
1 
 

IV. 
 
 

                                                                500/2002 Sb.  
 

VYHLÁŠKA 
 

ze dne 6. listopadu 2002, 
 

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  
 

Ministerstvo financí stanoví podle § 37a odst. 1 k provedení § 4 odst. 2, § 14 odst. 1, § 
18 odst. 4, § 22 odst. 3 a § 23 odst. 2 a 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., (dále jen „zákon“):  

 
ČÁST DRUHÁ  

 
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA  

 
HLAVA I  

 
ROZSAH A ZPŮSOB SESTAVOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  

 
§ 3 

 
(1) Účetní závěrka je stanovena § 18 zákona.  

 
(2) V rozvaze jsou uspořádány a označeny položky majetku a jiných aktiv, závazků a 

jiných pasiv.  
 
(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“. 
 
 (3) (5) Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspořádány a označeny položky nákladů a 
výnosů a výsledku hospodaření.  
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 (4) (6)  Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a 
ztráty; informace v ní se uvádějí v tomtéž pořadí, v jakém jsou vykázány položky v rozvaze a 
výkazu zisku a ztráty.  
  
 (5) (7) Přehled o peněžních tocích je rozpisem vybraných položek majetku a podává 
informaci o přírůstcích (příjmech) a úbytcích (výdajích) peněžních prostředků a peněžních 
ekvivalentů v členění na provozní, investiční a finanční činnost v průběhu účetního období.  
  
 (6) (8) Přehled o změnách vlastního kapitálu je rozpisem položky "A. Vlastní kapitál" 
z rozvahy a podává informaci o uspořádání jeho položek, které vyjadřují jeho celkovou 
změnu za účetní období.  
  
 (7) (9) Účetní jednotky sestavují rozvahu a výkaz zisku a ztráty (§ 3a) a přílohu v 
účetní závěrce (§ 39 až 39c) v plném rozsahu, nebo ve zkráceném rozsahu.  
 

(10) Pro účely vykazování, oceňování a zveřejňování informací o derivátech 
v příloze v účetní závěrce a operacích s nimi použije účetní jednotka ustanovení 
vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a 
jinými finančními institucemi, ve znění účinném k 31. prosinci 2017. 

 
§ 3a  

 
 (1) Rozvaha v plném rozsahu zahrnuje všechny položky podle přílohy č. 1 k této 
vyhlášce a sestavuje ji účetní jednotka, která je  
  
a) velkou účetní jednotkou,  
  
b) střední účetní jednotkou,  
  
c) malou účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo  
  
d) mikro účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.  
  
 (2) Rozvaha ve zkráceném rozsahu zahrnuje  
  
a) položky podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, a to pouze položky označené písmeny a 
římskými číslicemi s výjimkou položek „C.II.1. Dlouhodobé pohledávky“ a „C.II.2. 
Krátkodobé pohledávky“, „C.II.2. Krátkodobé pohledávky“ a „C.II.3. Časové rozlišení 
aktiv“ a může ji sestavovat malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku 
ověřenou auditorem, nebo  
  
b) položky podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, a to pouze položky označené písmeny, a může ji 
sestavovat mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou 
auditorem.  
  
 (3) Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu zahrnuje všechny položky podle přílohy č. 2 
nebo 3 k této vyhlášce a sestavuje ji  
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a) účetní jednotka, která je obchodní společností, a  
  
b) z ostatních účetních jednotek ta, která je  
1. velkou účetní jednotkou,  
2. střední účetní jednotkou,  
3. malou účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo  
4. mikro účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.  
  
 (4) Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu zahrnuje položky podle přílohy č. 2 
nebo 3 k této vyhlášce, a to pouze položky označené římskými číslicemi, písmeny a 
výpočtové položky, a může ji sestavit malá účetní jednotka nebo mikro účetní jednotka, která  
  
a) není obchodní společností a  
  
b) nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.  
  
 (5) Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu zahrnuje informace  
  
a) podle § 39 a 39b a vyhotovuje ji účetní jednotka, která je  
1. velkou účetní jednotkou; tato účetní jednotka uvede i doplňující informace stanovené § 39c, 
nebo  
2. střední účetní jednotkou,  
  
b) podle § 39 a 39a a vyhotovuje ji účetní jednotka, která je  
1. malou účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo  
2. mikro účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.  
  
 (6) Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu zahrnuje informace podle § 39 a 
může ji sestavit malá účetní jednotka a mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít 
účetní závěrku ověřenou auditorem.  
  

§ 4 
  

(1) V rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty se položky podle příloh č. 1, č. 2 a č. 3 k této 
vyhlášce uvádějí odděleně a ve stanoveném pořadí. Další podrobnější členění těchto položek 
lze provést za podmínky, že zůstane zachováno stanovené uspořádání.  

 
 (2) Položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty se označují kombinací písmen, římských 
číslic a arabských číslic a názvem položky; položky lze členit na podpoložky. Výpočtové 
položky se označují „*“. 
  

(3) Položky rozvahy a položky výkazu zisku a ztráty, které jsou vpředu označeny 
arabskou číslicí, mohou být sloučeny,   
a) pokud nejde o významnou částku ve vztahu k povinnosti věrného a poctivého obrazu 

předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky,  
b) nebo pokud jejich sloučení přispívá k větší srozumitelnosti informace a za podmínky, že 

sloučené položky budou uvedeny jednotlivě v příloze. 
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(4) V rozvaze za běžné účetní období se uvádí výše aktiv podle jednotlivých položek 
neupravená o opravné položky a oprávky (brutto), výše opravných položek a oprávek k nim 
se vážícím (korekce) a výše aktiv snížená o opravné položky a oprávky (netto).  

 
(5) Každá z položek rozvahy, z položek výkazu zisku a ztráty a z položek přehledu o 

změnách vlastního kapitálu, z položek přehledu o změnách vlastního kapitálu a z položek 
přehledu o peněžních tocích obsahuje též informaci o výši této položky uvedené za 
bezprostředně předcházející účetní období (dále jen „minulé účetní období“). V rozvaze se 
výše jednotlivých položek aktiv za minulé účetní období uvádí snížená o opravné položky a 
oprávky (netto). V případě, že informace uváděné za minulé a běžné účetní období nejsou 
srovnatelné, upraví se informace za minulé účetní období s ohledem na významnost podle § 
19 odst. 7 zákona. Každá úprava informací za minulé účetní období, popřípadě ponechání 
nesrovnatelných informací se odůvodní v příloze.  
 
 (6) Položky rozvahy a položky výkazu zisku a ztráty v nulové výši za minulé i běžné 
účetní období se neuvádějí.  
 
 (7) Účetní jednotky, kterým vznikne povinnost vést účetnictví nebo vstoupí do 
likvidace v běžném účetním období, a účetní jednotky v úpadku uvádějí v rozvaze namísto 
informací za minulé účetní období údaje zahajovací rozvahy ke dni povinnosti vést účetnictví 
nebo ke dni vstupu do likvidace anebo ke dni účinnosti rozhodnutí o úpadku. Ve výkazu zisku 
a ztráty se informace za minulé účetní období neuvádějí. Toto pravidlo se použije i v případě 
rozdělení a dále může být použito v případě fúze splynutím, jakož i v dalších případech, kdy 
náklady na získání informace za minulé účetní období jsou neúměrné jejímu významu.  
 

(8) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a jednotlivé 
položky se vykazují v celých tisících Kč. Účetní jednotky s výší aktiv celkem (netto) deset 
miliard Kč a vyšší mohou vykazovat jednotlivé položky v celých milionech Kč; tato 
skutečnost musí být uvedena ve všech částech účetní závěrky. Položky „AKTIVA CELKEM“ 
(netto) a „PASIVA CELKEM“ se musí rovnat. Položka „***Výsledek hospodaření za účetní 
období“ uvedená ve výkazu zisku a ztráty se musí rovnat položce „A.V. Výsledek 
hospodaření běžného účetního období“ uvedené v rozvaze.  

. 

. 

. 
§ 6 

Dlouhodobý nehmotný majetek 
 

 (1) 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.  
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(2) Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení 
dlouhodobého nehmotného majetku, a to od výše ocenění určeného účetní jednotkou pro 
vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku v položce „B.I. Dlouhodobý nehmotný 
majetek“ podle odstavce 1 věty první:  

  
a) k jehož účtování a odpisování je oprávněn nabyvatel užívacího práva k dlouhodobému 

nehmotnému majetku, o kterém neúčtuje jako o majetku,  
  

b) drobného nehmotného majetku, kterým se rozumí složky majetku vyjmenované v odstavci 
1, pokud mají dobu použitelnosti delší než jeden rok a účetní jednotka je nevykazuje v 
položce "B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek", ale v nákladech.  

  
 (3) Podle odstavce 1 jsou   
 

a) nehmotnými výsledky výzkumu a vývoje a software takové výsledky a software, které jsou 
buď vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi a nebo nabyty od jiných osob, 

 
b) ocenitelnými právy zejména předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, výsledky 

duševní tvůrčí činnosti a práva podle zvláštních právních předpisů5) za podmínek 
stanovených v písmeni a), 

   
c) goodwillem pro účely této vyhlášky kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním 

obchodního závodu nabytého převodem nebo přechodem za úplatu, vkladem nebo 
oceněním majetku a závazků v rámci přeměn obchodní korporace a souhrnem jeho 
individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy. Goodwill se odpisuje 
rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu do nákladů, v případě 
přeměny obchodní korporace se tento goodwill odpisuje do nákladů od rozhodného dne 
přeměny. Záporný goodwill se odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí 
obchodního závodu do výnosů, v případě přeměny obchodní korporace se tento goodwill 
odpisuje do výnosů od rozhodného dne přeměny. Účetní jednotka může rozhodnout o době 
odpisování goodwillu nebo záporného goodwillu delší než 60 měsíců, nejdéle však 120 
měsíců; tuto skutečnost účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce. Neodepsaná 
část goodwillu nebo záporného goodwillu k nabytému majetku se jednorázově 
odepíše při vyřazení poslední složky dlouhodobého nehmotného nebo hmotného 
majetku. O případnou následnou změnu kupní ceny obchodního závodu se upraví hodnota 
goodwillu nebo záporného goodwillu, a to beze změny doby odpisování,  

  
d) povolenkami na emise bez ohledu na výši ocenění:  

1. povolenky na emise skleníkových plynů5a) a povolenky na emise způsobené letectvím5a),  
2. jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností5a),  
3. jednotky přiděleného množství5a),  

 
e) preferenčními limity zejména individuální produkční kvóty5b) a individuální limit 

prémiových práv5b) bez ohledu na výši ocenění; u prvního držitele5b) pouze v případě, 
pokud by náklady na získání informace o jejich ocenění reprodukční pořizovací cenou 
nepřevýšily její významnost. 

___________________ 
5) Například zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o 

vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 137/1995 
Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.  
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5a) § 2 odst. 1 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a 
o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. a zákona č. 315/2008 Sb.  

5b) Například zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády 
č. 196/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní 
produkce mléka, popřípadě na chov bahnic.  

 
(4) Věci vzniklé při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku, zejména 

prototypy, modely a vzorky, pokud nejsou vyřazeny například z důvodu prodeje nebo 
likvidace, se v případě dalšího využití ve vlastní činnosti zaúčtují na příslušný majetkový 
účet. V případě variantního postupu při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku nebo 
jeho části jsou součástí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku všechna variantní řešení.  
 

(5) Položka "B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje dlouhodobý 
nehmotný majetek nevykazovaný v ostatních položkách dlouhodobého nehmotného majetku, 
zejména povolenky na emise a preferenční limity.  

  
(6) Položka "B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje 

pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu 
způsobilého k užívání.  

  
 (7) Položka "B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje 

krátkodobé a dlouhodobé zálohy a závdavky poskytnuté na pořízení dlouhodobého 
nehmotného majetku.  

  
 (8) Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořizovaný majetek uvedený do 

stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění 
stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání. Obdobně se 
postupuje v případě technického zhodnocení.  

  
 (9) Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména, znalecké posudky, 

průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikace systému 
jakosti5c) a software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez tohoto software 
nemohou fungovat. Dále může účetní jednotka rozhodnout, že dlouhodobým nehmotným 
majetkem nejsou zejména technické audity5d) a energetické audity5e), lesní hospodářské 
plány5f) a plány povodí5g).  
_____________________________________________________ 

5c) Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých  
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5d) Například zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

5e) Například zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.  
5f) Například zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).  
5g) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 
. 
. 
. 

§ 13 
Časové rozlišení v aktivech rozvahy 
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 (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 vykazování není přípustná. 

 
 (1) (2) Položka „C.II.3. Časové rozlišení aktiv“, respektive „D. Časové rozlišení 
aktiv“ obsahuje , obsahuje tituly časového rozlišení, které mají aktivní zůstatek. Hlediskem 
pro účtování a vykazování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že jsou v 
okamžiku jejich účtování současně známy jejich účel (věcné vymezení), částka a období, 
kterých se týkají.  
 
 (2) (3) Položka „C.II.3.1. Náklady příštích období“, respektive „D.1. Náklady 
příštích období“ obsahuje , obsahuje výdaje, které se týkají nákladů příštích účetních období.  
 
 (3) (4) Položka „C.II.3.2. Komplexní náklady příštích období“, respektive „D.2. 
Komplexní náklady příštích období“ obsahuje , obsahuje položky, které se týkají nákladů 
příštích účetních období a které se souhrnně vztahují k danému účelu.  
 
 (4) (5) Položka „C.II.3.3. Příjmy příštích období“, respektive „D.3. Příjmy příštích 
období“ obsahuje , obsahuje částky účetní jednotkou nepřijaté, které časově a věcně souvisejí 
s výnosy běžného účetního období a nejsou účtovány přímo na účtech pohledávek.  

. 

. 

. 
§ 15a  

Výsledek hospodaření minulých let  
 
            (1) Položka „A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)“ 
obsahuje převedený nerozdělený zisk minulých let a převedenou neuhrazenou ztrátu 
minulých let (-).    
 
            (2) Položka „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let A.IV.2. Jiný výsledek 
hospodaření minulých let“ obsahuje rozdíly ze změn účetních metod a část odložené daně 
podle § 59 odst. 6. Dále obsahuje opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o 
nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné. Účetní jednotka 
popíše použití položky „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let A.IV.2. Jiný 
výsledek hospodaření minulých let“ v příloze v účetní závěrce.  

. 

. 

. 
§ 19  

Časové rozlišení v pasivech rozvahy  
 
(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. 
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(1) (2) Položka „C.III. Časové rozlišení pasiv“, respektive „D. Časové rozlišení 
pasiv“ obsahuje , obsahuje tituly časového rozlišení, které mají pasivní zůstatek. Hlediskem 
pro účtování a vykazování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že jsou v 
okamžiku jejich účtování současně známy jejich účel (věcné vymezení), částka a období, 
kterých se týkají.  
  (2) (3) Položka „C.III.1. Výdaje příštích období“, respektive „D.1. Výdaje příštích 
období obsahuje , obsahuje náklady, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak výdaj 
na ně nebyl dosud uskutečněn.  
 
  (3) (4) Položka „C.III.2. Výnosy příštích období“, respektive „D.2. Výnosy příštích 
období obsahuje , obsahuje příjmy, které věcně patří do výnosů v příštích účetních obdobích. 

. 

. 

. 
 

§ 23  
Aktivace 

 
 Položka „C. Aktivace“ obsahuje snížení nákladů v provozní oblasti zejména z titulu 

vytvoření zásob nebo dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vlastní činností; o 
nákladech souvisejících s vytvořením těchto aktiv je účtováno jako o snížení nákladů ve 
prospěch příslušného účtu účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace. 
Tato položka má zápornou hodnotu. 

. 

. 

. 
§ 39  

Základní informace v příloze v účetní závěrce 
 

(1) Účetní jednotka v příloze v účetní závěrce uvede alespoň             
a) informace podle § 18 odst. 3 zákona,  
b) informace o použitých obecných účetních zásadách a použitých účetních metodách a 

odchylkách od těchto metod s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční 
situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky; účetní jednotka uvede podle principu 
významnosti zejména způsob 
1.  oceňování majetku a závazků, 
2.  stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky),  
3.  uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu, 
4.  stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků, 

c) informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou 
zejména 
1. změny reálné hodnoty, včetně změn v ocenění podílů ekvivalencí podle jednotlivých 

druhů finančního majetku a způsob jejich zaúčtování,  
2. pro každý druh derivátů uvede údaje o rozsahu a podstatě, včetně hlavních podmínek a 

okolností, které mohou ovlivnit výši, časový průběh a určitost budoucích peněžních 
toků, a tabulku s uvedením změn reálné hodnoty během účetního období na 
příslušném účtu v účtové skupině 41,  

3. uvede důvody a případnou výši opravné položky, pokud nebyly majetek a závazky 
oceněny reálnou hodnotou nebo ekvivalencí,  
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d) výši závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), které k rozvahovému dni mají dobu 
splatnosti delší než 5 let, 

e) celkovou výši závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), které jsou kryty věcnými 
zárukami s uvedením povahy a formy těchto záruk, 

f) výši záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících, kontrolních a 
případně správních 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, 

g) výši a povahu jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým 
objemem nebo původem, 

h)  celkovou výši závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), podmíněných závazkových 
vztahů a poskytnutých věcných záruk s uvedením jejich povahy a formy, které nejsou 
vykázány v rozvaze; penzijní závazky a závazky vůči účetním jednotkám 
v konsolidačním celku a přidruženým účetním jednotkám se uvádějí zvlášť,  

i) průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období. 
 

  (2) Malá účetní jednotka nebo mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít 
účetní závěrku ověřenou auditorem, v příloze v účetní závěrce dále uvede                                                                                                                                                                                                                                                                                            
informaci o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů podle zákona o obchodních 
korporacích. 

. 

. 

. 
 § 52 

 
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích derivátů  

 
(1) Změny reálné hodnoty derivátu, který zajišťuje reálnou hodnotu rozvahového 

aktiva nebo závazku, se účtují jako finanční náklad nebo finanční výnos. Změna reálné 
hodnoty zajištěného rozvahového aktiva nebo závazku z titulu konkrétního rizika se účtuje 
prostřednictvím účtů nákladů a výnosů.  
 

(2) Změny reálné hodnoty derivátu zajišťujícího očekávané peněžní toky se účtují 
prostřednictvím rozvahových účtů v účtové skupině 41. Do nákladů nebo výnosů jsou 
zaúčtovány ve stejných obdobích, kdy jsou zaúčtovány náklady nebo výnosy spojené se 
zajišťovanými položkami.  

 
(3) Derivát se považuje za zajišťovací pouze tehdy, pokud splňuje následující 

podmínky:  
  
a) na počátku zajištění je zajišťovací vztah zdokumentován,  
  
b) zajištění je efektivní,  
  
c) efektivita je spolehlivě měřitelná a průběžně posuzovaná.  
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(4) Dokumentace je účetním záznamem a obsahuje identifikaci zajišťovaných položek 
a zajišťovacích derivátů, přesné vymezení rizika, které je předmětem zajištění, způsob 
výpočtu efektivnosti. Zajištění je efektivní, pokud na počátku a v průběhu zajišťovacího 
vztahu je poměr mezi změnami reálné hodnoty nebo peněžních toků zajišťovaných položek z 
titulu zajišťovaného rizika a změnami reálné hodnoty nebo peněžních toků zajišťovacího 
derivátu odpovídající zajišťovanému riziku v intervalu 80 % - 125 %. Účetní jednotka 
zjišťuje, zda zajištění je efektivní na počátku zajištění a dále nejméně k okamžiku sestavení 
účetní závěrky.  
 

(5) Přestane-li splňovat zajišťovací derivát podmínky podle odstavce 3, účtuje se o 
něm od tohoto okamžiku jako o derivátu k obchodování.  

 
(6) Účetní jednotka stanoví, zda bude o všech derivátech účtovat jako o derivátech k 

obchodování nebo využije možnost účtovat o nich jako o zajišťovacích derivátech v souladu s 
její strategií řízení finančních rizik; za derivát se nepovažuje smluvní vztah, jehož předmětem 
je koupě, prodej nebo užívání komodity, a očekává se jeho splnění dodáním komodity.  
 

(7) Pokud je derivát součástí finančního nástroje, účetní jednotka stanoví, zda bude 
účtovat o vloženém derivátu samostatně15a) nebo zda využije možnost o vložených 
derivátech neúčtovat.  

 
       (8) Není-li touto vyhláškou stanoveno jinak, použijí účetní jednotky přiměřeně 

ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 
bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů. 

 
_____________________________________________________ 

15a) Například § 6 vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
 

 
§ 53  

 
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u derivátů k obchodování  

 
 (1) Změny reálné hodnoty derivátů určených k obchodování, jimiž jsou deriváty, které 
nesplňují podmínky uvedené v § 52 odst. 3, se účtují jako finanční náklad nebo finanční 
výnos.  
  
 (2) Pokud je derivát součástí finančního nástroje, účetní jednotka stanoví, zda bude 
účtovat o vloženém derivátu samostatně15a) nebo zda využije možnost o vložených 
derivátech neúčtovat.  

 
(3) Není-li touto vyhláškou stanoveno jinak, použijí účetní jednotky přiměřeně 

ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 
bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.  

 
. 

. 

. 

§ 54c 
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            Účetní jednotka, která není obchodní korporací a která postupuje při přeměnách 
podle zvláštního právního předpisu, použije § 14a a 54 až 54b obdobně.    

. 

. 

. 
§ 56  

Odpisování majetku 
  

 (1) Odpisovaný nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek nebo jeho části se odpisuje z 
ocenění stanoveného v § 47, 61, 61a a v § 25 a 27 zákona postupně v průběhu jeho používání. 
Průběh používání může být vyjádřen i jinak než ve vazbě na čas, například na výkony. Pro 
odpisování dlouhodobého hmotného majetku lze použít metodu stanovenou v § 56a. 

 
(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.   
 

(2) (3) Podle ustanovení § 28 zákona se dále odpisuje: 
a) dlouhodobý nehmotný majetek, k němuž účetní jednotka nabyla právo užívání od 

vlastníka, majitele nebo jiné oprávněné osoby nebo požívání; majetek odpisuje též 
oprávněná osoba, pokud o majetku účtuje, 

b) technické zhodnocení u účetní jednotky, která dlouhodobý odpisovaný majetek úplatně 
nebo bezúplatně užívá a provedla na tomto majetku technické zhodnocení na svůj účet, 

c) technické zhodnocení drobného nehmotného a hmotného majetku, 
d) ložisko nevyhrazeného nerostu nebo jeho část (dále jen "ložisko") na pozemku koupeném 

nebo nabytém vkladem po 1. lednu 1997, 
e) soubor hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením jako 

jeden celek, a to i v případě, že je sestaven z hmotných movitých věcí, u kterých je od 
počátku známo jejich ocenění, 

f) preferenční limit, který lze odpisovat podle času nebo výkonů. 
   

(3) (4) Účetní jednotky sestavují odpisový plán podle § 28 odst. 6 zákona včetně jeho 
aktualizace podle průběhu používání a podle změn v průběhu používání majetku účetní 
jednotkou. S ohledem na významnost a věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční 
situace účetní jednotky může účetní jednotka při odpisování majetku zohlednit 
předpokládanou zbytkovou hodnotu. Předpokládanou zbytkovou hodnotou se pro účely této 
vyhlášky rozumí účetní jednotkou zdůvodnitelná kladná odhadovaná částka, kterou by účetní 
jednotka mohla získat v okamžiku předpokládaného vyřazení majetku, například prodejem, 
po odečtení předpokládaných nákladů s vyřazením souvisejících. Zohledněním předpokládané  
zbytkové hodnoty majetku podle věty druhé se pro účely této vyhlášky rozumí, že účetní 
jednotka stanoví a aktualizuje odpisový plán předmětného majetku tak, aby se za plánovanou 
dobu jeho používání součet vykázaných a plánovaných odpisů včetně předpokládané 
zbytkové hodnoty nebo zbytkové hodnoty rovnal ocenění majetku podle odstavce 1. 
Zbytkovou hodnotou se rozumí snížená předpokládaná zbytková hodnota. Účetní jednotky 
neprovádějí účetní operace opravující výši vykázaných odpisů a oprávek v předchozích 
účetních obdobích. 
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 (4) (5) Stavby vyhovující právu stavby podle § 47 odst. 3 účtované na samostatných 
účtech se odpisují samostatně. 
  
 (5) (6) Pořizovací cenou ložiska na jednotlivém pozemku je kladný rozdíl mezi 
pořizovací cenou pozemku s ložiskem a cenou tohoto pozemku podle právního předpisu 
platného v době koupě pozemku nebo v době nabytí pozemku vkladem. Ložisko těžené podle 
horních předpisů se odpisuje sazbou na jednotku těženého množství na základě skutečné 
těžby. Odpisová sazba na jednotku těženého množství (Kč/t, Kč/m3) je podílem pořizovací 
ceny ložiska na jednotlivém pozemku a zásob nevyhrazeného nerostu (t, m3) prokázaných 
geologickým průzkumem na tomto pozemku. 
  
 (6) (7) V případě dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ve spoluvlastnictví 
odpisuje každý spoluvlastník svůj vlastnický podíl. 
  
 (7) (8) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, který je majetkem bytových 
družstev, pokud neslouží k podnikání, se nemusí odpisovat. Právnické osoby založené za 
účelem, aby se staly vlastníkem domu s byty v nájmu společníků, členů nebo zakladatelů, 
nemusí tento dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek odpisovat, pokud neslouží k 
podnikání. 
  
 (8) (9) Technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněna jiná účetní 
jednotka než vlastník majetku, se odepíše v průběhu používání technického zhodnocení. 
Odpisování technického zhodnocení majetku pořizovaného formou finančního leasingu, 
pokud je uživatel oprávněn účtovat a odpisovat technické zhodnocení, se zahájí uvedením 
technického zhodnocení do stavu způsobilého k užívání. 
  
 (9) (10) Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají vkladu do 
katastru nemovitostí, se o této nemovité věci účtuje ke dni doručení návrhu na vklad 
katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se 
uvede na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze účetní závěrky. 
  
 (10) (11) O dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku účtuje a odpisuje jej 
nájemce, pokud je oprávněn o tomto majetku účtovat a odpisovat jej na základě smlouvy o 
pachtu obchodního závodu. 
  
 (11) (12) (11) Podle ustanovení § 28 zákona se neodpisují: 
a) pozemky, 
b) umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, movité kulturní památky,9) 

předměty kulturní hodnoty10) a obdobné hmotné movité věci stanovené zvláštními 
právními předpisy,11) 

c) nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a technické zhodnocení, pokud 
není uvedeno do stavu způsobilého k užívání, 

d) finanční majetek, 
e) zásoby, 
f) najatý či obdobně užívaný dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek, není-li 

zákonem nebo touto vyhláškou stanoveno jinak, 
g) pohledávky, 
h) preferenční limity, které nelze odpisovat podle času nebo výkonů, a povolenky na 

emise. 
. 
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. 
 

 V A R I A N T A I 
 

§ 61c  
Metoda ocenění majetku reálnou hodnotou při změně kategorie účetní jednotky 

 
(1) Mikro účetní jednotka, která změnila kategorii účetní jednotky podle § 1e 

odst. 2 zákona, ocení reálnou hodnotou podle § 27 zákona příslušný majetek, který byl 
nabyt počínaje prvním dnem účetního období, ve kterém se stala účetní jednotkou podle 
§ 1b odst. 2, 3 nebo 4 zákona, ustanovení § 15a tímto nejsou dotčena.  

 
(2) V případě majetku nabytého před změnou kategorie účetní jednotky se 

odstavec 1 nepoužije a účetní jednotka postupuje podle § 25 zákona. 
 
(3) Účetní jednotka podle § 1b odst. 2, 3 nebo 4 zákona, která změnila kategorii 

účetní jednotky podle § 1e odst. 2 zákona na účetní jednotku podle § 1b odst. 1 zákona a 
oceňovala majetek reálnou hodnotou podle § 27 zákona, pokračuje v účtování a 
vykazování tohoto majetku oceňovaného reálnou hodnotou až do jeho vyřazení.  

 
(4) V případě majetku nabytého od prvního dne účetního období, ve kterém se 

účetní jednotka stala mikro účetní jednotkou, se odstavec 3 nepoužije a účetní jednotka 
postupuje podle § 25 zákona.  

 
 

V A R I A N T A II 
 

§ 61c  
Metoda ocenění majetku reálnou hodnotou při změně kategorie účetní jednotky 

  
(1) Mikro účetní jednotka, která změnila kategorii účetní jednotky podle § 1e  

odst. 2 zákona, ocení příslušný majetek reálnou hodnotou podle § 27 zákona, a to k 
prvnímu dni účetního období podle § 1e odst. 2 zákona; ustanovení §15a tímto nejsou 
dotčena. 

 
(2) Účetní jednotka podle § 1b odst. 2, 3 nebo 4 zákona, která změnila kategorii 

účetní jednotky podle § 1e odst. 2 zákona na účetní jednotku podle § 1b odst. 1 zákona a 
oceňovala majetek reálnou hodnotou podle § 27 zákona, ocení příslušný majetek podle § 
25 zákona, a to k prvnímu dni účetního období podle § 1e odst. 2 zákona. Změny 
reálných hodnot majetku vykázané v položce  „A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků“ účetní jednotka vykáže v položce „A.IV.3. Jiný výsledek 
hospodaření“; ustanovení §15a tímto nejsou dotčena. 

 
. 
. 
. 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. 
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Uspořádání a označování položek rozvahy  
 
AKTIVA CELKEM 
 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 
 
B. Dlouhodobý majetek 
B. Stálá aktiva 
     B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 

B.I.1.  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 
B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje 
B.I.2.  Ocenitelná práva 

      B.I.2.1. Software 
B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 

B.I.3.  Goodwill 
B.I.4.  Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 
B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený   

dlouhodobý nehmotný majetek 
B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 
B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 
 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 
B.II.1. Pozemky a stavby 

B.II.1.1. Pozemky 
B.II.1.2. Stavby 

    B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory  
B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 
B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 
B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 
B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 

B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek 
B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 
B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 

B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 
B.III.2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 
B.III.3. Podíly - podstatný vliv 
B.III.4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 
B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 
B.III.6. Zápůjčky a úvěry – ostatní 
B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 

B.III.7.1.  Jiný dlouhodobý finanční majetek 
B.III.7.2.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 

  
C. Oběžná aktiva 

C.I. Zásoby 
 C.I.1. Materiál 
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C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 
C.I.3. Výrobky a zboží 
          C.I.3.1. Výrobky 
          C.I.3.2. Zboží 

 C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 
 C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 
  

C.II. Pohledávky 
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 

 C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 
C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 
C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 
C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka   
C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 

C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky 
C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 
C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 
C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 

 
C.II.2. Krátkodobé pohledávky 

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 
C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 
C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 
C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 
C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 
C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 
C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 
C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 
C.II.2.4.6.9. Jiné pohledávky 

  
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 
 

C.III. Krátkodobý finanční majetek 
C.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 
C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 

 
C.IV. Peněžní prostředky 

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 
C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 

 
D. Časové rozlišení aktiv 

D.1. Náklady příštích období 
D.2. Komplexní náklady příštích období 
D.3. Příjmy příštích období 
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PASIVA CELKEM 
 
A. Vlastní kapitál 
 

A.I. Základní kapitál 
A.I.1. Základní kapitál 
A.I.2. Vlastní podíly (-) 
A.I.3. Změny základního kapitálu 

  
A.II. Ážio a kapitálové fondy 

A.II.1. Ážio 
A.II.2. Kapitálové fondy 

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 
A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 
A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 
A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 
A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 

A.III. Fondy ze zisku 
A.III.1. Ostatní rezervní fondy 
A.III.2. Statutární a ostatní fondy 

  
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let  
A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 
A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 
A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 
A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 

 
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 
 
A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 

 
B. + C. Cizí zdroje 
 
B. Rezervy  

B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky 
B.2. Rezerva na daň z příjmů                                                                                     

      B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 
B.4. Ostatní rezervy 

   
C. Závazky 

C.I. Dlouhodobé závazky 
C.I.1. Vydané dluhopisy 

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 
C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 

C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím  
C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 
C.I.4. Závazky z obchodních vztahů 
C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 
C.I.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 
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C.I.7. Závazky - podstatný vliv 
C.I.8. Odložený daňový závazek   
C.I.9. Závazky - ostatní 

C.I.9.1. Závazky ke společníkům 
C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 

                        C.I.9.3. Jiné závazky 
C.II. Krátkodobé závazky 

C.II.1. Vydané dluhopisy 
C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 
C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím  
C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 
C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 
C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě 
C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 
C.II.7. Závazky - podstatný vliv 
C.II.8. Závazky ostatní 

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 
C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 
C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 
C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 
C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 
C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 

                        C.II.8.7. Jiné závazky 
  

C.III. Časové rozlišení pasiv 
  C.III.1. Výdaje příštích období 
  C.III.2. Výnosy příštích období 
 
 
 
 
D. Časové rozlišení pasiv 
      D.1. Výdaje příštích období 

D.2. Výnosy příštích období 
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. 

  
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění  

 
 
I.      Tržby z prodeje výrobků a služeb 
 
II.     Tržby za prodej zboží 
 
A.     Výkonová spotřeba 

A.1.  Náklady vynaložené na prodané zboží 
A.2.  Spotřeba materiálu a energie 

      A.3.  Služby 
 
B.     Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 
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C.     Aktivace (-) 
 
D.     Osobní náklady 

D.1.  Mzdové náklady 
D.2.  Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní  náklady 

          D.2.1.  Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 
          D.2.2.  Ostatní náklady 
 
E.     Úpravy hodnot v provozní oblasti 

E.1.  Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
E.1.1. – Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé 
E.1.2. – Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné  

E.2.  Úpravy hodnot zásob  
E.3.  Úpravy hodnot pohledávek 

 
III.   Ostatní provozní výnosy 
     III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 
     III.2. Tržby z prodaného materiálu 
     III.3.  Jiné provozní výnosy 
 
F.     Ostatní provozní náklady 

F.1.  Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
F.2.  Zůstatková cena prodaného materiálu 
F.2.  Prodaný materiál 
F.3.  Daně a poplatky v provozní oblasti 
F.4.  Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 
F.5.  Jiné provozní náklady 
 

*       Provozní výsledek hospodaření (+/-) 
IV.    Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 

IV.1.  Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba  
IV.2.  Ostatní výnosy z podílů 
 

G.     Náklady vynaložené na prodané podíly 
V.     Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 

V.1.  Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající 
osoba  

      V 2.   Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 
 
H.     Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem  
 
VI.    Výnosové úroky a podobné výnosy 

VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba  
      VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 
 
I.       Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 
 
J.       Nákladové úroky a podobné náklady 

J.1.    Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba  
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J.2.    Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 
 
VII.    Ostatní finanční výnosy  
 
K.      Ostatní finanční náklady 
 
*        Finanční výsledek hospodaření (+/-) 
 
**      Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 
 
L.       Daň z příjmů 

L.1.   Daň z příjmů splatná 
L.2.   Daň z příjmů odložená (+/-) 

  
**      Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 
 
M.      Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 
 
***     Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 
 
*        Čistý obrat za účetní období = I. +  II. +  III. + IV. + V. + VI. + VII. 
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