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Rozdílová tabulka                V. 
 
 
Navrhovaný právní předpis ČR 
 
Návrh vyhlášky, kterým 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 

Odpovídající předpis EU 
 
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 

Ustanovení 
(část, §, 

odst. písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 

Čl. I. 
bod 1, § 3 
odst. 3 a 4 

V § 3 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí: 
„(3) V souladu s § 13 účetní jednotka vykazuje časové 

rozlišení v aktivech rozvahy 
a) v položce „C.II.3. Časové rozlišení aktiv“; rozvaha 

neobsahuje položku „D. Časové rozlišení aktiv“, nebo 
b) v položce „D. Časové rozlišení aktiv“; rozvaha 

neobsahuje položku „C.II.3. Časové rozlišení aktiv“. 
(4) V souladu s § 19 účetní jednotka vykazuje časové 

rozlišení v pasivech rozvahy 
a) v položce „C.III. Časové rozlišení pasiv“; rozvaha 

neobsahuje položku „D. Časové rozlišení pasiv“, nebo 
b) v položce „D. Časové rozlišení pasiv“; rozvaha 

neobsahuje položku „C.III. Časové rozlišení pasiv“. 
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 5 až 9. 

32013L0034 Čl. 6 odst. 1 
písm. d) 

1. Položky v ročních a konsolidovaných účetních 
závěrkách se zachycují a oceňují v souladu s těmito 
obecnými zásadami: 
d) částky zachycené v rozvaze a výsledovce se stanoví 
na akruálním principu; 

Čl. I. 
bod 7, § 13 

odst. 1 

V § 13 se vkládá nový odstavec 1, který zní: 
 „(1) Časové rozlišení v aktivech rozvahy je možné 

vykazovat v položce „C.II.3. Časové rozlišení aktiv“ nebo v položce 
„D. Časové rozlišení aktiv“. Účetní jednotka rozhodne, který způsob 
vykazování zvolí nejpozději k rozvahovému dni; kombinace obou 
způsobů není přípustná.“. 
Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5. 

32013L0034 Čl. 6 odst. 1 
písm. d) 

1. Položky v ročních a konsolidovaných účetních 
závěrkách se zachycují a oceňují v souladu s těmito 
obecnými zásadami: 
d) částky zachycené v rozvaze a výsledovce se stanoví 
na akruálním principu; 

   Příloha III 
Aktiva 

položka 
D.II.6. a 

položka E. 

Aktiva  
D. Krátkodobá aktiva 
II. Pohledávky 
6. Náklady a příjmy příštích období (pokud 
vnitrostátní právní předpisy nestanoví, že se tyto 
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 položky vykazují v položce E.) 
E. Náklady a příjmy příštích období (pokud 
vnitrostátní právní předpisy nestanoví, že se tyto 
položky vykazují v položce D.II.6.) 

Čl. I. 
bod 8, § 13 

odst. 2 

V § 13 odst. 2 se za slovo „Položka“ vkládají slova „ „C.II.3. Časové 
rozlišení aktiv“, respektive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem 
„ , obsahuje“.     
 

32013L0034 Čl. 6 odst. 1 
písm. d) 

1. Položky v ročních a konsolidovaných účetních 
závěrkách se zachycují a oceňují v souladu s těmito 
obecnými zásadami: 
d) částky zachycené v rozvaze a výsledovce se stanoví 
na akruálním principu; 

   Příloha III 
Aktiva 

položka 
D.II.6. a 

položka E. 
 

Aktiva  
D. Krátkodobá aktiva 
II. Pohledávky 
6. Náklady a příjmy příštích období (pokud 
vnitrostátní právní předpisy nestanoví, že se tyto 
položky vykazují v položce E.) 
E. Náklady a příjmy příštích období (pokud 
vnitrostátní právní předpisy nestanoví, že se tyto 
položky vykazují v položce D.II.6.) 

Čl. I. 
bod 9, § 13 

odst. 3 

V § 13 odst. 3 se za slovo „Položka“ vkládají slova „ „C.II.3.1. 
Náklady příštích období“, respektive“ a slovo „obsahuje“ se 
nahrazuje slovem „ , obsahuje“.     
 

32013L0034 Čl. 6 odst. 1 
písm. d) 

1. Položky v ročních a konsolidovaných účetních 
závěrkách se zachycují a oceňují v souladu s těmito 
obecnými zásadami: 
d) částky zachycené v rozvaze a výsledovce se stanoví 
na akruálním principu; 

   Příloha III 
Aktiva 

položka 
D.II.6. a 

položka E. 
 

Aktiva  
D. Krátkodobá aktiva 
II. Pohledávky 
6. Náklady a příjmy příštích období (pokud 
vnitrostátní právní předpisy nestanoví, že se tyto 
položky vykazují v položce E.) 
E. Náklady a příjmy příštích období (pokud 
vnitrostátní právní předpisy nestanoví, že se tyto 
položky vykazují v položce D.II.6.) 

Čl. I. 
bod 10, § 
13 odst. 4 

V § 13 odst. 4 se za slovo „Položka“ vkládají slova „ „C.II.3.2. 
Komplexní náklady příštích období“, respektive“ a slovo „obsahuje“ 
se nahrazuje slovem „ , obsahuje“.   
 

32013L0034 Čl. 6 odst. 1 
písm. d) 

1. Položky v ročních a konsolidovaných účetních 
závěrkách se zachycují a oceňují v souladu s těmito 
obecnými zásadami: 
d) částky zachycené v rozvaze a výsledovce se stanoví 
na akruálním principu; 

   Příloha III 
Aktiva 

Aktiva  
D. Krátkodobá aktiva 
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položka 
D.II.6. a 

položka E. 
 

II. Pohledávky 
6. Náklady a příjmy příštích období (pokud 
vnitrostátní právní předpisy nestanoví, že se tyto 
položky vykazují v položce E.) 
E. Náklady a příjmy příštích období (pokud 
vnitrostátní právní předpisy nestanoví, že se tyto 
položky vykazují v položce D.II.6.) 

Čl. I. 
bod 11, § 
13 odst. 5 

V § 13 odst. 5 se za slovo „Položka“ vkládají slova „C.II.3.3. Příjmy 
příštích období, respektive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem 
„ , obsahuje“.    

32013L0034 Čl. 6 odst. 1 
písm. d) 

1. Položky v ročních a konsolidovaných účetních 
závěrkách se zachycují a oceňují v souladu s těmito 
obecnými zásadami: 
d) částky zachycené v rozvaze a výsledovce se stanoví 
na akruálním principu; 

   Příloha III 
Aktiva 

položka 
D.II.6. a 

položka E. 
 

Aktiva  
D. Krátkodobá aktiva 
II. Pohledávky 
6. Náklady a příjmy příštích období (pokud 
vnitrostátní právní předpisy nestanoví, že se tyto 
položky vykazují v položce E.) 
E. Náklady a příjmy příštích období (pokud 
vnitrostátní právní předpisy nestanoví, že se tyto 
položky vykazují v položce D.II.6.) 

Čl. I. 
bod 14, § 
19 odst. 1 

V § 19 se vkládá nový odstavec 1, který zní:    
„(1) Časové rozlišení v pasivech rozvahy je možné 

vykazovat v položce „C.III. Časové rozlišení pasiv“ nebo v položce 
„D. Časové rozlišení pasiv“. Účetní jednotka rozhodne, který způsob 
vykazování zvolí nejpozději k rozvahovému dni; kombinace obou 
způsobů vykazování není přípustná. Zvolený způsob vykazování 
musí být shodný se způsobem vykazování časového rozlišení 
v aktivech rozvahy podle § 13.“. 
Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.  

32013L0034 Čl. 6 odst. 1 
písm. d) 

1. Položky v ročních a konsolidovaných účetních 
závěrkách se zachycují a oceňují v souladu s těmito 
obecnými zásadami: 
d) částky zachycené v rozvaze a výsledovce se stanoví 
na akruálním principu; 

   Příloha III 
Pasiva 
položka C.9. 
a položka D.  
 

Pasiva 
C. Závazky  
9. Výdaje a výnosy příštích období (pokud vnitrostátní 
právní předpisy nestanoví, že se tyto položky vykazují 
v položce D)  
D. Výdaje a výnosy příštích období  
(pokud vnitrostátní právní předpisy nestanoví, že se 
vykazují v závazcích v položce C.9) 

Čl. I. V § 19 odst. 2 se za slovo „Položka“ vkládají slova „C.II.3. Časové 32013L0034 Čl. 6 odst. 1 1. Položky v ročních a konsolidovaných účetních 
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bod 15, § 
19 odst. 2 

rozlišení pasiv, respektive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem 
„ , obsahuje“.      

písm. d) závěrkách se zachycují a oceňují v souladu s těmito 
obecnými zásadami: 
d) částky zachycené v rozvaze a výsledovce se stanoví 
na akruálním principu; 

   Příloha III 
Pasiva 
položka C.9. 
a položka D.  
 

Pasiva 
C. Závazky  
9. Výdaje a výnosy příštích období (pokud vnitrostátní 
právní předpisy nestanoví, že se tyto položky vykazují 
v položce D)  
D. Výdaje a výnosy příštích období  
(pokud vnitrostátní právní předpisy nestanoví, že se 
vykazují v závazcích v položce C.9) 

Čl. I. 
bod 16, § 
19 odst. 3 

V § 19 odst. 3 se za slovo „Položka“ vkládají slova „C.III.1. Výdaje 
příštích období, respektive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem 
„ , obsahuje“.   

32013L0034 Čl. 6 odst. 1 
písm. d) 

1. Položky v ročních a konsolidovaných účetních 
závěrkách se zachycují a oceňují v souladu s těmito 
obecnými zásadami: 
d) částky zachycené v rozvaze a výsledovce se stanoví 
na akruálním principu; 

   Příloha III 
Pasiva 
položka C.9. 
a položka D.  
 

Pasiva 
C. Závazky  
9. Výdaje a výnosy příštích období (pokud vnitrostátní 
právní předpisy nestanoví, že se tyto položky vykazují 
v položce D)  
D. Výdaje a výnosy příštích období  
(pokud vnitrostátní právní předpisy nestanoví, že se 
vykazují v závazcích v položce C.9) 

Čl. I. 
bod 17, § 
19 odst. 4 

V § 19 odst. 4 se za slovo „Položka“ vkládají slova „C.III.2. Výnosy 
příštích období, respektive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem 
„ , obsahuje“.   

32013L0034 Čl. 6 odst. 1 
písm. d) 

1. Položky v ročních a konsolidovaných účetních 
závěrkách se zachycují a oceňují v souladu s těmito 
obecnými zásadami: 
d) částky zachycené v rozvaze a výsledovce se stanoví 
na akruálním principu; 

   Příloha III 
Pasiva 
položka C.9. 
a položka D.  
 

Pasiva 
C. Závazky  
9. Výdaje a výnosy příštích období (pokud vnitrostátní 
právní předpisy nestanoví, že se tyto položky vykazují 
v položce D)  
D. Výdaje a výnosy příštích období  
(pokud vnitrostátní právní předpisy nestanoví, že se 
vykazují v závazcích v položce C.9) 

Čl. I. V § 56 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 32013L0034 Čl. 12  Ve výjimečných případech, kdy ekonomickou 
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bod 23, § 
56 odst. 2 

             „(2) Pokud dobu použitelnosti goodwillu a nehmotných 
výsledků vývoje nelze odhadnout, účetní jednotka rozhodne o době 
odpisování goodwillu nebo záporného goodwillu a nehmotných 
výsledků vývoje, která nesmí být kratší než 60 měsíců a delší než 
120 měsíců; tuto skutečnost účetní jednotka odůvodní v příloze v 
účetní závěrce.“.   

odst. 11 
druhý 

pododstavec) 

životnost goodwillu a nákladů na vývoj nelze 
spolehlivě odhadnout, musí být tato aktiva odepsána 
během maximální doby stanovené členským státem. 
Tato maximální doba nesmí být kratší než pět let a 
delší než deset let. Doba odpisování goodwillu se 
vysvětlí v příloze v účetní závěrce. 

Čl. I. 
bod 29, 

příloha č. 1 

V příloze č. 1 se za slova „C.II.2.4.6.9. Jiné pohledávky“ vkládají 
slova:  
„C.II.3. Časové rozlišení aktiv  

C.II.3.1. Náklady příštích období 
C.II.3.2. Komplexní náklady příštích období 

              C.II.3.3. Příjmy příštích období.“. 

32013L0034 Čl. 6 odst. 1 
písm. d) 

1. Položky v ročních a konsolidovaných účetních 
závěrkách se zachycují a oceňují v souladu s těmito 
obecnými zásadami: 
d) částky zachycené v rozvaze a výsledovce se stanoví 
na akruálním principu; 

   Příloha III 
Aktiva 
položka 
D.II.6. a 
položka E. 
 

Aktiva  
D. Krátkodobá aktiva 
II. Pohledávky 
6. Náklady a příjmy příštích období (pokud 
vnitrostátní právní předpisy nestanoví, že se tyto 
položky vykazují v položce E.) 
E. Náklady a příjmy příštích období (pokud 
vnitrostátní právní předpisy nestanoví, že se tyto 
položky vykazují v položce D.II.6.) 

Čl. I. 
bod 31, 

příloha č. 1 

V příloze č. 1 se za slova „C.II.8.7. Jiné závazky“ vkládají slova: 
  „C.III. Časové rozlišení pasiv  

C.III.1. Výdaje příštích období 
              C.III.2. Výnosy příštích období.“. 

32013L0034 Čl. 6 odst. 1 
písm. d) 

1. Položky v ročních a konsolidovaných účetních 
závěrkách se zachycují a oceňují v souladu s těmito 
obecnými zásadami: 
d) částky zachycené v rozvaze a výsledovce se stanoví 
na akruálním principu; 

   Příloha III 
Pasiva 
položka C.9. 
a položka D.  
 

Pasiva 
C. Závazky  
9. Výdaje a výnosy příštích období (pokud vnitrostátní 
právní předpisy nestanoví, že se tyto položky vykazují 
v položce D)  
D. Výdaje a výnosy příštích období  
(pokud vnitrostátní právní předpisy nestanoví, že se 
vykazují v závazcích v položce C.9) 

 Účinnost 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. 
 

32013L0034 Čl. 53 odst. 1 
druhý 

pododstavec 

Členské státy mohou stanovit, že předpisy uvedené 
v prvním pododstavci se poprvé použijí na účetní 
závěrky za účetní období počínající dne 1. ledna 2016 
nebo v průběhu kalendářního roku 2016. 
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Celex. Číslo Název předpisu 

 
32013L0034 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 
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