová právní 
úprava účetnictví vyvolá i 
potřebu nových 
podzákonných norem.  
Dosavadní platné znění § 26 
Náklady obsahuje 11 
odstavců. Po přijetí 
předkládané novely bude 
nový § 26 obsahovat pouze 8 
odstavců. Byla dána přednost 
úpravě téže věci, 
obsahového vymezení  
„nákladů“, v rámci jednoho 
paragrafu, z důvodu 
přehlednosti, před formálním 
členěním na více paragrafů.  
 Z dikce samotného čl. 39 
odst. 2 stran počtu odstavců 
v paragrafu nelze dovodit 
striktní požadavek 
maximálního počtu odstavců 
v paragrafu. 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 
 

7 D Připomínka:  
1. K novelizačnímu bodu 19:  
V § 3a odst. 2 doporučujeme slovo „která“ uvést ve slovním tvaru „který“ 
a vložit čárku před slovo „může“.   

Vyhověno. 

 8 D 2. Ke zvláštní části odůvodnění:  
Doporučujeme provést revizi zvláštní části odůvodnění. Některé nadpisy 
neodpovídají novelizačním bodům návrhu vyhlášky. Například nadpisy 
k bodům 88, 95, 97 a 98.  

Vyhověno. 

 9 D 3. Ke zvláštní části odůvodnění:  
V textu pod nadpisem „K bodu 19 (nový § 3a)“ doporučujeme slovo 
„ztrát“ nahradit slovem „ztráty“. 

Vyhověno. 

Ministerstvo vnitra 10 D Doporučující připomínky: Vyhověno částečně. 
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 K čl. I bodům 4 až 9 – k § 2 odst. 1  
Navržené změny, tedy nahrazení odkazu pomocí poznámky pod čarou 
výslovným odkazem na konkrétní právní předpis, jsou dle našeho 
názoru v daném případě nadbytečné. Klíčové je použití daného pojmu, 
jako např. politická strana, církev či obecně prospěšná společnost, 
zatímco specifikace právního předpisu, v němž je daný institut upraven, 
nehraje významnou roli. Tuto informaci proto může nést i stávající 
poznámka pod čarou, která nemá normativní význam.  
Zároveň jsou v písm. d) a e) doplňovány odkazy na zákony, které již byly 
zrušeny (v obou případech byly nahrazeny novým občanským 
zákoníkem), což nepovažujeme za vhodné. 
Taktéž doplnění nenormativního odkazu na zvláštní právní předpis do 
písm. i) se nejeví být nezbytné, neboť nepřináší oproti stávajícímu stavu 
(pouze poznámka pod čarou) faktickou změnu.  
Doporučujeme proto předmětné novelizační body vypustit a jednotlivé 
pododstavce § 2 odst. 1 ponechat beze změny.  

Ponecháno původní znění § 
2 odst. 1 písm. i).  

 11 D K čl. I bodu 10 – k § 2 odst. 2 
Ustanovení doporučujeme přeformulovat, protože zaváděné slovní 
spojení „zvláštní prováděcí právní předpis k zákonu“ je nestandardní a 
proto matoucí.  

Vyhověno. 
Ponecháno původní znění § 
2 odst. 2 včetně poznámky 
pod čarou. 
 

 12 D K čl. I bodu 14 – k § 3 odst. 1 
Upozorňujeme, že zamýšlené znění § 3 odst. 1 („Účetní závěrka je 
stanovena § 18 zákona“) bude zcela nenormativní povahy, a proto 
ustanovení doporučujeme pro nadbytečnost vypustit. 

Nevyhověno. 
Základní požadavky na 
obsah účetní závěrky jsou 
stanoveny § 18 zákona, a 
proto se na něj odkazuje.  
Obdobná úprava textu je 
zapracována také do novely 
ostatních prováděcích 
předpisů k zákonu o 
účetnictví. 

 13 D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. I bodům 51 a 52 – k § 16 odst. 6 
S poukazem na čl. 56 odst. 2 písm. d) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme stávající novelizační body spojit do jednoho. 

Vyhověno. 
Spojení novelizačních bodu k 
§ 16 odst. 6. 

 14 D K čl. I bodu 24 – k § 5 odst. 1 Vyhověno. 
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Upozorňujeme, že v textu novelizačního bodu je chybně dvakrát 
uvedeno slovo „se“. 

 

 15 D K čl. I bodu 48 – k § 11 odst. 1 písm. g) 
Upozorňujeme, že stávající znění vyhlášky (za všechny např. § 7 odst. 
1), ale i jiné novelizační body (za všechny např. čl. I bod 41 - § 8 odst. 7) 
vyjadřuje údaj o roce slovně, tedy ve tvaru „jeden“. Doporučujeme proto 
tento zavedený tvar důsledně respektovat napříč celým textem. 
Obdobnou připomínku uplatňujeme i k čl. I bodu 76 – k § 20 odst. 2  
a k čl. I bodu 134 – k § 41 odst. 3. 

Vyhověno. 
V § 11 odst. 1 písm. g), § 20 
odst. 2 a § 41 odst. 3 byl text 
upraven vyjádřením čísla „1“ 
slovně v kontextu znění 
vyhlášky. 

 16 D K čl. I bodu 55 – k § 12 odst. 1 a 5 
Upozorňujeme, že text novelizačního bodu není úplný, když odkaz na § 
12 není uveden včetně odstavce. 

Vyhověno. 

 17 D K čl. I bodu 57 – k § 14 odst. 4 
Odkaz na odstavce doporučujeme uvést v zavedeném legislativním 
tvaru „odstavcích 1 až 3“. 
Obdobnou připomínku uplatňujeme i k čl. I bodu 86 – k § 23 odst. 4. 

Vyhověno. 

 18 D K čl. I bodu 142 – k § 42a písm. b) 
Z textu novelizačního bodu doporučujeme odstranit slova „úvodní části 
ustanovení“, neboť předmětné ustanovení nemá úvodní část. 

Vyhověno. 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

  Bez připomínek  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

  Bez připomínek  

Ministerstvo 
zemědělství 

19 D 1. Obecně k návrhu:  
S ohledem na rozsah změn v poměru k rozsahu vyhlášky doporučujeme 
zvážit nahrazení dosavadní vyhlášky vyhláškou zcela novou 

Bere se na vědomí. 
 

 20 D 2. K úvodní větě:  
V úvodní větě doporučuje za slovy „k provedení § 4 odst. 8“ vypustit 
slovo „tohoto“. 

Vyhověno. 

 21 D 3. K bodu 2:  
Doporučujeme vypustit čárku před slovem „nebo“.  

Vyhověno. 

 22 D 4. K bodu 3:  
Před nově vkládaná slova „b), i) a )l“ doporučujeme vložit čárku. 

Vyhověno. 

 23 D 5. K bodu 55:  
Za slova „§ 12“ doporučujeme vložit slova „odst. 1, 4 a 5“. 

Vyhověno. 
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 24 D 6. K odůvodnění:  
Doporučujeme aktualizovat odkazy na novelizační body vyhlášky, neboť 
v některých případech v některých případech čísla novelizačních bodů 
neodpovídají textu odůvodnění. 

Vyhověno. 

Ministerstvo životního 
prostředí 

  Bez připomínek  

ÚV ČR 
Kabinet vedoucího ÚV 

  Bez připomínek  

ÚV ČR 
Ministr a předseda LRV 
 

25 Z K bodu 93 - § 27 
Upozorňujeme, že ustanovení § 27 neobsahuje tržby za vlastní výkony a 
za zboží. Předpokládáme, že se jedná o nedopatření, protože ve 
směrné účetní osnově uvedeny jsou   (viz  strana 49)  60 - Tržby za 
vlastní výkony a za zboží. Požadujeme doplnit, případně odůvodnit.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že platné 
obsahové vymezení 
výnosových položek „B.I.1. 
Tržby za vlastní výrobky“, 
„B.I.2. Tržby z prodeje 
služeb“ a „B.I.3. Tržby za 
prodané zboží“ je fakticky 
pouze opakováním názvu 
samotné položky, navrhuje 
se obsahové vymezení 
těchto položek zrušit, 
s ohledem na to, že ze 
samotného názvu výnosové 
položky B.III. Tržby za vlastní 
výkony a za zboží“ (nové 
členění a struktura položek 
výkazu zisku a ztráty 
v příloze č. 2 k vyhlášce) ve 
výkazu zisku a ztráty je 
obsah zřejmý. Obdobně 
vyhláška č. 500/2002 Sb. 
neobsahuje obsahové 
vymezení všech položek 
výkazu zisku a ztráty, se 
kterou se vyhláška č. 
504/2002 Sb. sbližuje. 

 26 Z K bodu 93 - § 27 odst. 2 písm. b) Vyhověno. 
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Předkladatel v tomto bodu navrhuje obsahové vymezení položek výkazu 
zisku a ztrát, tj. nákladů a výnosů včetně výsledku hospodaření. 
Do ustanovení § 27 odst. 2 písm. b) zařazuje také „část výtěžku z 
veřejných sbírek podle zákona upravujícího veřejné sbírky určená na 
úhradu výdajů spojených s uspořádáním veřejných sbírek“. 
Domníváme se, že v praxi je téměř nemožné takové pravidlo pro 
účtování sbírek dodržet. Účetní jednotka, která organizuje sbírku, účtuje 
o výnosech na sbírku jako celku a jednotně a není schopna dopředu (v 
reálném čase) rozklíčovat, které dary půjdou na úhradu výdajů 
spojených s uspořádáním sbírky (ty by se účtovaly rovnou jako provozní 
příspěvky) a ostatní dary do sbírky (ty by se účtovaly nadále fondově a 
do výnosů až jako zúčtování fondu – dle reálného čerpání). V reálném 
čase navíc není ani možné stanovit, jaké procento půjde na úhradu 
výdajů spojených s pořádáním sbírky, je známa horní hranice (5%), ale 
toto procent může být (a bývá) u úspěšných sbírek nižší, u 
dlouhodobých sbírek se toto procento mění v čase, sleduje se 
kumulativní průměr. 
Požadujeme výše uvedené zahrnutí části výtěžku z veřejných sbírek 
vysvětlit, event. z daného ustanovení vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

S ohledem na praktickou 
obtížnost aplikace § 27 odst. 
2 b) ve věci vykazování části 
výtěžku z veřejných sbírek se 
připomínce vyhovuje. 

 27 Z K bodu 127 - § 38 odst. 10 
Předkladatel navrhuje vypustit část ustanovení § 38 odst. 10 týkající se 
snižování vlastního jmění a současného zvyšování výnosů po dobu 
odepisování dlouhodobého majetku nabytého z dotace, účelového daru 
či bezúplatně nabytého. Současně se navrhuje vypustit související slova 
v ustanovení § 18 odst. „snížená o oprávky“. V důvodové zprávě je 
uvedeno, že se jedná o legislativně technickou úpravu textu. 
Domníváme se, že v případě vypuštění uvedeného textu nebude jasné, 
jakým způsobem mají právnické osoby (např. nadace) postupovat při 
nakládání s vlastním jměním vytvořeným z bezúplatně nabytého 
majetku. Požadujeme vysvětlit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 
Ustanovení o odpisování 
majetku v § 38 odst. 10 
nebude rušeno a převáděno 
do příslušného českého 
účetního standardu a v § 18 
odst. 1 budou zachována 
slova „snížená o oprávky“ 
vyjadřující blíže zůstatkovou 
cenu. 

ÚV ČR 
Odbor kompatibility 

  Bez připomínek  

ÚV ČR 
Místopředseda vlády 

  Bez připomínek  
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pro vědu výzkum a 
inovaci a předseda 
Rady pro výzkum, 
vývoj a inovace 
Český statistický úřad 
 

28 D Úvod 
Český statistický úřad doporučuje v budoucnu navázat na předchozí 
spolupráci a společnou dohodu, na jejímž základě Ministerstvo financí 
informovalo 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 nebo samotného z. o účetnictví. Bylo 
dohodnuto, že MF poskytne ČSÚ tyto informace již v průběhu vnitřního 
připomínkového řízení nebo v procesu konzultací k připravovaným 
návrhům, dříve než bude materiál předložen  
do vnějšího připomínkového řízení.  U novely vyhl. 504/2002 Sb.  
a návrhu vyhlášky o jednoduchém účetnictví nebylo ČSÚ ze strany 
předkladatele informováno. 
Položky v účetních výkazech slouží jako významný zdroj převedený  
do statistických výkazů pro potřeby národních účtů, čímž  
je zajištěna kvalita získaných údajů a současně je snížena 
administrativní zátěž zpravodajských jednotek. Vzhledem k této 
skutečnosti včasné informace o zamýšlených změnách vytvářejí prostor 
pro přípravu Programu statistických zjišťování  
a náplně jednotlivých výkazů. Neposkytnutí informací může mít  
za následek nezajištění obsahové návaznosti účetních a statistických 
výkazů, který nepřispívá ke kvalitě a transparentnosti získávaných dat. 

Bere se na vědomí. 
 
 

 29 D Připomínka doporučující: 
Bod 31. návrhu - § 5a Hlavní hospodářská činnost 
ČSÚ doporučuje doplnit navržený text o zásadu odděleného vykazování 
účetních položek výkazu za hlavní a hospodářskou činnost. 
Navržené doplnění by přispělo k lepšímu pochopení způsobu 
vykazování údajů hlavní a hospodářské činnosti. Oddělený způsob 
vykazování jednotlivých účetních položek odpovídá i potřebám ČSÚ pro 
sestavení národních účtů (např. propočtu HDP). 

Vysvětleno. 
Požadavek odděleného 
vykazování hlavní a 
hospodářské činnosti je 
naplněn v rámci obecných 
ustanovení o výkazu zisku a 
ztráty v § 6 odst. 1 vyhlášky 
v platném znění a v rámci 
obsahového vymezení 
výsledku hospodaření v 
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novém § 28 odst. 2 vyhlášky 
(toto znění je shodné 
s původním zněním § 28 - 
věta druhá uvozovacího 
ustanovení). § 5a Hlavní a 
hospodářská činnost pouze 
vymezuje hlavní a 
hospodářskou činnost pro 
účely vyhlášky.   

Hospodářská komora    Bez připomínek  
Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

  Bez připomínek  

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 
 

30 D Zásadní připomínka/komentář k praktické aplikaci změny v §38 
odst. 10 a §18 odst. 1: 
V §38 odst. 10 byla vypuštěna část o snižování vlastního jmění a 
současném zvyšování výnosů po dobu odepisování dlouhodobého 
majetku nabytého z dotace, účelového daru či bezúplatně 
nabytého, současně byla vypuštěna související slova „snížená o 
oprávky“ v §18 odst. 1. 
Pokud má tato úprava znamenat, že má ve vlastním jmění zůstat celá 
původní částka bezúplatně nabytého majetku i v momentě, kdy je již 
plně odepsán, tak jednak to není v souladu s Českými účetní standardy 
(bod 4.1.4. poslední odtrh), což ale není zásadní problém, i standardy 
lze změnit, ale má to i poměrně zásadní praktické dopady. 
Konkrétní praktický postup, který používá většina nadací, ale i 
některé jiné neziskové organizace: 

− Nadace v průběhu roku jednak získává dary a granty pro účely 
rozdělování nadačních příspěvků a jednak vyvíjí vlastní činnost k 
získání prostředků pro výplatu nadačních příspěvků. 

− Nadační příspěvky nejsou nákladem organizace, nadace je 
účtuje jako výplatu z bankovního účtu souvztažně se snížením 
fondu, na kterém eviduje zdroje pro tuto výplatu. 

− Zdrojem, který nadace získá vlastní činností, může být například 
výtěžek z aukce, který veřejnosti předem slíbí použít na projekt 
XY. Účetně však nemůže výnos z aukce zaúčtovat rovnou do 

Vyhověno. 
Ustanovení o odpisování 
majetku v § 38 odst. 10 
nebude rušeno a převáděno 
do příslušného českého 
účetního standardu a v § 18 
odst. 1 budou zachována 
slova „snížená o oprávky“ 
vyjadřující blíže zůstatkovou 
cenu. 
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fondu, musí ho zaúčtovat do výnosů a po uzavření roku je 
součástí výsledku hospodaření nadace. 

− Nadace po uzavření roku rozhoduje o vypořádání výsledku 
hospodaření a rozhoduje kolik zdrojů přidělí do toho kterého 
fondu – to samozřejmě předpokládá kladný výsledek 
hospodaření. Řekněme, že se do výsledku projevil např. 
výsledek aukce ve výši 500 tis. Kč a dále pak výnosy z nadační 
jistiny ve výši 200 tis. Kč. Správní rada rozhodla, že 500 tis. Kč v 
souladu s tím, co nadace slíbila, půjde na projekt XY a 100 tis. z 
ostatních zdrojů půjde na projekt ABC. Dnes je to vcelku funkční 
řešení i z účetního pohledu – z výsledku hospodaření je 
převedeno do fondů a následně odúčtováno spolu s výplatou 
peněžních prostředků.  

− V momentě, kdy takováto nadace dostane darem nemovitost v 
Praze za 30 mil. Kč, stanoví odpisový plán na 30 let, tak jí každý 
rok spadne do nákladů odpis ve výši 1 mil. Kč. Doposud je ve 
výsledovce vyrovnala výnosem z titulu rozpouštění vlastního 
jmění. Dle nového znění je ničím nevyrovná, výsledek 
hospodaření tedy nebude 700 tis. Kč, ale ztráta -300 tis. Kč. 
Rozdělovat do fondů ztrátu je dost odvážná operace. Pokud 
organizace vykáže ztrátu, může správní rada pravděpodobně 
pouze rozhodnout o úhradě ztráty. Jak pak nadace dodrží 
přidělení výsledku aukce ve výši 500 tis. na projekt XY? 

Výše uvedený příklad je běžná praxe zejména v nadacích, ale i v jiných 
organizacích, které si rozdělují výsledek hospodaření na projekty. Není 
samozřejmě nikde řečeno, že tuto praxi nemohou změnit. Tedy pokud 
není možnost zatím ještě ponechat stávající řešení s rozpouštěním do 
výnosů (než bude připraveno řešení nové), pak je třeba upravit řešení 
nové: 

− Tímto řešením může být jedině práce s vlastními zdroji. Podle 
stávajících předpisů by bylo možné situaci výše řešit tím, že 
správní rada rozhodne o úhradě ztráty z vlastního jmění (90) a 
následně rozhodne o přesunu vlastního jmění do fondů, tedy na 
projekt XY a ABC. Toto řešení je bez dalších úprav vcelku 
funkční pouze s určitým rozporem s ohledem na znění §18. Též 
by bylo třeba dát takové řešení jako návodné alespoň do 
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standardů. Má to ale jeden háček a ten platí obecně nejen pro 
nadace, ale i pro všechny ostatní neziskovky. 

− Ten háček souvisí s tím, že v případě navrhovaného znění 
vyhlášky, již nebude žádný postup pro nakládání s vlastním 
jměním vytvořeným z bezúplatně nabytého dlouhodobého 
majetku. Tj. vlastně si s ním organizace může dělat co chce? 
Může hned první rok celých výše uvedených 30 mil. Kč 
přesunout na fondy, tedy již nebude vykazovat žádný zdroj krytí 
ještě neodepsané nemovitosti ve vlastním jmění, vytvoří si tím 
fondy, které nebudou plně kryty finančními prostředky atd.. Bylo 
by vhodnější, kdyby obdobně jako při práci s přeceněním 
nemovitostí v IFRS, bylo povoleno přesouvat z vlastního jmění 
do fondů (resp. výsledku hospodaření – úhrada ztráty) pouze tu 
část zdrojů odpovídající již odepsané části darovaného majetku. 
Obdobně jako je to v případech dlouhodobého majetku nabytého 
z dotace i v případě rozpočtových a příspěvkových organizací – 
jmění se snižuje o částku odpovídající odpisům ve prospěch 
fondu.  

Tedy pokud je skutečně záměrem postup rozpouštění vlastního jmění do 
výnosů zrušit, navrhujeme do §38 místo něj ukotvit postup práce s 
vlastními zdroji: 
V případě, že je takto pořízený majetek odepisován, sníží účetní 
jednotka výši vlastního jmění o částku odpovídající poměrné výši 
odpisů v poměru přijatého bezúplatného plnění a pořizovací ceny 
majetku ve prospěch jiných složek vlastních zdrojů, zejména fondů 
či výsledku hospodaření. 
Nebo by to bylo možné upravit volitelně, protože z praxe víme, že jsou 
na druhou stranu organizace, které to chtějí ve vlastním jmění nechat, 
nepotřebují to jako zdroj a nechtějí to ani vůbec nijak sledovat. Tedy by 
to bylo možné takto: 
V případě, že je takto pořízený majetek odepisován, může účetní 
jednotka průběžně snižovat výši vlastního jmění o částku 
odpovídající poměrné výši odpisů v poměru přijatého bezúplatného 
plnění a pořizovací ceny majetku ve prospěch jiných složek 
vlastních zdrojů, zejména fondů či výsledku hospodaření. 
Takovéto ustanovení by dalo nadacím i ostatním organizacím návod jak 
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se mají k nové situaci postavit, současně by ulevilo těm, co tyto zdroje 
používat ani sledovat nechtějí a současně by z tohoto ustanovení snad i 
vyplývalo, že účetní jednotka by z vlastního jmění neměla odúčtovat 
částku vyšší než je výše oprávek. 
Současně by bylo v každém případě třeba upravit standard 413 Vlastní 
zdroje a dlouhodobé závazky v části 4.1. a 4.2. 

Komora auditorů 
 

31 D VŠEOBECNÉ PŘIPOMÍNKY - ZÁSADNÍ 
1. Tvorba opravných položek a rezerv  
Domníváme se, že účetní jednotky účtující v soustavě podvojného 
účetnictví, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, by 
měly mít možnost tvorby účetních opravných položek a rezerv, což 
vyžaduje změny zejména v ustanoveních § 15 odst. 6, § 19, § 26 odst. 6 
d), § 37 odst. 1 a odst. 2, § 40 odst. 1 a odst. 2, § 42a. 
Skutečnost, že dle současné legislativy toto není možné, může vést 
k nadhodnocení aktiv a podhodnocení pasiv, a tedy k situaci, kdy účetní 
závěrka nebude podávat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a 
finanční situace účetní jednotky. 

Nevyhověno. 
Návrh věcné úpravy vyhlášky 
není předmětem této novely. 
Doporučení bude zváženo 
v rámci přípravy nové právní 
úpravy. V současné době se 
jeví tento požadavek – 
zejména s ohledem na snahu 
omezovat administrativní 
zátěž u nejmenších účetních 
jednotek, které sestavují 
účetní závěrku ve 
zjednodušeném rozsahu, za 
nerealistický. Navíc 
navrhovaná úprava vyžaduje 
i širší konzultaci s daňovými 
odbory v rámci Ministerstva 
financí. V této souvislosti také 
odkazujeme na § 13a zákona 
o účetnictví. 

 32 D 2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek financovaný 
z dotace, účelového daru a bezúplatně nabytý majetek 

V předloženém návrhu novely Vyhlášky se v § 38 odst. 10 vypouští 
poslední věta, která se týká snižování vlastního jmění souvztažně se 
zvyšováním výnosů v souvislosti s odepisováním dlouhodobého majetku 
pořízeného z dotace, s odůvodněním, že se jedná o větu příliš popisnou 
a nadbytečnou, která obsahově nepatří do Vyhlášky.  
Prozatím není zcela jasné, zda a jakým způsobem bude návazně 
upraven Český účetní standard pro účetní jednotky, u kterých hlavním 
předmětem činnosti není podnikání, č. 413 Vlastní zdroje a dlouhodobé 

Vyhověno. 
Ustanovení o odpisování 
majetku v § 38 odst. 10 
nebude rušeno a převáděno 
do příslušného českého 
účetního standardu. 
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závazky (dále jen „ČÚS“), který v bodě 4.1.4. uvádí, že na vrub 
příslušného účtu účtové skupiny 90 se (mimo jiné) účtuje poměrná část 
odpisů majetku pořízeného z dotace účtovaná do výnosů. 
Pokud bude ve zmiňovaném ČÚS doplněno, že se zde účtuje také 
poměrná část odpisů majetku pořízeného z účelového daru a 
bezúplatně nabytého majetku, což na základě Odůvodnění k návrhu 
novely Vyhlášky předpokládáme, domníváme se, že je vzhledem 
k nejednotné dosavadní praxi v této oblasti nutné doplnit přechodná 
ustanovení související s touto změnou. 

 33 D 3. Peněžní prostředky  
V souvislosti s implementací požadavků 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 jen „Směrnice“) došlo v návrhu novely 
vyhlášky 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, ke změně ve vykazování 
krátkodobého finančního majetku, kdy peněžní prostředky byly 
vyčleněny do samostatné položky. 
Ačkoli Směrnice stanoví tento požadavek pouze pro kapitálové 
společnosti, navrhujeme zvážit implementaci tohoto požadavku také do 
Vyhlášky (přesun odstavců 1, 2, 3 a 6 z § 16 do nového § 16a s názvem 
Peněžní prostředky). 
Pokud bude tato připomínka akceptována, je nutné provést související 
změny také v Příloze č. 1 Vyhlášky. 

Nevyhověno. 
Návrh věcné úpravy vyhlášky 
není předmětem této novely. 
Doporučení bude zváženo 
v rámci přípravy nové právní 
úpravy. 

 34 D 4. Přeměny účetních jednotek, u kterých hlavním předmětem 
činnosti není podnikání 

S ohledem na potřeby praxe doporučujeme zvážit doplnění účetních 
metod v případě přeměn účetních jednotek, u kterých hlavním 
předmětem činnosti není podnikání, popř. odkaz na úpravu ve vyhlášce 
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 

Vyhověno. 
Vyhláška doplněna o nový § 
36b obsahující odkaz na 
vyhlášku č. 500/2002 Sb.  
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účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  
 

 35 D PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM USTANOVENÍM NOVELY 
VYHLÁŠKY 
5. Ustanovení § 8 odst. 1  
(1) Položka „A.II.1. Pozemky“ obsahuje pozemky bez ohledu na výši 
ocenění, pokud nejsou zásobami podle § 11 odst. 7. Tato položka 
neobsahuje součásti pozemku, které jsou odpisovány a vykazují se jako 
majetek nebo jeho části v položkách „A.II.3. Stavby“, „A.II.5. Pěstitelské 
celky trvalých porostů“, „A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek“ 
podle odstavce 109 písmen a) a d).  
Zdůvodnění 
Formální úprava odkazu po přečíslování odstavců.  

Vyhověno. 

Komora daňových 
poradců 
 

36 D Připomínky k návrhu 
1) K bodu 31 návrhu 

Bod 31 
„§ 5a 

Hlavní a hospodářská činnost 
 

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí hlavní činností veškeré 
činnosti, pro které byla účetní jednotka zřízena zvláštním právním 
předpisem, zřizovací listinou nebo jiným dokumentem…. 
 
Dosavadní právní úprava pracuje s termíny zřízení účetní jednotky, ale i 
založení, které je též pro některé účetní jednotky legitimním způsobem 
vzniku. Doporučujeme navrhované znění doplnit takto: 
 

„§ 5a 
Hlavní a hospodářská činnost 

 
(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí hlavní činností veškeré 

činnosti, pro které byla účetní jednotka založena či zřízena zvláštním 
právním předpisem, zřizovací listinou nebo jiným dokumentem…. 
 
Na několika místech návrh vyhlášky pracuje s termínem hlavní poslání a 
spojuje s ním i způsob účtování (např. § 18, § 26 odst. 5 písm. e), § 27 

Vyhověno. 
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odst. 2 písm. b), § 42a písm. b)) aniž by obsah termínu byl definován, 
resp. z textu nevyplývá jednoznačný obsah termínu. Doporučujeme 
termín nahradit termínem „hlavní činnost“, který je definován v § 5a 
odst. 1 návrh novely vyhlášky. 

 37 D 2) K bodu 104 návrhu  
V § 30 se doplňuje odstavec 7, který zní: 
(7) Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu neobsahuje 
informace podle § 30 odst. 1 písm.  b), d) bod 4. , e), f) h), i), j), k), l), 
m), p), r), t)  a y). 
 
Odůvodnění: 
Rozsáhlost údajů požadovaných pro přílohu v účetní závěrce § 30 
vyhlášky je s ohledem na poměrně jednoduchou a stručnou podobu 
rozvahy ve zkráceném rozsahu a výkaz zisku a ztráty ve zkráceném 
rozsahu ve značném nepoměru. Přitom vedení účetnictví neziskových 
organizaci spadajících do okruhu mikro účetních jednotek a malých 
účetních jednotek jsou nezřídka zajišťovány dobrovolníky v jejich volném 
čase. Většina neziskových organizací spadajících do okruhu mikro 
účetních jednotek a malých účetních jednotek navíc pro velkou část 
údajů požadovaných připomínkovaným návrhem  nemá náplň, případně 
se jedná o pro ně či pro jejich členy zcela nepodstatné informace. 

Nevyhověno. 
Příloha vysvětluje a doplňuje 
údaje uvedené v rozvaze a 
výkazu zisku a ztráty, a to i 
ve zkráceném rozsahu. Přes 
to, že malé účetní jednotky a 
mikro účetní jednotky 
nebudou mít povinnost mít 
účetní závěrku ověřenou 
auditorem, nelze opominout 
požadavek na vyšší míru 
transparentnosti vykazování 
těmito účetními jednotkami. 

 38 D Připomínky nad rámec návrhu 
3) S ohledem na skutečnost, že dle ustanovení § 5 odst. 1 se 
v rozvaze uvádějí u každé položky údaje za minulé účetní období, 
doporučujeme v § 5 odst. 2 zrušit větu: 
V prvním sloupci se uvádějí částky aktiv a pasiv se stavem k prvnímu 
dni účetního období. 
a nahradit ji novým zněním: 
 
Každá z položek rozvahy obsahuje též informaci o výši této položky 
uvedené za bezprostředně předcházející účetní období (dále jen 
"minulé účetní období"). Tyto informace se uvádějí v prvním 
sloupci. 
 
V této souvislosti je dále třeba upravit i strukturu výkazu Rozvaha v části 

Bere se na vědomí. 
Návrh věcné úpravy vyhlášky 
není předmětem této novely. 
Doporučení bude zváženo 
v rámci přípravy nové právní 
úpravy. 
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Pasiva A.II Výsledek hospodaření celkem. 
 39 D 4) Vyhláška pracuje s termínem dlouhodobý resp. krátkodobý 

(závazek, pohledávka,…) odlišně od ostatních prováděcích předpisů pro 
účetnictví (např. vyhláška 500/2002 Sb.) čímž znesnadňuje uživatelům 
účetních závěrek jejich čitelnost resp. srovnatelnost. 
Doporučujeme respektovat postupy a definice použité u ostatních 
prováděcích předpisů tj. 
Za dlouhodobé jsou považovány závazky, resp. pohledávky, které 
v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu 
splatnosti delší než jeden rok a analogicky za krátkodobé jsou 
považovány závazky, resp. pohledávky, které v okamžiku, ke 
kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden 
rok a kratší. 

Bere se na vědomí. 
Návrh věcné úpravy vyhlášky 
není předmětem této novely. 
Doporučení bude zváženo 
v rámci přípravy nové právní 
úpravy. 

 40 D Připomínky nad rámec návrhu z pohledu SVJ: 
5) Zdůvodnění 
Dlouhodobým problémem při účtování SVJ je, jaké účetní případy 
účtovat rozvahově a jaké výsledkově. Od 1.1.2014 nabyly účinnosti nové 
předpisy, které na tuto otázku dávají částečnou odpověď. Jedná se mj. o 
- zákon č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen NOZ) 
- nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí 
souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím (dále jen NV) 
Stávající vyhlášky č. 504/2002 Sb. a ČÚS 401 až 414 na nové předpisy 
z pohledu SVJ nereagovaly. 
Je sice možné postupovat podle § 7 odst. 2 zákona o účetnictví bez 
ohledu na skutečnost co uvádí vyhláška a nebo ČÚS, ale domnívám se, 
že když existuje cca 58 000 SVJ, že by bylo vhodné specifika SVJ vtělit i 
do vyhlášky a ČUS. 

Bere se na vědomí. 
Návrh věcné úpravy vyhlášky 
není předmětem této novely. 
Doporučení bude zváženo 
v rámci přípravy nové právní 
úpravy. Je však nutné 
upozornit na skutečnost, že 
vyhláška č. 504/2002 Sb. se 
vztahuje na velký rozsah 
různých typů účetních 
jednotek z hlediska jejich 
činnosti a právní formy a 
nelze specifikovat pravidla 
pro každou formu jednotlivě, 
jestliže jsou postačující 
obecná pravidla pro všechny 
typy účetních jednotek. 

 41 D 6) Účtování o předpisech záloh 
Podle § 1181 NOZ musí platit vlastník zálohy na služby. NOZ ani 
nevylučuje placení záloh na příspěvky na správu domu. Existuje-li 
povinnost platit zálohy, mělo by být sledování této povinnosti předmětem 

Bere se na vědomí. 
Návrh věcné úpravy vyhlášky 
není předmětem této novely. 
Doporučení bude zváženo 
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účetnictví. Bez vykazování pohledávek SVJ za vlastníky z titulu zůstatku 
neuhrazených záloh neposkytuje účetnictví věrný obraz skutečnosti.  
U podnikatelů je v ČÚS č. 017 v bodě 3.2.3 uvedeno: „U pravidelně se 
opakujících zálohových plateb od uživatelů bytů a nebytových prostor 
(služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor a nájemné či 
příspěvek vlastníka jednotky) lze účtovat o předpisu záloh.“ 
Návrh: 
- doplnit § 12 odst. 5 (případně odst. 1) vyhlášky o krátkodobé i 
dlouhodobé pohledávky SVJ z předepsaných příspěvků na správu, i 
záloh na tyto příspěvky, a záloh na služby 

v rámci přípravy nové právní 
a jeho prováděcích předpisů. 
Účetní právní předpisy 
obecně nevylučují účtování o 
předpisu záloh, a to ani pro 
účetní jednotky, které 
postupují podle vyhlášky č. 
504/2002 Sb. 

 42 D 7) Účtování o opravách majetku, který není ve vlastnictví SVJ 
NV 366/2013 Sb. v § 16 odst. 1 uvádí, že příjmem SVJ jsou mj. 
příspěvky vlastníků jednotek. Tyto příspěvky by měly být zaúčtovány 
jako výnos SVJ. K výnosům SVJ by měly být přiřazeny související 
náklady. Jedním z nejvýznamnějších výdajů v SVJ jsou opravy.  Aby 
mohly být účtovány náklady na opravy cizího majetku do účetnictví SVJ 
navrhuji doplnit § 26 odst. 2 vyhlášky. 
Návrh: 
doplnit § 26 odst. 1 písm. c) vyhlášky o náklady na opravy společných 
částí domu a pozemku. 

Bere se na vědomí. 
Návrh věcné úpravy vyhlášky 
není předmětem této novely. 
Doporučení bude zváženo 
v rámci přípravy nové právní 
úpravy. 
 

Svaz účetních 
 

43 D VŠEOBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
1. Tvorba opravných položek a rezerv  
Domníváme se, že účetní jednotky účtující v soustavě podvojného 
účetnictví, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, by 
měly mít možnost tvorby účetních opravných položek a rezerv, což 
vyžaduje změny zejména v ustanoveních § 15 odst. 6, § 19, § 26 odst. 6 
d), § 37 odst. 1 a odst. 2, § 40 odst. 1 a odst. 2, § 42a. 
Skutečnost, že dle současné legislativy toto není možné, může vést 
k nadhodnocení aktiv a podhodnocení pasiv, a tedy k situaci, kdy účetní 
závěrka nebude podávat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a 
finanční situace účetní jednotky. 
Připomínka SÚ nad rámec připomínek KA ČR: 
Domníváme se, že stávající znění vyhlášky je v přímém rozporu 
s ustanoveními zákona o účetnictví, který nedává možnost účetním 
jednotkám vedoucím účetnictví v plném rozsahu možnost, aby o 
účetních opravných položkách a rezervách neúčtovali. 

Nevyhověno. 
Návrh věcné úpravy vyhlášky 
není předmětem této novely. 
Doporučení bude zváženo 
v rámci přípravy nové právní 
úpravy. V současné době se 
jeví tento požadavek – 
zejména s ohledem na snahu 
omezovat administrativní 
zátěž u nejmenších účetních 
jednotek, které sestavují 
účetní závěrku ve 
zjednodušeném rozsahu, za 
nerealistický. Navíc 
navrhovaná úprava vyžaduje 
i širší konzultaci s daňovými 
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odbory v rámci Ministerstva 
financí. V této souvislosti také 
odkazujeme na § 13a zákona 
o účetnictví. 

 44 D 2. Peněžní prostředky  
V souvislosti s implementací požadavků 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 jen „Směrnice“) došlo v návrhu novely 
vyhlášky 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, ke změně ve vykazování 
krátkodobého finančního majetku, kdy peněžní prostředky byly 
vyčleněny do samostatné položky. 
Ačkoli Směrnice stanoví tento požadavek pouze pro kapitálové 
společnosti, navrhujeme zvážit implementaci tohoto požadavku také do 
Vyhlášky (přesun odstavců 1, 2, 3 a 6 z § 16 do nového § 16a s názvem 
Peněžní prostředky). 
Pokud bude tato připomínka akceptována, je nutné provést související 
změny také v Příloze č. 1 Vyhlášky. 

Nevyhověno. 
Návrh věcné úpravy vyhlášky 
není předmětem této novely. 
Doporučení bude zváženo 
v rámci přípravy nové právní 
úpravy. 

 45 D 3. Přeměny účetních jednotek, u kterých hlavním předmětem 
činnosti není podnikání 

S ohledem na potřeby praxe doporučujeme zvážit doplnění účetních 
metod v případě přeměn účetních jednotek, u kterých hlavním 
předmětem činnosti není podnikání, popř. odkaz na úpravu ve vyhlášce 
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.  

Vyhověno. 
Vyhláška doplněna o nový § 
36b obsahující odkaz na 
vyhlášku č. 500/2002 Sb. 

 46 D PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM USTANOVENÍM NOVELY 
VYHLÁŠKY 
4. Ustanovení § 8 odst. 1  
(1) Položka „A.II.1. Pozemky“ obsahuje pozemky bez ohledu na výši 

Vyhověno. 
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ocenění, pokud nejsou zásobami podle § 11 odst. 7. Tato položka 
neobsahuje součásti pozemku, které jsou odpisovány a vykazují se jako 
majetek nebo jeho části v položkách „A.II.3. Stavby“, „A.II.5. Pěstitelské 
celky trvalých porostů“, „A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek“ 
podle odstavce 109 písmen a) a d).  
Zdůvodnění 
Formální úprava odkazu po přečíslování odstavců.  

Vysoká škola 
ekonomická v Praze 
 

47 D I. Obecné připomínky 
Doporučujeme v textu vyhlášky nepoužívat formulace stanovující 
postupy účtování, neboť to neumožňuje zmocňovací ustanovení v § 4 
odst. 8 zákona, naopak to v ustanovení § 36 zákon umožňuje pouze 
prostřednictvím českých účetních standardů. 
Týká se např. § 27 odst. 1 věty poslední, § 34 odst. 1 a některých 
dalších ustanovení. 

Vysvětleno. 
Citované zmocňovací 
ustanovení § 4 odst. 8 
zákona o účetnictví mimo jiné 
v uvozovací části také 
stanoví, že účetní jednotky 
jsou povinny dodržovat také 
ostatní podmínky vedení 
účetnictví stanovené 
prováděcími právními 
předpisy. Tím není 
vyloučeno, aby v prováděcím 
předpisu byly vyjádřeny 
obecné popisy postupů 
účtování v přímé souvislosti a 
návaznosti například na 
obsahové vymezení položek 
účetních závěrky nebo účetní 
metody.  
Samotný § 36 odst. 1 zákona 
o účetnictví ostatně vymezuje 
obsah Českých účetních 
standardů nejen jako bližší 
popis účetních metod, které 
jsou obsaženy v prováděcích 
předpisech, ale také jako 
bližší popis postupů účtování. 
Citované ust. § 27 odst. 1 
věty poslední návrhu 
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vyhlášky v rámci obsahového 
vymezení položky „Provozní 
dotace“ vyjadřuje pouze, že 
určité aktivum se účtuje a 
vykazuje jako poskytnutí 
dotace, a že jeho úbytek se 
účtuje do výnosů ve věcné a 
časové souvislosti s náklady.  
Citované ust. § 34 odst. 1 
návrhu vyhlášky v rámci 
účetní metody způsobu 
oceňování pouze vyjadřuje 
výsledkové účtování změny 
reálné hodnoty příslušného 
cenného papíru.  
Obdobné ustanovení je 
obsaženo v platném znění 
vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
Návrh znění § 34 odst. 1 
vyhlášky č. 504/2002 Sb. 
více odpovídá znění ve 
vyhlášce č. 500/2002 Sb. 
v rámci přiblížení se vyhlášky 
č. 504/2002 Sb. k vyhlášce č. 
500/2002 Sb. při 
respektování specifik činností 
účetních jednotek, které 
postupují podle vyhlášky č. 
504/2002 Sb. 

 48 D Doporučujeme precizovat používání termínu „hodnota“ v textu vyhlášky, 
neboť jde o termín, který zákon nedefinuje. Dochází k zaměnitelnému 
používání termínů „hodnota“, „ocenění“, „výše“ a „objem“. Doporučujeme 
spíše zvážit používání termínu „ocenění“ nebo „výše ocenění“.  
Týká se např. § 30 odst. 1 písm. d) bodu 2. 

Vysvětleno. 
Předmětem novely není 
zpřesnění terminologie pojmů 
„hodnota“, „výše“, „objem“ 
případně jejich nahrazení 
pojmy „ocenění“ nebo „výše 
ocenění“.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA3CJ78SN)



 21   

Ust. § 30 odst. 1 písm. d) 
bodu 2 vychází ze zákona č. 
221/2015 Sb., resp. 
z transpozice Směrnice 
Evropského parlamentu a 
Rady 2013/34/EU. 

 49 D II. Legislativně technické připomínky 
K § 3 odst. 1: Navrženou formulaci § 3 odst. 1 považujeme za 
neobratnou, není zřejmé, co v souvislosti s účetní závěrkou je 
stanoveno. Navíc povinnosti v souvislosti s účetní závěrkou rozhodně 
nejsou stanoveny pouze § 18 zákona, ale také mnoha dalšími. 
Doporučujeme toto ustanovení zpřesnit. 

Nevyhověno. 
Základní požadavky na 
obsah účetní závěrky jsou 
stanoveny § 18 zákona, a 
proto se na něj odkazuje.  
Obdobná úprava textu je 
zapracována také do novely 
ostatních prováděcích 
předpisů k zákonu o 
účetnictví. 

 50 D K § 5 odst. 1 větě druhé: Je-li stanoveno, že informaci o výši každé 
položky rozvahy vykázané za minulé účetní období je nezbytné vykázat 
také v rozvaze za běžné účetní období, má se tím na mysli zřejmě 
pouze informace o „netto ocenění“ každé položky, nikoliv o „brutto 
ocenění“ či „korekcích“. Přesto, že správný postup vyplývá ze vzoru 
rozvahy v příloze č. 1 k vyhlášce, doporučujeme toto ustanovení 
zpřesnit. 

Vysvětleno. 
Účetní jednotky, které 
postupují podle vyhlášky č. 
504/2002 Sb., vykazují 
v rozvaze položky oprávek a 
opravných položek 
k jednotlivým aktivům 
samostatně v záporné 
hodnotě, a to, jak stav 
k prvnímu dni účetního 
období, tak stav 
k poslednímu dni účetního 
období. 

 51 D K § 26 odst. 2 písm. c) větě poslední a písm. d) větě poslední: 
Upozorňujeme, že uvedené položky nákladů „A.II.8.“ a „A.II.9.“ mohou 
mít také nulovou hodnotu. 

Vysvětleno. 
Položky výkazu zisku a ztráty 
v nulové výši se neuvádějí 
podle § 6 odst. 3 vyhlášky č. 
504/2002 Sb. 

 52 D K § 26 odst. 5 písm. b) a § 27 odst. 3 písm. b):  
Doporučujeme termín „odpis“ v účetní 

Vysvětleno. 
Zákon o účetnictví pojem 
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legislativě používat výhradně v souvislosti s dlouhodobým majetkem. „odpis“ nepoužívá, uvádí 
pojem odpisování 
v souvislosti s účetní 
metodou postupy odpisování. 
V § 27 odst. 3 písm. b) 
návrhu vyhlášky není použit 
pojem „odpis“. Použití pojmu 
„odpis“ nedobytných 
pohledávek nečiní 
v legislativní ani účetní praxi 
obtíže.  

 53 D K § 38 odst. 10:  
Jestliže bylo odstraněno pravidlo stanovující postup časového 
rozlišování přijatých investičních dotací, doporučujeme je o to přesněji 
naformulovat v příslušném českém účetním standardu, aby nedocházelo 
ke snížení právní jistoty dotčených účetních jednotek. 

Vyhověno. 
Ustanovení o odpisování 
majetku v § 38 odst. 10 
nebude rušeno a převáděno 
do příslušného českého 
účetního standardu. 

 54 D III. Věcné připomínky 
K § 26 odst. 5 písm. f):  
Doporučujeme zvážit, zda je ve všech případech vždy totožný okamžik 
uskutečnění účetních případů vznik schodku pokladní hotovosti nebo 
cenin a vznik nároku účetní jednotky vůči zaměstnanci hmotně 
odpovědnému za stav pokladní hotovosti nebo cenin. Navrhované znění 
předpokládá vždy totožnost těchto okamžiků. 

Vysvětleno. 
Předmětné ustanovení 
obsahuje pouze obsahové 
vymezení nákladové položky 
výkazu zisku a ztráty „Manka 
a škody“ bez stanovení 
okamžiků uskutečnění 
účetních případů. V případě 
schodku u pokladní hotovosti 
nebo cenin se předpokládá, 
že jsou vždy určeny osoby, 
které mají hmotnou 
odpovědnost za stav 
pokladní hotovosti a cenin, 
který je vyjádřen fikcí tak, že 
se jedná o pohledávku vůči 
hmotně odpovědné osobě.  

 55 D K § 32 odst. 1 písm. j):  
Doporučujeme ocenění výrobků nebo výkonů vzniklých při uvádění 

Nevyhověno. 
Obdobné ustanovení 
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majetku do stavu způsobilého k užívání zachytit jako snížení pořizovací 
ceny tohoto majetku, nikoliv jako výnos běžného období. 

obsahuje vyhláška č. 
500/2002 Sb. 

Komora certifikovaných 
účetních 

  Bez vyjádření  

 
V Praze dne 14. 10. 2015 
 

Vypracoval: Ing. Jan Bytel Podpis: 
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