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V. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, 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 

K čl. I 
bodu 15 – 
k § 8 odst. 
2 písm. k) 
 

Doporučující 

Doporučujeme předmětný novelizační bod uvést 
do souladu s čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních 
pravidel vlády. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

2. Ministerstvo 
vnitra Obecně Zásadní 

Požadujeme nezavádět pojmy „zjednodušená 
inventura“ a „zjednodušený inventurní soupis“, 
neboť ani samotný zákon o účetnictví tyto pojmy 
nezná. Za vhodnější variantu řešení považujeme 
to, aby vyhláška stanovila, kdy se inventura 
předmětných pasiv považuje za provedenou. 
Dále u položek C.II. (Fondy účetní jednotky), 
C.I.3. (účet 403) a C.I.6. (účet 407) také 
nesouhlasíme s navrženou myšlenkou 
kontrolovat jen obraty, neboť (na rozdíl 
od ostatních účtů skupiny C.I.) je jejich konečný 
stav nositelem relevantní informace pro uživatele 
účetní závěrky. U fondů platí, že skutečný stav 
„ověřený“ jen dle obratů může být zcela chybný, 
za předpokladu, že je chybný jeho počáteční stav. 

Vysvětleno. 
Povinnost inventarizovat i jiná 
aktiva a jiná pasiva, tedy i položky 
vlastních zdrojů, je dána zákonem 
o účetnictví (viz § 30 odst. 12). 
Zákon o účetnictví vymezuje 
mimo jiné dokladovou inventuru 
a inventurní soupis, přičemž 
v případě zjednodušené inventury 
se jedná o provedení dokladové 
inventury u příslušných položek 
jiných pasiv. Vymezení 
zjednodušené inventury 
ve vyhlášce č. 270/2010 Sb. tedy 
navazuje na zákon o účetnictví 

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



2 
 

Fond se musí ověřit na součet množiny 
příslušných aktiv a pasiv (již ověřených 
inventarizací), které jej kryjí nebo snižují (tj. na 
sumu příslušných peněžních prostředků, 
pohledávek, závazků včetně DPH, zásob atd.). U 
účtu 407 platí, že jeho stav (nikoli obraty) 
odpovídá sumám změn souvisejících s určením 
reálné hodnoty majetků, které jsou k datu 
inventarizace určeny k prodeji. Dané ustanovení 
(vložené jako např. § 7 odst. 3) by mohlo mít 
např. následující podobu: 
„Skutečný stav pasiv vykazovaných v rámci 
položek rozvahy C.I. s výjimkou položek C.I.3. a 
C.I.6. se považuje za zjištěný, pokud účetní 
jednotka dle průkazných účetních záznamů 
ověřila a v inventurním soupisu zaznamenala jen 
jejich přírůstky a úbytky, které nastaly v účetním 
období, za něž se provádí inventarizace. V 
inventurním soupisu se v případě postupu podle 
tohoto odstavce uvedou skutečnosti podle § 8 
odst. 2 a dále počáteční stav, ověřené obraty a 
konečný stav položek dle věty první.“. 

a specifikuje způsob provedení 
dokladové inventury u příslušných 
položek jiných pasiv pro některé 
vybrané účetní jednotky, což je 
předmětem prováděcího 
předpisu. V této souvislosti 
upozorňujeme, že prvotní 
a rozdílovou inventuru zákon 
o účetnictví také nedefinuje, 
naopak jsou tyto pojmy vymezeny 
v § 2 vyhlášky č. 270/2010 Sb. 
Z navrhovaného znění ustanovení 
§ 2 písm. q) vyhlášky č. 270/2010 
Sb. je zřejmé, že účetní jednotce 
je umožněno v rámci 
zjednodušeného inventurního 
soupisu prokázat stav příslušných 
položek jiných pasiv, který byl 
zjištěn zjednodušenou inventurou, 
a nikoliv pouze prokázat přírůstky 
a úbytky za účetní období, tzn. 
účetní jednotce je umožněno 
postupovat v případě příslušných 
položek jiných pasiv obdobně 
jako v případě dokladové 
inventury u ostatních položek 
majetku a závazků.  
Do doby, než bude provedena 
koncepční úprava peněžních 
fondů, nepovažujeme za vhodné 
provádět dokladovou inventurou 
prokázání stavu položek C.II. 
(Fondy účetní jednotky), nicméně 
tato možnost je účetní jednotce 
ponechána (viz výše). K položce 
C.I.6. (účet 407) uvádíme, že se 
zde nevykazují pouze změny 
reálné hodnoty majetku určeného 
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k prodeji, ale i např. změny 
hodnot u cenných papírů. Jelikož 
se jedná o problematické oblasti, 
bylo zvoleno toto řešení.  

3. Ministerstvo 
zemědělství 

§ 2 písm. 
h) a k) Doporučující 

Doporučujeme uvést nově zaváděné pojmy již v 
úvodu výčtu § 2, nikoliv až v jeho závěru tak, aby 
definice těchto pojmů předcházela jejich využití v 
dalším textu vyhlášky (viz § 2 písm. h) a k)). 

Vysvětleno. 
Navrhovaná úprava je 
nezavádějící a dostačující. Již 
v platném znění vyhlášky 
č. 270/2010 Sb. je v ustanovení 
§ 2 písm. e) uveden „inventurní 
závěr“, přičemž pojem je 
vymezen až v ustanovení § 2 
písm. g). 

4. 

Úřad vlády 
České 
republiky 
Odbor 
kompatibility 

Obecně Doporučující 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se 
vykazování souladu se závazky vyplývajícími pro 
Českou republiku z jejího členství v Evropské 
unii, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k 
usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 
Metodických pokynech pro zajišťování prací při 
plnění legislativních závazků vyplývajících z 
členství České republiky v Evropské unii, v 
platném znění. 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
Předmětná problematika není právem EU 
upravena. 
Připomínky a případné návrhy změn: 
K předloženému materiálu neuplatňujeme z 
hlediska slučitelnosti s právem EU žádné 
připomínky. 
Závěr: 
Návrhem vyhlášky není do právního řádu ČR 

Bere se na vědomí. 
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OSTATNÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
KRAJE 
(eKLEP) 

 

zapracováváno právo EU a návrh není s právem 
EU v rozporu. 

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

1. Olomoucký 
kraj 

Odůvodně
ní Doporučující 

V důvodové zprávě (odůvodnění) je uvedeno, že 
„Návrh vyhlášky nepředpokládá hospodářský ani 
finanční dopad…“  
Jedná se o stále se opakující argument u návrhů 
nových předpisů, případně novelizace stávajících, 
který pochopitelně neodpovídá realitě. Každá 
změna má samozřejmě dopad na rozpočet. 
Vzhledem k frekvenci údajů, které tato změna 
zahrnuje, zde finanční dopad bude, zejména větší 
množství tisků a s tím související spotřeba papíru. 

Vysvětleno.  
Povinnost inventarizovat i jiná 
aktiva a jiná pasiva, tedy i položky 
vlastních zdrojů, je dána zákonem 
o účetnictví (viz § 30 odst. 12). 
S ohledem na výše uvedené je 
zřejmé, že navrhovanou úpravou 
není žádná nová povinnost 
zaváděna. Účetní jednotce je 
pouze umožněno provést 
v případě příslušných položek 
jiných pasiv zjednodušený postup 
v rámci dokladové inventury, tedy 
zjednodušenou inventuru, a tedy 
navrhovaná úprava 
nepředpokládá hospodářský ani 
finanční dopad na státní rozpočet 
a ostatní veřejné rozpočty. 
V případě provádění 
zjednodušené inventury 
u „vybraných“ položek pasiv 
rozvahy mohou být předmětem 
zjednodušené inventury přírůstky 
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a úbytky včetně porovnání 
s příslušnými průkaznými 
účetními záznamy, nikoliv pouze 
„celkové přírůstky“ a „celkové 
úbytky“, tzn. je u přírůstků 
a úbytků prověřována průkaznost 
a správnost. 
Z navrhovaného znění ustanovení 
§ 2 písm. q) vyhlášky č. 270/2010 
Sb. je zřejmé, že účetní jednotce 
je umožněno v rámci 
zjednodušeného inventurního 
soupisu prokázat stav příslušných 
položek jiných pasiv, který byl 
zjištěn zjednodušenou inventurou, 
a nikoliv pouze prokázat přírůstky 
a úbytky za účetní období, tzn. 
účetní jednotce je umožněno 
postupovat v případě příslušných 
položek jiných pasiv obdobně 
jako v případě dokladové 
inventury u ostatních položek 
majetku a závazků. 

2. Olomoucký 
kraj Obecně Zásadní 

Návrh vyhlášky ani důvodová zpráva nedefinují 
specifika zjednodušené inventury, tak aby 
vybraným účetním jednotkám bylo zřejmé, jak při 
zjednodušené inventuře postupovat. Navrhujeme 
doplnit do textu § 3 Inventarizační činnosti popis 
procesu zjednodušené inventury. 

Vysvětleno. 
V případě provádění 
zjednodušené inventury 
u „vybraných“ položek pasiv 
rozvahy je předmětem 
zjednodušené inventury alespoň 
prokázat přírůstky a úbytky 
příslušných položek jiných pasiv, 
včetně porovnání s příslušnými 
průkaznými účetními záznamy, 
tzn. je prověřována správnost 
a průkaznost u přírůstků a úbytků. 
Navrhovaná úprava 
je nezavádějící a dostačující. 
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Pro úplnost dodáváme, že v 
současné době je připravována 
Metodická pomůcka 
k inventarizaci majetku 
a závazků, která bude mimo jiné 
obsahovat nezávazné vzory 
inventurních soupisů, 
dodatečných inventurních soupisů 
a zjednodušených inventurních 
soupisů.  Z navrhovaného znění 
ustanovení § 2 písm. q) vyhlášky 
č. 270/2010 Sb. je zřejmé, 
že účetní jednotce je umožněno 
v rámci zjednodušeného 
inventurního soupisu prokázat 
stav příslušných položek jiných 
pasiv, který byl zjištěn 
zjednodušenou inventurou, 
a nikoliv pouze prokázat přírůstky 
a úbytky za účetní období, tzn. 
účetní jednotce je umožněno 
postupovat v případě příslušných 
položek jiných pasiv obdobně, 
jako v případě dokladové 
inventury u ostatních položek 
majetku a závazků. 

3. Olomoucký 
kraj 

K bodům 
1, 8, 9, 10, 
16, 17, 18 
- § 2 písm. 
e) § 3 
odst. 2 
písm. b), § 
3 odst. 5, 
§ 5 odst. 
3, § 8 
odst. 3 

Zásadní 

V případě požadavků na vyhotovení seznamů je 
navrhována možnost zajistit tyto skutečnosti jiným 
průkazným způsobem z vnitřního předpisu nebo z 
jiné dokumentace. Vzhledem k formulaci, která je 
velmi vágní, v žádném případě nedochází ke 
zvýšení právní jistoty. 

Vysvětleno. 
Vzhledem ke skutečnosti, 
že u některých vybraných 
účetních jednotek je možné 
příslušný požadovaný seznam 
dovodit např. z plánu inventur, 
resp. z vnitřní směrnice 
k provedení inventarizace 
majetku a závazků, jeví se jako 
bezdůvodné vyhotovit předmětné 
seznamy zvlášť. Cílem této 
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písm. a), § 
8 odst. 4 
písm. b), § 
8 odst. 5 

úpravy je snížení administrativní 
zátěže účetních jednotek.  

4. Olomoucký 
kraj 

K bodům 
2, 3, 5, 6, 
7, 9, 10, 
11, 12, 13, 
14, 19 - § 
2 písm. h) 
a k), § 3 
odst. 1 
úvodní 
část 
ustanoven
í, § 3 odst. 
1 písm. h) 
a n), § 3 
odst. 5, § 
5 odst. 3, 
nadpis § 
8, § 8 
odst. 1, § 
8 odst. 2 
úvodní 
část 
ustanoven
í, § 8 odst. 
2 písm. c), 
§ 8 odst. 6 

Zásadní 

Jedná se o legislativně technickou úpravu ve 
vazbě na pojmy zjednodušená inventura a 
zjednodušený inventurní soupis, je popřen princip 
inventarizace, viz následující bod stanoviska. 

Vysvětleno.  
Povinnost inventarizovat i jiná 
aktiva a jiná pasiva, tedy i položky 
vlastních zdrojů, je dána zákonem 
o účetnictví (viz § 30 odst. 12).  
V případě provádění 
zjednodušené inventury 
u „vybraných“ položek pasiv 
rozvahy mohou být předmětem 
zjednodušené inventury přírůstky 
a úbytky včetně porovnání 
s příslušnými průkaznými 
účetními záznamy, nikoliv pouze 
„celkové přírůstky“ a „celkové 
úbytky“, tzn. je u přírůstků 
a úbytků prověřována průkaznost 
a správnost. 
Z navrhovaného znění ustanovení 
§ 2 písm. q) vyhlášky č. 270/2010 
Sb. je zřejmé, že účetní jednotce 
je umožněno v rámci 
zjednodušeného inventurního 
soupisu prokázat stav příslušných 
položek jiných pasiv, který byl 
zjištěn zjednodušenou inventurou, 
a nikoliv pouze prokázat přírůstky 
a úbytky za účetní období, tzn. 
účetní jednotce je umožněno 
postupovat v případě příslušných 
položek jiných pasiv obdobně 
jako v případě dokladové 
inventury u ostatních položek 
majetku a závazků. 
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Tímto není popřen princip 
inventarizace. 

5. Olomoucký 
kraj 

K bodu 4 - 
§ 2 písm. 
p) a q) 
 

Zásadní 

Argument uvedený v důvodové zprávě, že 
předmětem zjednodušené inventury je posouzení 
rozdílů mezi počátečním stavem a stavem k 
rozvahovému dni a dodržování platných právních 
předpisů v oblasti účetnictví, na základě kterých 
dochází ke zvýšení nebo snížení stavu 
příslušných syntetických účtů, je zcela mimo 
realitu. Kdo posoudí  
a jak správnost účtování? 

Vysvětleno. 
Jak vyplývá z ustanovení § 3 
odst. 1 písm. c) vyhlášky 
č. 270/2010 Sb., účetní jednotka 
stanoví pravidla pro jmenování 
členů inventarizační komise, 
včetně stanovení požadavků na 
jejich znalosti. 
Povinnost inventarizovat i jiná 
aktiva a jiná pasiva, tedy i položky 
vlastních zdrojů, je dána zákonem 
o účetnictví (viz § 30 odst. 12). 
S ohledem na výše uvedené je 
zřejmé, že navrhovanou úpravou 
není žádná nová povinnost 
zaváděna. Účetní jednotce je 
pouze umožněno provést 
v případě příslušných položek 
jiných pasiv zjednodušený postup 
v rámci dokladové inventury, tedy 
zjednodušenou inventuru. 
Z navrhovaného znění ustanovení 
§ 2 písm. q) vyhlášky č. 270/2010 
Sb. je zřejmé, že účetní jednotce 
je umožněno v rámci 
zjednodušeného inventurního 
soupisu prokázat stav příslušných 
položek jiných pasiv, který byl 
zjištěn zjednodušenou inventurou, 
a nikoliv pouze prokázat přírůstky 
a úbytky za účetní období, tzn. 
účetní jednotce je umožněno 
postupovat v případě příslušných 
položek jiných pasiv obdobně 
jako v případě dokladové 
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inventury u ostatních položek 
majetku a závazků. 

6. Olomoucký 
kraj 

K bodu 15 
- § 8 odst. 
2 písm. k) 

Zásadní 

Zcela nesmyslně bude z účetnictví tisknut obrat 
některých účtů pasiv, který o ničem nevypovídá. 

Vysvětleno. 
Z výše uvedených vysvětlení 
k připomínkám 1. až 5. je patrné, 
že se u provedení zjednodušené 
inventury nejedná o „zcela 
nesmyslné tisknutí obratů 
některých položek pasiv“. 

7. Olomoucký 
kraj 

K bodu 18 
- § 8 odst. 
5 

Zásadní 

Navrhované ustanovení dle našeho názoru 
koliduje s obsahem § 30 zákona  
o účetnictví. U jednotlivých účtů vlastních zdrojů 
nelze sestavit žádné soupisy, ale pouze obraty, 
které nejsou podkladem pro provedení dokladové 
inventury. Nedokážeme si představit, jak běžný 
člen inventarizační komise posoudí správnost  
a podstatu účetnictví. Jedná se o uměle 
vytvořený problém a činnosti s ním spojené. 

Vysvětleno.  
Povinnost inventarizovat i jiná 
aktiva a jiná pasiva, tedy i položky 
vlastních zdrojů, je dána zákonem 
o účetnictví (viz § 30 odst. 12). 
S ohledem na výše uvedené je 
zřejmé, že navrhovanou úpravou 
není žádná nová povinnost 
zaváděna. Účetní jednotce je 
pouze umožněno provést 
v případě příslušných položek 
jiných pasiv zjednodušený postup 
v rámci dokladové inventury, tedy 
zjednodušenou inventuru. 
Z navrhovaného znění ustanovení 
§ 2 písm. q) vyhlášky č. 270/2010 
Sb. je zřejmé, že účetní jednotce 
je umožněno v rámci 
zjednodušeného inventurního 
soupisu prokázat stav příslušných 
položek jiných pasiv, který byl 
zjištěn zjednodušenou inventurou, 
a nikoliv pouze prokázat přírůstky 
a úbytky za účetní období, tzn. 
účetní jednotce je umožněno 
postupovat v případě příslušných 
položek jiných pasiv obdobně 
jako v případě dokladové 
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inventury u ostatních položek 
majetku a závazků. 
Jak vyplývá z ustanovení § 3 
odst. 1 písm. c) vyhlášky 
č. 270/2010 Sb., účetní jednotka 
stanoví pravidla pro jmenování 
členů inventarizační komise, 
včetně stanovení požadavků na 
jejich znalosti. 

8. Plzeňský kraj Obecně Doporučující 

Aktuálně předložené návrhy změn vyhlášky č. 
270/2010 Sb. jednoznačně vítáme. Současně 
bychom chtěli připomenout, předběžný příslib, 
který dali zástupci Ministerstva financí ČR 
krajským metodikům a účetním v rámci 
metodických dnů, že budou pro potřeby metodiky 
k inventarizacím majetku a závazků vybraných 
účetních jednotek zveřejněny na webu 
ministerstva návrhy vzorů předmětné 
inventarizační dokumentace (např. inventurní 
soupisy, dodatečné inventurní soupisy, 
inventarizační zpráva, včetně nově navrhovaného 
zjednodušeného inventurního soupisu atd.) 

Bere se na vědomí. 
V současné době je připravována 
Metodická pomůcka 
k inventarizaci majetku 
a závazků, která bude mimo jiné 
obsahovat nezávazné vzory 
inventurních soupisů, 
dodatečných inventurních soupisů 
a zjednodušených inventurních 
soupisů. 

9. Ústecký kraj K bodu 4 Zásadní 

V bodu 4 předkladatel navrhuje v § 2 na konci 
písmene o) tečku nahradit čárkou a doplnit 
písmeno p) a q). 
Navrhujeme v § 2 na konci písmene o) tečku 
nahradit čárkou doplnit pouze písmeno p), které 
zní: 
„p) inventurou jiných pasiv ve smyslu ustanovení 
§ 29 odst. 4 zákona se rozumí položka C.I. 3, 
ostatní položky části C rozvahy nejsou závazky a 
nepodléhají inventarizaci, účetní jednotky jsou 
však povinny prokázat správnost zůstatků 
jednotlivých položek vlastního kapitálu, které 
nejsou závazky vhodným způsobem, například 
zjednodušenou inventurou a na jejím základě 
vytvořených zjednodušených inventurních 

Nevyhověno. 
Neztotožňujeme se s názorem 
Ústeckého kraje, a to vzhledem 
k ustanovení § 2 zákona o 
účetnictví, který stanoví, že účetní 
jednotky účtují o stavu a pohybu 
majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasiv, 
z čehož je patrné, že vlastní 
zdroje jsou „jiné pasivum“ a jsou 
v souladu s ustanovením § 30 
odst. 12 zákona o účetnictví 
předmětem inventarizace. 
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soupisů.“ 
Odůvodnění: 
Navržený text je v rozporu se zákonem o 
účetnictví. Ten stanoví povinnost inventovat 
majetek a závazky a nic na tom nemění ani 
ustanovení § 29 odstavce 4, podle kterého 
požadavky na organizační zajištění a způsob 
provedení inventarizace u vybraných účetních 
jednotek, včetně bližších podmínek inventarizace 
položek jiných aktiv a jiných pasiv stanoví 
prováděcí právní předpis. Pojem jiná aktiva je 
možné vykládat jen v tom smyslu, že vybrané 
účetní jednotky mají ve své rozvaze v části vlastní 
kapitál zahrnutu i položku obsahující zůstatek 
časového rozlišování přijatých investičních 
transferů, který tedy vlastním kapitálem není a je 
třeba jej inventovat. Připomínkou by měl být 
vyřešen spor o to, co je vlastně předmětem 
inventarizace a současně umožněno, aby se 
prováděla kontrola zůstatků jednotlivých položek 
vlastního kapitálu. 

10. Zlínský kraj Obecně Zásadní 

Inventarizaci majetku a závazků považujeme za 
velmi důležitou a neodmyslitelnou součást účetní 
závěrky, proto je nezbytné se inventarizaci 
pečlivě věnovat. Vítáme snahy o úpravu vyhlášky 
o inventarizaci ve smyslu snížení administrativní 
zátěže, nicméně úpravy předkládané nyní 
Ministerstvem financí (zavedením zjednodušené 
inventury v případě některých položek jiných 
pasiv (vlastní zdroje) a možnost povinnosti 
vyhotovení seznamu inventurních soupisů a 
seznamu identifikátorů zajistit jiným průkazným 
způsobem) považujeme za nedostatečné, 
neřešící podstatnou vadu vyhlášky o 
inventarizaci. 
Vadu vyhlášky spatřujeme v tom, že se formální 
stránka inventarizace upřednostňuje na úkor 

Nevyhověno. 
Předložený návrh nového znění 
vyhlášky č. 270/2010 Sb. 
uplatněný v rámci připomínky je 
nad rámec novely vyhlášky č. 
270/2010 Sb.  
Předložený návrh nového znění 
vyhlášky č. 270/2010 Sb. je 
zařazen na jednání pracovní 
skupiny Nová koncepce účetnictví 
2020 – 2030 a určitě dojde k jeho 
využití při přípravě novely 
vyhlášky č. 270/2010 Sb. 
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smyslu inventarizace (tedy na úkor zjišťování 
skutečného stavu majetku a závazků vybraných 
účetních jednotek), což je nežádoucí. Zejména se 
jedná o rozpor mezi § 8 vyhlášky o inventarizaci a 
§ 30 odst. 1 a odst. 7 zákona o účetnictví.  
Dle § 29 zákona o účetnictví se inventarizací 
zjišťují skutečné stavy majetku a závazků. Dle 
§30 odst. 1 zákona o účetnictví se do 
inventurních soupisů zaznamenávají skutečné 
stavy majetku a závazků a § 30 odst. 7 stanoví 
další náležitosti inventurních soupisů. §8 vyhlášky 
o inventarizaci uvádí náležitosti inventurního 
soupisu - některé náležitosti jsou shodně s 
ustanovením § 30 odst. 7 zákona o účetnictví, 
některé náležitosti jsou stanovené nad rámec 
zákona o účetnictví, vyhláška však nezmiňuje 
skutečné stavy majetku a závazků. Zjišťování 
skutečných stavů majetku a závazků je smyslem 
inventarizace a vyhláška (zejména §8), která 
nerespektuje tuto filosofii, je nepochybně v 
rozporu se zákonem o účetnictví. 
Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve svých §§ 
29 a 30 obsahuje vše potřebné pro solidní 
provedení inventarizace, dle našeho názoru 
podrobný postup provádění inventarizace ve 
vyhlášce č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku 
a závazků není potřeba. Pokud není možné 
zrušení této vyhlášky, žádáme o její přepracování 
tak, aby nepopírala smysl inventarizace.  
Proto nad rámec návrhu novely vyhlášky si 
dovolujeme požádat o zrušení, případně o 
přepracování vyhlášky č. 270/2010 Sb., o 
inventarizaci majetku a závazků z důvodu:  
1) rozporu této vyhlášky se zákonem o účetnictví, 
2) nepřiměřené a zbytečné administrativní 
náročnosti plynoucí z této vyhlášky, která staví 
jednoznačně formu nad obsah. 
Současně zasíláme návrh přepracované vyhlášky 
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OSTATNÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
OSTATNÍ 
(eKLEP) 

 

se zapracováním úprav předkládaných nyní 
Ministerstvem financí. Návrh vyhlášky je přílohou 
tohoto dokumentu (viz níže). 

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

1. 
Svaz měst a 
obcí České 
republiky 

K § 2 Zásadní 

Zjednodušený inventurní soupis 
Navrhované doplnění zjednodušeného 
inventurního soupisu, kterým by se měly 
prokazovat přírůstky a úbytky stavu jiných pasiv 
vykazovaných na jednotlivých položkách položek 
C.I. a C.II. rozvahy s výjimkou položky C.I.3., 
považujeme za nevhodné a nesystémové. 
Podstatou inventarizace je dle zákona o 
účetnictví ověření/porovnání skutečnosti, popř. 
jiné evidence (jmenný rozpis pohledávek, 
závazků atd.) se stavem vykazovaným v 
účetnictví. K doložení pohybu u účtů 
vykazovaných na jednotlivých položkách C.I. a 
C.II. rozvahy s výjimkou položky C.I.3 jsou k 
dispozici jen zápisy z účetnictví, tzn. vyhotovení 
těchto zjednodušených inventurních soupisů je 
jednostranná, formální činnost, u které nedochází 

Vysvětleno. 
Povinnost inventarizovat i jiná 
aktiva a jiná pasiva, tedy i položky 
vlastních zdrojů, je dána zákonem 
o účetnictví (viz § 30 odst. 12).  
Zákon o účetnictví vymezuje 
mimo jiné dokladovou inventuru 
a inventurní soupis. V případě 
zjednodušené inventury se jedná 
o provedení dokladové inventury 
u příslušných položek jiných 
pasiv, kdy jsou 
ve zjednodušeném inventurním 
soupisu prokazovány přírůstky 
a úbytky stavu jiných pasiv 
zjištěné zjednodušenou 
inventurou. 
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k naplnění podstaty procesu inventarizace. Z 
tohoto důvodu je požadavek na začlenění 
zjednodušeného rozpisu do vyhlášky o 
inventarizaci nesystémový.  
Pohyby na účtech vykazovaných na jednotlivých 
položkách C.I. a C.II. rozvahy, stejně jako na 
účtech nákladů, výnosů, výsledku hospodaření 
atd. prověřuje k datu účetní závěrky každá účetní 
jednotka. Je možné posílit důraz kladený na 
prověřování přírůstků a úbytků stavu jiných pasiv 
vykazovaných na položkách C.I. a C.II. rozvahy, s 
výjimkou položky C.I.3.,  doplněním požadavku 
na ověření pohybů na těchto účtech např. do 
předpisů, kterými je upraven přezkum 
hospodaření obcí. 

V případě provádění 
zjednodušené inventury 
u „vybraných“ položek pasiv 
rozvahy mohou být předmětem 
zjednodušené inventury jednotlivé 
přírůstky a jednotlivé úbytky 
včetně porovnání s příslušnými 
průkaznými účetními záznamy 
nikoliv pouze „celkové přírůstky“ 
a „celkové úbytky“, tzn. je 
u jednotlivých přírůstků 
a jednotlivých úbytků prověřována 
průkaznost a správnost. Účetní 
jednotce je pouze umožněno 
provést v případě příslušných 
položek jiných pasiv 
zjednodušený postup v rámci 
dokladové inventury, tedy 
zjednodušenou inventuru. 
S ohledem na výše uvedené je 
zřejmé, že navrhovanou úpravou 
není žádná nová povinnost 
zaváděna. Účetní jednotce je 
pouze umožněno provést 
v případě příslušných položek 
jiných pasiv zjednodušený postup 
v rámci dokladové inventury, tedy 
zjednodušenou inventuru. 
Z navrhovaného znění ustanovení 
§ 2 písm. q) vyhlášky č. 270/2010 
Sb. je zřejmé, že účetní jednotce 
je umožněno v rámci 
zjednodušeného inventurního 
soupisu prokázat stav příslušných 
položek jiných pasiv, který byl 
zjištěn zjednodušenou inventurou, 
a nikoliv pouze prokázat přírůstky 
a úbytky za účetní období, tzn. 
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V Praze 11. října 2017 

Vypracoval: Ing. Tomáš Sluka Podpis: 

účetní jednotce je umožněno 
postupovat v případě příslušných 
položek jiných pasiv obdobně 
jako v případě dokladové 
inventury u ostatních položek 
majetku a závazků. 

2. 
Komora 
daňových 
poradců ČR 

Obecně Doporučující 

Komora daňových poradců ČR vítá doplnění 
zjednodušeného inventurního soupisu a 
zjednodušené inventury při inventarizaci jiných 
pasiv. Doporučuje, aby tato problematika byla 
doplněna i do vyhlášky 500/2002 Sb., kterou se 
provádí ZÚ pro podnikatele, neboť u těchto 
účetních jednotek, s přihlédnutím k § 30 odst. 12 
ZÚ platí při inventarizaci vlastních zdrojů, pokud 
připustíme, že je povinná podle § 30 odst. 1 písm. 
b) ZÚ, standardní inventarizační postup, tedy 
postup bez jakéhokoli zjednodušení, což je pro 
tuto oblast zjevně nevhodné. 

Vysvětleno. 
Vysvětleno na jednání Sekce 
účetnictví KDP dne 13. 9. 2017. 
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