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V. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 

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. 

 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 4. srpna 2017, 
s termínem dodání stanovisek do 25. srpna 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 
 
 

POVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
ČLENOVÉ VLÁDY – MINISTERSTVA 

(eKLEP) 
 

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

1. Ministerstvo 
vnitra Obecně Doporučující 

Vzhledem k obsahové provázanosti položek 
konsolidovaných výkazů s vyhláškou 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, dáváme 
na zvážení možnost užšího provázání obou 
předpisů tak, že vyhláška č. 410/2009 Sb. bude 
vůči konsolidační vyhlášce státu ve vztahu 
obecného, subsidiárně použitelného předpisu. 
Bylo by tedy možné vypustit ta ustanovení, která 
jsou z vyhlášky č. 410/2009 Sb. do konsolidační 
vyhlášky státu převzata. Vyhláška č. 312/2014 
Sb. by pak řešila pouze ty položky, jejichž 
obsahové vymezení by buď vůbec nebylo 
upraveno vyhláškou č. 410/2009 Sb., nebo by 
bylo potřebné se od něj odchýlit. 

Vysvětleno. 
Při přípravě návrhu novely 
konsolidační vyhlášky státu byl 
diskutován i záměr vypustit 
obsahová vymezení položek, 
která jsou převzata z vyhlášky 
č. 410/2009 Sb., kdy 
v konsolidační vyhlášce státu by 
zůstala obsahová vymezení 
pouze speciálních položek, jejichž 
obsahové vymezení není 
upraveno ve vyhlášce 
č. 410/2009 Sb. Charakter této 
úpravy byl vyhodnocen jako 
rozsáhlý zásah do struktury 
vyhlášky. K této úpravě bude 
přistoupeno až v souvislosti 
s  budoucí revizí struktury 
účetních výkazů za Českou 
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republiku.  

2. Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I 
bodu 8 – k 
§ 44 odst. 
2 

Doporučující 

Doporučujeme předmětný novelizační bod uvést 
do souladu s čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel 
vlády, tedy využít konstrukce „se text „…“ 
nahrazuje textem „…““. 
Obdobnou připomínku vztahujeme i k 
novelizačnímu bodu 16 – příloze č. 2 a v 
novelizačním bodu 24 navrhujeme slovo „slova“ 
nahradit slovem „text“. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

3. Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I 
bodu 18 a 
19 – k 
příloze č. 
2 

Doporučující 

S ohledem na ustálenou legislativní praxi 
navrhujeme v novelizačním bodu 18 rovněž 
zbývající dosavadní položku C.III.D. nově označit 
jako položku C.III.C. a s tímto změněným 
označením ji zrušit v následujícím novelizačním 
bodu 19. 

Vysvětleno. 
V rámci připomínkového řízení 
bylo rozhodnuto, že dosavadní 
položka „C.III.D.“ bude v Příloze 
č. 2 ponechána, k jejímu zrušení 
tedy nedojde. 

4. Ministerstvo 
zemědělství 

K čl. I. 
bodům 5, 
6, 10 a 11 

Doporučující 

V poslední větě druhého odstavce doporučujeme 
za slova „například o pohledávky ze smluvních 
pokud a sankcí“ doplnit text:„ , z dobropisů 
dodavatelů apod.“. 
V poslední větě posledního odstavce 
doporučujeme za slova „například o dluhy ze 
smluvních pokut a sankcí“ doplnit text:„ , z 
dobropisů odběratelů apod.“.   
Odůvodnění: Připomínky jsou uplatněny z důvodu 
zajištění větší právní jistoty účetních jednotek. 
Pohledávky z dobropisů dodavatelů a pohledávky 
z dobropisů dodavatelů jsou totiž v praxi 
nejčastější. 

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že 
konsolidační vyhláška státu 
přebírá obsahová vymezení 
položek z vyhlášky č. 410/2009 
Sb., bude připomínka vypořádána 
v rámci vnějšího připomínkového 
řízení k vyhlášce  
č. 410/2009 Sb., v rámci níž byla 
také uplatněna. Případné změny 
vzešlé z vypořádání vnějšího 
připomínkového řízení návrhu 
novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
budou zohledněny i v 
konsolidační vyhlášce státu tak, 
aby znění bylo totožné. 

5. 

Úřad vlády 
České 
republiky 
Odbor 
kompatibility 

Obecně Doporučující 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil částečně formální náležitosti 
týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, 
jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel 
vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení 
vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 

Vyhověno.  
Doplněno odůvodnění. 
Předložený návrh vyhlášky nemá 
přímý dopad na implementaci 
požadavků směrnice Rady 
2011/85/EU do právního řádu 
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Metodických pokynech pro zajišťování prací při 
plnění legislativních závazků vyplývajících z 
členství České republiky v Evropské unii, v 
platném znění – viz níže. 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Ač předkladatel v odůvodnění návrhu uvádí, že k 
návrhu právní úpravy se předpisy EU nevztahují, 
vztah předmětu úpravy k požadavkům práva EU 
vztah má – do té míry, že předložený návrh vy-
hlášky vytváří předpoklady pro implementaci 
některých požadavků práva EU v oblasti tzv. 
rozpočtové odpovědnosti. 
Návrh tak navazuje na stanovení povinností v 
zákonu č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti, a to v účetní oblasti. 
Připomínky a případné návrhy změn:  
Obecně: 
Předmětem posuzování slučitelnosti návrhů 
právních předpisů s požadavky práva EU není 
posuzování souladu s mezinárodními odbornými 
standardy, přesto lze upozornit na čl. 16 odst. 3 
směr-nice Rady 2011/85/EU1, který odkazuje na 
mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor 
a jejich možné zahrnutí do výkaznictví členských 
států v dané oblasti. 
Není pak jasné, zda předložený návrh zohledňuje 
tuto možnou provazbu s právem EU. 
Závěr: 
Předložená vyhláška vytváří předpoklady pro 
implementaci některých požadavků směrnice 
Rady 2011/85/EU do právního řádu ČR, a 
navazuje tak na stanovení povinností v návrhu 
zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a 
to v účetní oblasti. 
Rozpory s právem EU nebyly zjištěny. 
Doporučujeme však upřesnit vztah předmětu 
návrhu k právu EU, viz připomínka uvedená 

České republiky. Navrhované 
úpravy byly provedeny na 
základě vyhodnocení poznatků 
z praxe a mají za cíl zvýšit právní 
jistotu dotčených subjektů. 
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OSTATNÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
KRAJE 
(eKLEP) 

 

shora. 
Předmětem hodnocení není posuzování souladu 
s odbornými standardy ani obsahovým 
vymezením jednotlivých účetních položek. 

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

1. Jihomoravský 
kraj 

K bodu 1 
a 2 (§ 9 
odst. 7 a § 
10 odst. 3 
 

Zásadní 

Z důvodu lepší srozumitelnosti doporučujeme 
před číslovku 2 vložit předložku „po“ – znění textu 
po doporučené úpravě: „… platí, že splňuje tyto 
podmínky i po 2 po sobě následující účetní 
období. Tato formulace je použita i v důvodové 
zprávě. 

Vysvětleno. 
Na ustanovení § 9 odst. 7 a § 10 
odst. 3 jsme neobdrželi jedinou 
žádost o výklad a nezaznamenali 
jsme žádný náznak 
neporozumění těmto 
ustanovením. Naopak po přidání 
slova „po“ může dojít ke snížení 
srozumitelnosti.  

2. Olomoucký 
kraj 

Důvodová 
zpráva Doporučující 

V důvodové zprávě (odůvodnění) je uvedeno, že 
„Návrh vyhlášky předpokládá minimální 
hospodářský a finanční dopad…“  
Každá změna má samozřejmě dopad na 
rozpočet, musí být provedeny úpravy software – 
úpravy výkazů, nové účtové rozvrhy, nové 
předkontace, nové postupy a další úpravy 
vnitřních předpisů. 

Vysvětleno. 
Navrhované změny, které mají 
dopad do závazných vzorů, jež 
jsou součástí vyhlášky č. 
383/2009 Sb., se týkají několika 
účetních jednotek, které předávají 
Pomocný konsolidační přehled a 
zároveň samy sestavují 
konsolidovanou účetní závěrku. 
Lze konstatovat, že dopad těchto 
změn je minimální.  

3. Olomoucký 
kraj 

K bodu 3 - 
§ 15 odst. Doporučující Posunutí termínu o dva měsíce ze září na 

listopad pro MF ČR z důvodu náročnosti 
Vysvětleno. 
Úprava vychází především z 
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3 zpracování a řešení problémů spojených s 
tvorbou účetních výkazů za Českou republiku 
není problém, ale když byl ze strany vybraných 
účetních jednotek požadován obdobný přístup, 
tak to problém je. 

důvodu posunutí termínů pro 
předávání Pomocného 
konsolidačního přehledu, ke 
kterému došlo na základě 
vyhovění připomínkovým místům 
v rámci meziresortního 
připomínkového řízení k vyhlášce 
č. 312/2014 Sb. Nicméně již 
nedošlo ke zohlednění předmětné 
úpravy v případě termínu 
sestavení účetních výkazů za 
Českou republiku. Dále posunutí 
termínu bude znamenat i možnost 
rozesílat žádanky PKZ 
v termínech, které nekolidují 
s účetní závěrkou nebo termíny 
dovolených v červenci a srpnu.  

4. Olomoucký 
kraj 

K bodu 4 - 
§ 22 odst. 
1 

Zásadní 

Argument (uvedený v důvodové zprávě), že 
důvodem doplnění ustanovení je zefektivnění 
provádění odsouhlasení vzájemných pohledávek 
a závazků s protistranou v případech, kdy 
protistrana si stanovila vyšší výši ocenění, takže 
se dá předpokládat, že odsouhlasení pohledávky 
nebo závazku nebude z její strany provedeno, 
přičemž navrhovaná úprava ustanovení umožňuje 
takové odsouhlasení neprovádět, je nesmyslný, 
neboť i získání této informace vyžaduje čas a 
úkony k jejímu získání. 
Již dříve krajské úřady upozorňovaly, že 
vzhledem k množství přijatých a poskytnutých 
transferů není možné tuto činnost řádně provádět 
- je nutno vzít v úvahu časový tlak, množství 
úkonů souvisejících s ukončením účetního 
období, nestejné postupy v účtování, různě 
nastavené hladiny významnosti a personální 
obsazení účtáren. Obdobný problém vzniká již při 
vykazování údajů PAP, kdy je rovněž vyžadována 

Vysvětleno. 
Navrhovaná úprava umožňuje 
neprovádět odsouhlasení 
vzájemných pohledávek a 
závazků s protistranou, a to 
v případech, kdy protistrana si 
stanovila vyšší výši ocenění.  
Hladiny pro odsouhlasování jsou 
uvedeny ve výčtu 
konsolidovaných jednotek státu, 
který je zveřejňován na webu 
Ministerstva financí. Předmětné 
ustanovení nestanoví žádné 
dodatečné povinnosti nad rámec 
ustanovení § 3 odst. 1 písm. j) 
vyhlášky č. 270/2010 Sb. pro 
oblast odsouhlasování 
pohledávek a závazků.  
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mezi účetními jednotkami komunikace 
telefonická, písemná, mailová. 

5. Olomoucký 
kraj 

K bodům 
5, 6, 10, 
11 - § 38 
odst. 1 
písm. a), § 
40 odst. 3 
písm. e), § 
50 písm. 
a), § 51 
odst. 2 
písm. a) 

Doporučující 

Tyto úpravy souvisí s úpravami provedenými ve 
vyhlášce č. 410/2009 Sb. Přitom však při 
jednáních na metodických dnech MF ČR s 
metodiky krajských úřadů se hovořilo o tom, že 
dojde k vypuštění části, která obsahuje vymezení 
položek, protože kopíruje vyhlášku č. 410/2009 
Sb. 

Vysvětleno. 
Při přípravě návrhu novely 
konsolidační vyhlášky státu byl 
diskutován i záměr vypustit 
obsahová vymezení položek, 
která jsou převzata z vyhlášky č. 
410/2009 Sb., kdy v konsolidační 
vyhlášce státu by zůstala 
obsahová vymezení pouze 
speciálních položek, jejichž 
obsahové vymezení není 
upraveno ve vyhlášce č. 
410/2009 Sb. Charakter této 
úpravy byl vyhodnocen jako 
rozsáhlý zásah do struktury 
vyhlášky. K této úpravě bude 
přistoupeno až v souvislosti 
s  budoucí revizí struktury 
účetních výkazů za Českou 
republiku. 

6. Pardubický 
kraj 

Důvodová 
zpráva Doporučující 

V důvodové zprávě k návrhu vyhlášky na str. 2 ve 
druhém odstavci shora se chybně v následující 
větě uvádí: „Dotčenými subjekty jsou 
konsolidované jednotky státu a městské části 
hlavního města Prahy podle konsolidační 
vyhláška státu.“ Správně má být v této větě 
uvedeno – konsolidační vyhlášky státu.  
Závěr - Žádáme, aby při tvorbě konečného znění, 
byla uvedená ostatní připomínka zapracována. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

7. Ústecký kraj Bod 5 Zásadní 

Navrhujeme v bodu 5 návrhu předpisu znění § 38 
odst. 1 písm. a) změnit takto: 
Slova „za odběrateli“ se zrušují a na konci textu 
písmene se doplňují slova „za odběrateli, 
případně za dodavateli, a to například u 
pohledávek ze smluvních pokut a sankcí za 

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že 
konsolidační vyhláška státu 
přebírá obsahová vymezení 
položek z vyhlášky č. 410/2009 
Sb., bude připomínka vypořádána 
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dodavateli“.  
Odůvodnění: 
Bez důvodové zprávy je navržená změna velmi 
těžko srozumitelná a interpretovatelná, důvodová 
zpráva je sice pramenem pro interpretaci, ale jen 
v případech, kdy záměr zákonodárce nelze 
jednoznačně vyjádřit přímo v textu právní normy. 
Ústecký kraj si nečiní ambice, že jím navržená 
formulace je bezchybná, ale zahrnuje alespoň 
informaci dosud obsaženou jen v důvodové 
zprávě. 

v rámci vnějšího připomínkového 
řízení k vyhlášce č. 410/2009 Sb., 
v rámci níž byla také uplatněna. 
Případné změny vzešlé 
z vypořádání vnějšího 
připomínkového řízení návrhu 
novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
budou zohledněny i v 
konsolidační vyhlášce státu tak, 
aby znění bylo totožné. 

8. Ústecký kraj Bod 11 Zásadní 

Navrhujeme v bodu 11 návrhu předpisu znění § 
51 odst. 2 písm. a) změnit takto: 
Slova „stav a pohyb krátkodobých“ se nahrazují 
slovem „částky“ a slova „vůči  dodavatelům“ se 
zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova 
„vůči dodavatelům, případně odběratelům,  a to 
například u závazků ze smluvních pokut a sankcí 
vůči odběratelům“  
Odůvodnění: 
Bez důvodové zprávy je navržená změna velmi 
těžko srozumitelná a interpretovatelná, důvodová 
zpráva je sice pramenem pro interpretaci, ale jen 
v případech, kdy záměr zákonodárce nelze 
jednoznačně vyjádřit přímo v textu právní normy. 
Ústecký kraj si nečiní ambice, že jím navržená 
formulace je bezchybná, ale zahrnuje alespoň 
informaci dosud obsaženou jen v důvodové 
zprávě. 

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že 
konsolidační vyhláška státu 
přebírá obsahová vymezení 
položek z vyhlášky č. 410/2009 
Sb., bude připomínka vypořádána 
v rámci vnějšího připomínkového 
řízení k vyhlášce  
č. 410/2009 Sb., v rámci níž byla 
také uplatněna. Případné změny 
vzešlé z vypořádání vnějšího 
připomínkového řízení návrhu 
novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
budou zohledněny i v 
konsolidační vyhlášce státu tak, 
aby znění bylo totožné. 

9. Hlavní město 
Praha 

k bodu 5 
(§ 38 
odst. 1 
písm. a)) 
 

Doporučující 

Ponechat v původním znění, neboť pohledávky 
za dodavateli (uvedený příklad smluvních pokut a 
sankcí) by měly být vykazovány spíše na 
ostatních pohledávkách. 

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že 
konsolidační vyhláška státu 
přebírá obsahová vymezení 
položek z vyhlášky č. 410/2009 
Sb., bude připomínka vypořádána 
v rámci vnějšího připomínkového 
řízení k vyhlášce  
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OSTATNÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
OSTATNÍ 
(eKLEP) 

 

č. 410/2009 Sb., v rámci níž byla 
také uplatněna. Případné změny 
vzešlé z vypořádání vnějšího 
připomínkového řízení návrhu 
novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
budou zohledněny i v 
konsolidační vyhlášce státu tak, 
aby znění bylo totožné. 

10. Hlavní město 
Praha 

k bodu 11 
(§ 51 
odst. 2 
písm. a)) 
 

Doporučující 

Ponechat v původním znění, neboť závazky k 
odběratelům (uvedený příklad smluvních pokut a 
sankcí) by měly být vykazovány spíše na 
ostatních závazcích. 

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že 
konsolidační vyhláška státu 
přebírá obsahová vymezení 
položek z vyhlášky č. 410/2009 
Sb., bude připomínka vypořádána 
v rámci vnějšího připomínkového 
řízení k vyhlášce č. 410/2009 Sb., 
v rámci níž byla také uplatněna. 
Případné změny vzešlé 
z vypořádání vnějšího 
připomínkového řízení návrhu 
novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
budou zohledněny i v 
konsolidační vyhlášce státu tak, 
aby znění bylo totožné. 

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

1. Nejvyšší 
kontrolní úřad 

K Čl. I, 
bodům 7, 
8, 9, 12, 
13, 14, 16 

Doporučující 

Návrh obsahuje úpravu vykazování v případě 
použití metody konsolidace ekvivalencí, a to 
změnu z rozvahového na výsledkové vykazování 
(viz odůvodnění uvedené v části III materiálu). 

Vyhověno. 
Pro ostatní změny vlastního 
kapitálu bude ve výkazu majetku 
a závazků ponechána položka 
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až 26 Jako důvod je uvedeno, že se jedná o převažující 
postup při sestavování konsolidované účetní 
závěrky, za příklady jsou uvedeny Nový Zéland, 
Spojené království a Slovenská republika. 
Postupy používané v těchto zemích nám nejsou 
detailně známy, upozorňujeme však, že IPSAS 
36 - Investments in associates and joint ventures, 
vydaný v lednu 2015, k použití ekvivalenční 
metody uvádí (odst. 16): 
„The investor’s share of the investee’s surplus or 
deficit is recognized in the investor’s surplus or 
deficit. ... Adjustments to the carrying amount 
may also be necessary for changes in the 
investor’s proportionate interest in the investee 
arising from changes in the investee’s 
equity that have not been recognized in the 
investee’s surplus or deficit. Such changes 
include those arising from the revaluation of 
property, plant and equipment and from foreign 
exchange translation differences. The investor’s 
share of those changes is recognized 
in net assets/equity of the investor.” 
Mezinárodní účetní standardy IPSAS tedy 
výsledkové vykazování v rámci metody 
ekvivalence požadují jen pro podíly na výsledcích 
hospodaření (surplus or deficit), nikoliv pro podíly 
na ostatních změnách vlastního kapitálu; 
vykazování takových změn má dle IPSAS naopak 
probíhat rozvahově (in net assets/equity). I dle 
mezinárodního standardu IAS 28 (odst. 10) platí, 
že podíly na jiných změnách vlastního kapitálu, 
vyplývající např. z přecenění pozemků, budov či z 
rozdílů z přepočtů z cizích měn, se do 
hospodářského výsledku nepromítají. Rozvahový 
způsob je tedy i u ekvivalenční metody žádoucí, a 
to i pro sestavení konsolidované účetní závěrky. 
Doporučujeme proto důkladně zvážit, zda právě s 
ohledem na mezinárodní účetní standardy 

Konsolidační rezervní fond, která 
bude obsahovat změny ostatních 
složek vlastního kapitálu s 
výjimkou Výsledku hospodaření 
běžného účetního období 
konsolidované jednotky státu 
zahrnuté metodou konsolidace 
ekvivalencí.  
V porovnání s aktuálně platným 
zněním vyhlášky je navrhováno 
provést pouze následující drobné 
změny ve struktuře výkazů. 
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. Dojde tak ke 
zvýšení přehlednosti výkazu, 
přičemž uživatelé účetní závěrky 
státu mohou tuto informaci získat 
v souhrnném výkazu nákladů a 
výnosů státu, kde je tato položka i 
nadále vykazována v části „C.I.“ 
V souhrnném výkazu nákladů a 
výnosů státu bylo přistoupeno ke 
změně názvu položky „C.I.B.“, 
čímž by mělo dojít k větší 
srozumitelnosti výkazu pro jeho 
uživatele. 
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nepoužívat také rozvahové vykazování v rámci 
metody ekvivalence, a to pro oblast podílů na 
ostatních změnách vlastního kapitálu. Návrh 
požadující jen výsledkové vykazování totiž může 
vést ke zkreslování dosaženého výsledku 
hospodaření. 

2. Komora 
auditorů 

Ustanoven
í § 43, 45, 
60a, 61 
vyhlášky 

Zásadní 

Doporučujeme zrušit veškeré úpravy týkající se 
změny z rozvahového na výsledkové řešení při 
vykazování podílu na změnách vlastního jmění při 
aplikaci ekvivalenční metody. 
Zdůvodnění  
Konsolidačnímu pojetí ekvivalenční metody v ČR 
odpovídá lépe rozvahové pojetí. (Investičnímu 
pojetí ekvivalenční metody podle IFRS s ohledem 
na znění IAS 1 vyhovuje lépe výsledkové řešení.) 
Perspektiva vykazování ve veřejném sektoru je 
spojena s projektem EPSAS, který bude 
významně navazovat na standardy IPSAS. Podle 
IPSAS 35 je pro aplikaci ekvivalenční metody k 
dispozici rozvahové řešení – viz odstavec 8 (v 
závorce naše poznámka): „Ekvivalenční metoda 
je účetní metodou (pozn. nikoli konsolidační 
metodou), pomocí níž je investice nejprve uznána 
pořizovacími náklady a následně upravována o 
poakviziční změnu investorova podílu na čistých 
aktivech/jmění (pozn. vlastního jmění) přidružené 
nebo společné jednotky, do níž bylo investováno. 
Investorův přebytek nebo schodek (pozn. 
výsledek hospodaření) obsahuje jeho podíl na 
přebytku nebo schodku (pozn. výsledku) a 
investorova čistá aktiva/jmění (pozn. vlastní 
jmění) obsahují jeho podíl na změnách čistých 
aktiv/jmění (pozn. vlastního jmění), která nebyla 
uznána jako přebytek nebo schodek (pozn. 
výsledek) jednotky, do níž investoval.“ 
Výhody rozvahového řešení: 
- vhodnější pro vyjádření finanční výkonnosti na 

Vyhověno. 
Pro ostatní změny vlastního 
kapitálu bude ve výkazu majetku 
a závazků ponechána položka 
Konsolidační rezervní fond, která 
bude obsahovat změny ostatních 
složek vlastního kapitálu s 
výjimkou Výsledku hospodaření 
běžného účetního období 
konsolidované jednotky státu 
zahrnuté metodou konsolidace 
ekvivalencí.  
V porovnání s aktuálně platným 
zněním vyhlášky je navrhováno 
provést pouze následující drobné 
změny ve struktuře výkazů. 
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. Dojde tak ke 
zvýšení přehlednosti výkazu, 
přičemž uživatelé účetní závěrky 
státu mohou tuto informaci získat 
v souhrnném výkazu nákladů a 
výnosů státu, kde je tato položka i 
nadále vykazována v části „C.I.“ 
V souhrnném výkazu nákladů a 
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konsolidovaném základě (u navrhovaného řešení 
by do výsledku byly zahrnuty i případy, které 
zcela jasně nemají charakter výsledku – mohlo by 
dojít ke zkreslení konsolidovaného výsledku), 
- srovnatelné s postupy konsolidace v 
podnikatelském prostředí u nás (pakliže obdobné 
změny nejsou připravovány i tam), 
- je v duchu IPSAS, které jsou zdrojem budoucích 
EPSAS, 
- je v souladu s konsolidačním pojetím 
ekvivalenční metody, na němž je založena 
konsolidační vyhláška. 
Zdůvodnění Ministerstva financí ČR (dále jen „MF 
ČR“) považujeme za nepřesné a neúplné. 
Aktuálně se nedá hovořit o jednoznačné tendenci 
k výsledkovému pojetí (hlasování IASB na dané 
téma bylo 9 : 6 ve prospěch rozvahového řešení, 
problematika na půdě IFRS odložena do 
budoucna, praxe v různých zemích i u různých 
účetních jednotek se liší). Příklady uváděné MF 
ČR, tj. Nový Zéland (PBS IPSAS), Spojené 
království (IFRS) jsou prostředími, kde je 
aplikováno investiční pojetí ekvivalenční metody 
(stejně jako u ČEZ, který vykazuje podle IFRS), 
které je zásadně odlišné od našeho 
konsolidačního pojetí. Tato problematika by 
vyžadovala hlubší rozbor. Pokud MF ČR bude 
požadovat, lze vypracovat stručnou studii na 
dané téma, která problematiku více přiblíží. 
2. Pokud MF ČR bude trvat na výsledkovém 
řešení výše uvedené problematiky, následují tyto 
připomínky: 
2.1. Ustanovení § 43 
… obsahuje výsledky hospodaření běžného 
účetního období konsolidovaných jednotek státu 
upravené o dopady použití metod konsolidace na 
výsledek hospodaření běžného účetního 
období… 

výnosů státu bylo přistoupeno ke 
změně názvu položky „C.I.B.“, 
čímž by mělo dojít k větší 
srozumitelnosti výkazu pro jeho 
uživatele. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASMLX2WU)



12 
 

Zdůvodnění  
Navrhovanou úpravu považujeme za 
nesrozumitelnou, a proto doporučujeme 
přepracovat. 
2.2. Ustanovení § 60a 
Položka 
a) „B.VI.A. Podíl na výsledku hospodaření v 
ekvivalenci“ obsahuje poměrné části výše 
výsledků hospodaření běžného období 
konsolidovaných jednotek státu konsolidovaných 
metodou konsolidace ekvivalencí ve výši 
podílových účastí spravující jednotky od data 
získání podstatného nebo společného vlivu, 
b) „B.VI.B. Podíl na ostatních změnách vlastního 
kapitálu v ekvivalenci“ obsahuje poměrné části 
výše ostatních změn hodnot vlastního kapitálu s 
výjimkou výsledků hospodaření a s výjimkou 
dopadů změn, které se zachycují v položce C.I.6 
Jiné oceňovací rozdíly a C.I.B Konsolidační 
kurzové rozdíly konsolidovaných jednotek státu 
konsolidovaných metodou konsolidace 
ekvivalencí ve výši podílových účastí spravující 
jednotky. 
Zdůvodnění  
Pokud přijme MF ČR přístup spočívající v tom, že 
podíl na změnách vlastního jmění bude 
ekvivalenční metodou řešen výsledkově, pak 
nastává problém u změny vlastního jmění v 
důsledku změn položek, které by v kontextu IFRS 
byly vykazovány jako konsolidovaný ostatní úplný 
výsledek (other comprehensive income), nebo 
jako rozvahová změna podle IPSAS 36, nikoli 
výsledkově. Z tohoto důvodu doporučujeme pro 
tyto případy změn VJ přidružených a společných 
jednotek vykazovat v rozvaze, např. v § 45 
vyhlášky namísto dřívějšího Konsolidačního 
rezervního fondu položku označenou např. „Podíl 
na jiných oceňovacích rozdílech a konsolidačních 
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V Praze 19. října 2017 

Vypracoval: Ing. Jaromír Klaban, Ing. Tomáš Sluka Podpis: 

kurzových rozdílech“. Možné je zahrnout tyto 
podíly i přímo do položek C.I.6 nebo C.I.B. Pokud 
má Souhrnný výkaz zisku a ztráty vyjadřovat 
finanční výkonnost, jak je v současnosti obecně 
nazírána, je třeba toto vzít v potaz. 
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