
III. 

ODŮVODNĚNÍ 

Obecná část 
Název 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení 
účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „návrh vyhlášky“). 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

Důvodem předložení návrhu vyhlášky jsou zejména změny: 
1. související s upřesněním ustanovení vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách 

sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), 
ve znění pozdějších předpisů, a to zejména pro posílení právní jistoty 
konsolidovaných jednotek státu a městských částí hlavního města Prahy, 

2. související s upřesněním provádění vzájemného odsouhlasení pohledávek  
a závazků konsolidovanými jednotkami státu a městskými částmi hlavního města 
Prahy, 

3. spočívající v posunutí termínu sestavení účetních výkazů za Českou republiku 
s cílem vytvoření dostatečného časového prostoru na řešení rozdílů ve vzájemných 
vztazích s konsolidovanými jednotkami státu předávajícími Pomocný konsolidační 
přehled a dále vytvoření prostoru pro analýzy zjištěných skutečností vstupujících 
do Zprávy o účetních výkazech za Českou republiku, 

4. ve struktuře vykazování údajů o konsolidovaných jednotkách státu zahrnutých 
metodou konsolidace ekvivalencí v účetních výkazech za Českou republiku, 

5. obsahového vymezení položek účetních výkazů za Českou republiku související  
s návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.“). 

Cílem předložení návrhu vyhlášky je: 
1. zvýšení právní jistoty konsolidovaných jednotek státu a městských částí hlavního 

města Prahy, 
2. upřesnění provádění vzájemného odsouhlasení pohledávek a závazků 

konsolidovanými jednotkami státu a městskými částmi hlavního města Prahy, 
3. zajištění souladu s návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., 
4. zvýšení vypovídací hodnoty účetních výkazů za Českou republiku. 
Pokud by návrh vyhlášky nereagoval na výše uvedené cíle, tak by: 
1. nedošlo ke zvýšení právní jistoty konsolidovaných jednotek státu a městských částí 

hlavního města Prahy, 
2. nedošlo k upřesnění provádění vzájemného odsouhlasení pohledávek a závazků 

konsolidovanými jednotkami státu a městskými částmi hlavního města Prahy, 
3. nedošlo k zajištění souladu s návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška 

č. 410/2009 Sb., 
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4. nedošlo ke zvýšení vypovídací hodnoty účetních výkazů za Českou republiku  
a docházelo by k nepřesným nebo chybným interpretacím některých ustanovení 
vyhlášky. 

Dotčené subjekty 
Dotčenými subjekty jsou konsolidované jednotky státu a městské části hlavního města 

Prahy podle konsolidační vyhlášky státu. 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, a zároveň zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy 
Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními 
zásadami práva Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava byla vypracována na základě zmocnění obsaženého 
v § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., 
zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení 
§ 4 odst. 8 k), l), p) až t) a § 23b odst. 5. Návrh této vyhlášky je s tímto zmocněním plně 
v souladu. 

Předložený návrh vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, s Listinou 
základních práv a svobod a s Ústavou České republiky. Návrh vyhlášky respektuje obecné 
zásady ústavního pořádku České republiky a je též v souladu s právními předpisy 
upravujícími oblast působnosti ústředních orgánů státní správy České republiky. 

Předložený návrh vyhlášky není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána, ani s předpisy Evropské unie, ani s judikaturou soudních orgánů Evropské 
unie a ani s obecnými právními zásadami práva Evropské unie. Předložený návrh vyhlášky 
nemá přímý dopad na implementaci požadavků směrnice Rady 2011/85/EU do právního 
řádu České republiky. 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí v České republice, 
dále sociální dopady včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 
na životní prostředí 

Návrh vyhlášky předpokládá minimální hospodářský a finanční dopad navrhované právní 
úpravy na státní rozpočet České republiky a na ostatní veřejné rozpočty, a to v případě 
Ministerstva financí, kdy se jedná o úpravu přijetí Pomocného konsolidačního přehledu 
a jeho následného zpracování v centrálním systému účetních informací státu a o změnu 
nastavení konsolidace kapitálu metodou konsolidace ekvivalencí v konsolidačním modulu 
včetně souvisejících reportů.  

Návrh vyhlášky nepředpokládá hospodářský ani finanční dopad navrhované právní 
úpravy na podnikatelské prostředí. 

Návrh vyhlášky nepředpokládá žádné sociální dopady ani dopady na osoby se 
zdravotním postižením a národnostní menšiny a ani dopady na životní prostředí. 
Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Návrh vyhlášky nepředpokládá žádný dopad ve vztahu k zákazu diskriminace 
a ve vztahu k rovnosti mužů a žen ve smyslu zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení  
a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 
(antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů. Návrh vyhlášky je z hlediska 
rovnosti mužů a žen indiferentní. 
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Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Návrh vyhlášky nepřijímá žádná opatření, ve kterých by bylo možné spatřovat potenciální 
rizika ve vztahu k soukromí a ochraně osobních údajů. Návrh vyhlášky nepřijímá žádná 
opatření, která by zakládala nové zpracování osobních údajů či měnila již existující 
zpracování osobních údajů. 

Návrh vyhlášky není v rozporu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem 
na automatizované zpracování osobních dat (vyhlášené pod č. 115/2001 Sb. m. s.), směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ani se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 
Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA) 

Návrh vyhlášky nepředpokládá žádná korupční rizika. 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh vyhlášky nepředpokládá žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
Vyjádření k RIA 

Hodnocení dopadů regulace (RIA) se k návrhu vyhlášky nezpracovává na základě 
schváleného Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2017 
s vyznačením povinnosti zpracování RIA. 
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Zvláštní část 
K Čl. I 
 
K bodům 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 (§ 6 odst. 3 písm. a), b), c), d), § 6 odst. 4 písm. a), b), c), 
d), § 7 odst. c) až g), § 17 odst. 2, § 18 odst. 1): 
 
Dosavadní praxe poukázala na nejasnosti ve formulaci některých ustanovení. Za účelem 
zvýšení právní jistoty konsolidovaných jednotek státu jsou doplněna ustanovení, 
která zpřesňují podmínky pro zahrnutí do konsolidačních celků státu a pro určení metody 
konsolidace, ze které také vyplývá rozsah předávaného Pomocného konsolidačního 
přehledu.  
 
Nejedná se o úpravy, které by znamenaly jakákoliv rozšíření dosavadních vykazovacích 
povinností pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku. 
 
Doplněná ustanovení reflektují například situaci, kdy je účetní jednotka vlastněna 
spravujícími jednotkami, které v součtu disponují více než 50 % hlasovacích práv, ale nelze 
prokázat, že je tato účetní jednotka ovládanou osobou podle zákona o obchodních 
korporacích. I v takovémto případě se pro účely sestavování účetních výkazů za Českou 
republiku použije metoda plné konsolidace.   
 
K bodům 7, 8 (§ 9 odst. 7, § 10 odst. 3): 
 
Důvodem úpravy současného znění ustanovení § 9 a 10 vyhlášky je zpřesnění a posílení 
právní jistoty účetních jednotek ve smyslu splnění podmínek významnosti v následujících 
účetních obdobích. V případě současného znění konsolidační vyhlášky státu může docházet 
k chybným interpretacím. Účetní jednotka, splňuje-li podmínky významnosti za běžné účetní 
období, za které jsou sestavovány účetní výkazy za Českou republiku, splňuje podmínky 
významnosti i po 2 následující účetní období, tedy koncept 1 + 2 účetní období. Úpravou 
dojde k upřesnění předmětných ustanovení a zároveň ke zkrácení povinnosti předávat účetní 
záznamy poté, co se stane konsolidovaná jednotka státu nevýznamnou pro zahrnutí 
do konsolidačního celku Česká republika. 
 
K bodu 9 (§ 15 odst. 3): 
 
Důvodem posunutí termínu sestavení účetních výkazů za Českou republiku o dva měsíce 
jsou především praktické zkušenosti se zpracováním účetních výkazů za Českou republiku 
za účetní období roku 2015, a to zejména z vypořádání významných rozdílů při vylučování 
vzájemných vztahů mezi konsolidovanými jednotkami státu. Dalším důvodem 
je předpokládaná náročnost zpracování Pomocných konsolidačních přehledů s termínem 
předání do 31. 7., s jejich faktickou vazbou na sestavování účetních výkazů za Českou 
republiku až po uzavření předávání Pomocného konsolidačního přehledu v centrálním 
systému účetních informací státu. Třetím významným důvodem posunutí termínu je snaha 
o zvyšování vypovídací hodnoty účetních výkazů za Českou republiku prostřednictvím 
snižování hladiny významnosti pro vypořádávání existujících rozdílů ve vzájemných vztazích 
mezi konsolidovanými jednotkami státu, které vede ke zvyšování pracnosti.  
 
Při prvním sestavení účetních výkazů za Českou republiku za účetní období roku 2015 došlo  
k vytvoření „nelegislativního“ dokumentu Zpráva o účetních výkazech za Českou republiku 
(dále jen „Zpráva“), která byla předložena spolu se sestavenými účetními výkazy za Českou 
republiku za účetní období roku 2015. Vytvoření Zprávy představuje náročný proces popisu 
významných skutečností vykázaných v účetních výkazech za Českou republiku. Posunutí 
termínu umožňuje provádět detailnější analýzu sestavených účetních výkazů za Českou 
republiku, což je především přínos pro uživatele účetních výkazů za Českou republiku. 
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K bodu 12 (§ 22 odst. 1): 
 
Důvodem doplnění ustanovení je zefektivnění provádění odsouhlasení vzájemných 
pohledávek a závazků s protistranou, a to v případech, kdy protistrana si stanovila vyšší výši 
ocenění, takže se dá předpokládat, že odsouhlasení pohledávky nebo závazku nebude z její 
strany provedeno. Navrhovaná úprava ustanovení umožňuje takové odsouhlasení 
neprovádět, nicméně je na účetní jednotce, jak se rozhodne. 
 
K bodům 13, 14, 18, 19 (§ 38 odst. 1 písm. a), § 40 odst. 3 písm. e), § 50 písm. a), 
§ 51 odst. 2 písm. a)): 
 
Jedná se o úpravy související s návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., 
kdy jsou navrhovány změny obsahového vymezení položek „B.II.1. Odběratelé“, „B.III.15. 
Ceniny“, „D.II.1. Dlouhodobé úvěry“ a „D.III.5. Dodavatelé“. 
 
V případě obsahového vymezení položky „B.II.1. Odběratelé“ je navrhována úprava 
z důvodu možnosti vykázat v předmětné položce pohledávku ze soukromoprávního vztahu  
i za subjektem, který není nezbytně v postavení odběratele, ale v postavení dodavatele. 
Jedná se například o pohledávky ze smluvních pokut a sankcí. 
 
Na základě poznatků z praxe je navrhována úprava obsahového vymezení položky „B.III.15. 
Ceniny“, a to z důvodu, že v některých případech při pořízení cenin není účetní jednotkou 
uhrazena částka ve výši jejich jmenovité hodnoty (např. z důvodu množstevní slevy). Ceniny 
jsou oceňovány v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů jmenovitou hodnotou. V případě nahrazení slova 
„pokutové“ slovem „příkazové“ je reagováno na zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich. 
 
Pro posílení právní jistoty dotčených účetních jednotek je navrhována úprava obsahového 
vymezení položky „D.II.1. Dlouhodobé úvěry“ z důvodu jednoznačného stanovení 
vykazování dlouhodobých přijatých zápůjček, kdy přijaté zápůjčky se splatností delší než 
jeden rok je navrhováno vykazovat v položce „D.II.1. Dlouhodobé úvěry“. Obdobně 
je postupováno v případě krátkodobých přijatých zápůjček, které se vykazují v položce 
„D.III.1. Krátkodobé úvěry“. 
 
V případě obsahového vymezení položky „D.III.5. Dodavatelé“ je navrhována úprava 
z důvodu možnosti vykázat v předmětné položce dluh ze soukromoprávního vztahu i vůči 
subjektu, který není nezbytně v postavení dodavatele, ale v postavení odběratele. Jedná 
se například o dluhy ze smluvních pokut a sankcí. 
 
K bodům 15, 16, 17, 22, 24, 25, 26, 27 (§ 43, § 44 odst. 2, § 45, § 61 písm. d), 
Příloha č. 2, Příloha č. 3): 
 
Je navrhována úprava vykazování v souvislosti s použitím metody konsolidace ekvivalencí 
v souhrnném výkazu majetku a závazků státu. Důvodem je zpřehlednění účetních výkazů 
za Českou republiku a přiblížení vykazování v souladu s Mezinárodními standardy účetního 
výkaznictví pro veřejný sektor. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci se stává 
nedílnou součástí konsolidovaného výsledku hospodaření běžného účetního období a není 
již samostatně vykazován v souhrnném výkazu majetku a závazků státu. 
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K bodům 20, 21 (§ 61 písm. a), b)): 
 
Jedná se o legislativně technickou úpravu, kdy současné názvy položek „A. Náklady celkem“ 
a „B. Výnosy celkem“ byly dány do souladu s názvy těchto položek uvedenými v Příloze č. 3. 
 
K bodu 23 (§ 65 odst. 7): 
 
Důvodem navrhovaného posunutí termínu prvního sestavení výkazu peněžních toků 
za Českou republiku je vytvoření dostatečného časového prostoru pro ustálení současných 
„vykazovacích“ povinností kladených na dotčené účetní jednotky v souvislosti se 
sestavováním účetních výkazů za Českou republiku. Sestavení výkazu peněžních toků 
za Českou republiku na konsolidované bázi bude vyžadovat dodatečné požadavky 
na informace od dotčených účetních jednotek. Cílem Ministerstva financí je nalézt takové 
řešení, aby nedošlo k zatížení dotčených účetních jednotek dalšími „vykazovacími“ 
povinnostmi nezbytnými pro sestavení výkazu peněžních toků za Českou republiku dokud se 
neustálí procesy dosud zavedené. 
 
K Čl. II 
 
Navrhovaná ustanovení použijí vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období započatém 
dne 1. ledna 2018 a později. 
 
K Čl. III 
 
Účinnost vyhlášky je navrhována dnem 1. ledna 2018. 
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