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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:                        VII. 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 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 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 7. 8. 2017, s termínem 

dodání stanovisek do 28. 8. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Povinná připomínková místa napojená na eKLEP 

Připomínkové 

místo  

Č. 

př. 

Z/

D 
Připomínky Vypořádání 

MPO 1 D V příloze materiálu II., Návrh VYHLÁŠKA ze dne   2017, Článek I., 

bod 8, doporučujeme poznámku pod čarou změnit takto: "Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. 

července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů, ve 

znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008. 

Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým 

se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002." 

Vyhověno jinak. 

Z důvodu další možné budoucí novelizace 

nařízení č. 1606/2002 byl zvolen dodatek 

„v platném znění“.  

MŠMT 2 D K materiálu, čl. I, bod 5.: Upozorňujeme, že navrhovaná věta 

je vkládána až na konec odstavce, nikoli před znaménko, kterým 

je daný odstavec ukončen, a mělo být tedy postupováno dle 

čl. 58 odst. 9 Legislativních pravidel vlády. Doporučujeme slovo 

„textu“ z daného bodu odstranit z důvodu uvedeného. 

Vyhověno. 

 3 D K materiálu, čl. I, bod 23., § 17 odst. 3: Předmětné ustanovení 

vyjadřuje určité podmínky kumulativním výčtem. Vzhledem 

k tomuto druhu výčtu je třeba mezi poslední dvě možnosti, tedy mezi 

písmeno b) a c) předmětného odstavce, vložit pouze spojku 

„a“ a nepsat před ni čárku, dle čl. 42 odst. 2 písm. a) Legislativních 

pravidel vlády. Doporučujeme materiál upravit ve smyslu uvedeném. 

Vyhověno. 
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 4 D K materiálu, čl. I, bod 49.: Upozorňujeme, že navrhovanou změnou 

se písmeno d) stane posledním v daném odstavci a mělo by tak být 

ukončeno tečkou. Doporučujeme materiál doplnit ve smyslu 

uvedeném. 

Vyhověno. 

 5 D K materiálu, čl. III: Vzhledem ke skutečnosti, že v předkládaném 

materiálu je navrhováno okruh působnosti vyhlášky rozšířit o nové 

účetní jednotky, konkrétně o nebankovní poskytovatele 

spotřebitelských úvěrů, mělo by být ze strany předkladatele zváženo, 

zda je navrhovaná účinnost vyhlášky i pro tyto subjekty reálná. 

Doporučujeme zvážit posunutí navrhované účinnosti a popř. materiál 

v tomto ohledu změnit. 

Vyhověno jinak. 

Navrhovaná úprava § 2 odst. 1 písm. j) byla 

z návrhu novely vyhlášky vypuštěna. 

ÚV - OKOM 6 D Předkladatel splnil 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 Metodických pokynech pro zajišťování 

prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České 

republiky v Evropské unii, v platném znění. 

Předkladatel splnil povinnost uvést v odůvodnění důvody pro 

uplatnění požadavků nad rámec požadavků stanovených předpisy 

EU ve smyslu usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 64, k 

aktualizaci Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a 

zaměstnanosti České republiky pro rok 2016 a další. 

Formální podoba srovnávací tabulky (ST) je nesprávná – správný 

postup je v daném případě takový, že předmět návrhu se doplní do 

již existující ST ke směrnici 32013L0034 (doplní se tedy údaj k čl. 

8/6 směrnice 2013/34/EU, a to nikoli slovním označením 

předloženého návrhu, tj. návrh vyhlášky…, ale uvedením 

Vyhověno. 
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identifikačního kódu 9006, tj. ID tohoto návrhu). 

 7 D K bodu 5 - § 2 odst. 3: 

 

Ustanovení má vztah k právu EU, viz i odůvodnění, str. 4. Není však 

jasný význam odůvodnění, konkrétně časové údaje „v budoucnu“ a 

„dlouhodobě“ – odůvodnění, tamtéž.  

Podle předloženého návrhu se ČNB může v daných případech od 

úpravy dané vyhláškou odchýlit – ale právo EU tento požadavek ČR 

neukládá. Podle článku 14/3 ve vazbě na článek 42/1 Protokolu (č. 4) 

o statutu ESCB a ECB jsou povinny jednat v souladu s obecnými 

zásadami a pokyny ECB pouze národní centrální banky členských 

států, jejichž měnou je euro. 

Žádáme předkladatele o vyjádření a upřesnění této části návrhu. 

Vyhověno. 

Navrhovaná úprava pamatuje na 

skutečnost, že činnosti centrální banky jsou 

odlišné od podnikatelského sektoru a 

mohou nastat situace, kdy použití účetních 

metod podle vyhlášky nemusí poskytnout 

věrný a pravdivý obraz činnosti centrální 

banky.  Proto se umožňuje odklon od těchto 

metod, avšak v mezích, které by zajistily 

aplikaci účetních metod používaných 

centrálními bankami v eurozóně.   

 

Odůvodnění návrhu bylo upraveno. 

 8 D K bodu 8 - § 4a odst. 1: 

V poznámce pod čarou č. 23 je odkazováno na více předpisů EU, 

odkaz by tedy měl znít v množném čísle „…upravených přímo 

použitelnými předpisy Evropské ..“. 

Pokud jde o citaci nařízení EU č. 1126/2008 v poznámce pod čarou 

č. 23, je třeba citaci doplnit dodatkem „ v platném znění“ (cit. 

nařízení bylo několikrát novelizováno – novelizacemi byl zaveden i 

standard IFRS 9). 

Vyhověno. 

 9 D K odůvodnění: 

Na str. 8, v části k bodům 37, 48 ad. je odkazováno na nařízení EU č. 

680/2014. Odkaz doporučujeme upřesnit, např. takto: „…navázat 

Vyhověno. 
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přímo na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 …, v platném 

znění, které s účinností od 1. 1. 2018 vazbu na IFRS 9 obsahuje.“ 

 

Další připomínková místa napojená na eKLEP 

Připomínkové 

místo  

Č. 

př. 

Z/

D 
Připomínky Vypořádání 

ČNB 10 D Vzhledem k systematice vyhlášky navrhujeme ustanovení § 4a 

zařadit jako § 2a do části první vyhlášky. Nebude-li tento přesun 

proveden, tak navrhujeme alespoň v § 2 odst. 3 slova „ustanovení 

části druhé týkající se účetní závěrky“ nahradit slovy „§ 3, 4 a 5 až 

65“.  

Vyhověno. 

 11 D Doporučujeme přehodnotit potřebu uvedení jednotlivých položek v § 

54 a 60 a případně ty z nich, které se týkají finančních nástrojů, 

vypustit s ohledem na znění § 4a. 

Bere se na vědomí. 

Hospodářská 

komora 

12 D 1. Navrhuje se odklad účinnosti IFRS 9 pro subjekty 

působící na kapitálovém trhu (tedy obchodníky s cennými papíry 

(nebankovní), dále pak pro investiční společnosti a investiční 

fondy, a to na dobu 3 let. 

Odůvodnění: 

- IFRS 9 je poprvé aplikovatelný až od 1. 1. 2018 na globální 

úrovni a tedy chybí zkušenosti s aplikací některých ustanovení. 

Jako malá jurisdikce s malými subjekty považujeme za velmi 

problematické, aby se IFRS 9 aplikovala v České republice bez 

doplnění a vysvětlení ze strany regulátorů (včetně IFRIC – 

interpretací a dodatků) a rádi bychom navrhli, aby v ČR nabyla 

účinnosti až po „vyzkoušení“ na mezinárodní scéně; 

- tříletý prostor umožní otestování nových předpisů globálním 

trhem, než se tato celosvětově revoluční změna bude požadovat 

po lokálních firmách;  

Vyhověno. 

V rámci návrhu novely vyhlášky 

č. 501/2002 Sb. se navrhuje tříleté 

přechodné období pro účetní jednotky, 

které jsou obchodníci s cennými papíry, 

investiční společnosti, investiční fondy, 

penzijní společnosti a penzijní fondy, 

k zajištění bezproblémového přechodu na 

nové účetní metody týkající se finančních 

nástrojů.  
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- tříletý odklad by zohlednil vysokou náročnost změny metodiky, 

informačních systémů, reportovacích povinností v porovnání 

s krátkou lhůtou pro implementaci oproti společnostem, které 

s tím v rámci IFRS již několik let počítají a připravují se na to 

léta; 

- vzhledem k výše uvedenému nejsou v dotčených institucích 

v současné době kapacity na implementaci IFRS 9; 

- nekonzistence se ZISIF, kdy investiční fondy mají ze zákona 

povinnost oceňovat aktiva reálnými hodnotami, což jim nový 

IFRS 9 ne vždy umožňuje (aplikace amortized costs a téměř 

znemožnění fair value option, které obsahoval předchozí předpis 

IAS 39); 

- jelikož dle IFRS 9 se některá aktiva neoceňují reálnou hodnotou, 

toto by mohlo vést ke zvýhodnění/znevýhodnění 

vstupujících/vystupujících investorů; 

- problémy s komparativy – bude opět náročné se s komparativy 

vypořádat a bude nutné porovnatelné údaje pro všechny nové 

tabulky v příloze zpětně vypočítat/dohledat v systémech zpětně; 

- konkrétním problémem je zde daňová uznatelnost u postoupených 

pohledávek, ale také například fungování úvěrů pro realitní fondy; 

- z formálního hlediska se jeví, že takto zásadní povinnosti nelze 

stanovovat podzákonným předpisem, tj. vyhláškou, ale změny 

tohoto rozsahu vyžadují zákon; 

- nepovedlo se dohledat návrh novely Českých účetních standardů 

pro finanční instituce. O nutné změně je pouze zmínka 

v důvodové zprávě. Je zřejmé, že zároveň s novelou vyhlášky 

budou také tyto standardy novelizovány; 

- je žádoucí, aby byl standard IFRS 9 zapracován detailně do 

vyhlášky č. 501/2002 Sb., a ne pouze formou odkazu na předpisy 

Evropské unie, což opět znemožňuje řádnou implementaci; 

- AKAT ČR vám měl zaslat tiskovou zprávu lucemburského 

regulátora z 13. 5. 2016, ze které je zřejmé, IFRS 9 se vztahují jen 
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na banky a pojišťovny. Největší a nejrozvinutější fondový trh tedy 

IFRS 9 na fondy neaplikuje. Z tohoto je zřejmé, že české subjekty 

by oproti lucemburským byly neodůvodněně znevýhodněny; 

- AKAT ČR vám měl zaslat rovněž stanovisko Evropské asociace 

fondů a asset managementu z 12. 5. 2016, z něhož je zřejmé, že 

problémy s implementací IFRS 9 nejsou pouze v ČR; 

- přicházet s takto zásadní úpravou v době, kdy se dokončuje 

implementace MiFID II a PRIIPS a také GDPR, se jeví jako 

velmi nešťastné načasování, které by mohlo ohrozit i 

implementaci těchto komplexních evropských předpisů; 

- tříletý odklad je již umožněn i pro pojišťovny, proto by se 

nenarušila celková koncepce přijetí tohoto předpisu; 

- přechodné časové implementační období by umožnilo připravit se 

na novou reklasifikaci cenných papírů, jak provádět testy 

finančních instrumentů  a jejich dokumentaci, jakým způsobem 

oceňovat, jak se vypořádat s oceňovacími rozdíly ve vlastním 

kapitálu v případě reklasifikace apod. Vesměs jde o ne zcela jasné 

aktivity; 

- nelze souhlasit s prohlášením v odůvodnění, že „zachování 

stávajícího stavu by zapříčinilo nadbytečné administrativní 

náklady“ (str. 2 Odůvodnění III.) a „ztížení vedení účetnictví 

bank“ (str. 1 Odůvodnění III.) – z pohledu nebankovních 

finančních institucí je tomu přesně naopak, protože s nabytím 

znalostí ohledně tohoto standardu, a jeho následnou aplikací 

budou jednoznačně spojeny dodatečně vynaložené náklady, které 

vzhledem k odbornostním požadavkům nebudou malé. 

Je tak zřejmé, že nejasností a neslučitelností i s ostatními předpisy 

pravděpodobně je tolik, že je nevyhnutné dostatečně dlouhé 

přechodné období, a to v délce 3 let. 

 13 D 2. Nejasnost ohledně výkazu „Přehled o peněžních tocích“ 

Není jasné, z jakého důvodu je pro finanční instituce zaváděna 

Nevyhověno. 

Povinnost sestavovat výkaz „Přehled o 
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povinnost sestavovat výkaz „Přehled o peněžních tocích“, když jej 

nemusí sestavovat finanční instituce, které jsou subjekty veřejného 

zájmu (banky, pojišťovny nebo penzijní společnosti).  

V návrhu § 3 vyhlášky č. 501/2002 Sb. je zahrnut odkaz na § 18 

odst. 2 zákona o účetnictví a dokonce odkaz na vyhlášku č. 500/2002 

Sb. pro „běžné“ podnikatele, jak tento přehled o peněžních tocích 

s největší pravděpodobností sestavit. V návrhu se dokonce píše, že se 

má ustanovení vyhlášky pro podnikatele „použít přiměřeně“. Taková 

formulace v zákonech nebo vyhláškách není vhodná.   

Sestavování tohoto reportu je náročné jak časově, tak i finančně. 

Navrhuje se tedy sjednotit obsahy účetních závěrek všech účetních 

jednotek vyjmenovaných v § 2 vyhlášky č. 501/2002 Sb. bez použití 

jakýchkoli limitních hodnot uváděných v zákoně o účetnictví. Pokud 

toto nebude možné, lze ve vyhlášce č. 501/2002 Sb. stanovit postup, 

jak sestavit přehled o peněžních tocích u účetních jednotek účtujících 

podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., tedy na základě „bankovní“ směrné 

účtové osnovy, a to ve srozumitelnější podobě, než jak je uvedeno v 

§ 40 až § 43 vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatele. A to 

z důvodu zvýšení právní jistoty dotčených účetních jednotek – tuto 

formulaci ostatně uvádí Odůvodnění k návrhu změn ve vyhlášce č. 

501/2002 Sb. 

peněžních tocích“ byla stanovena zákonem 

č. 221/2015 Sb. (čl. I bod 23), a to 

s účinností od 1. 1. 2016.  Navrhovaná 

úprava pouze uvádí znění vyhlášky 

č. 501/2002 Sb. do souladu se zněním 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

respektive výslovně uvádí zahrnutí 

Přehledu o peněžních tocích do účetní 

závěrky v případech stanovených zákonem 

o účetnictví.  

 

Použití slova „přiměřeně“ ve smyslu 

Legislativních pravidel vlády vyjadřuje 

volnější vztah mezi předmětným 

ustanovením a odkazem na jiný právní 

předpis. Právě tento volnější vztah 

umožňuje sestavit přehled o peněžních 

tocích s přihlédnutím k sektorovým 

specifikům.    

 

Závěrem je nutno zdůraznit, že přehled o 

peněžních tocích je řešen v Českém 

účetním standardu č. 023 pro podnikatele, 

kde se zároveň uvádí příklad možného 

řešení peněžních přehledů o peněžních 

tocích. Příklad uvedený ve standardu 

vychází z IAS 7 – Přehled o peněžních 

tocích a je s ním plně kompatibilní. Lze 
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tedy konstatovat, že přehled o peněžních 

tocích sestavený podle vyhlášky č. 

500/2002 Sb., respektive IAS 7 je 

použitelný i pro účetní jednotky, které se 

řídí vyhláškou č. 501/2002 Sb.    

Komora auditorů 14 D 1. Ustanovení § 2 a přechodná ustanovení vyhlášky 

Domníváme se, že doba na implementaci nových pravidel (zejména 

podle IFRS 9) např. pro obchodníky s cennými papíry, investiční 

společnosti nebo nebankovní poskytovatele spotřebitelského úvěru, 

kteří si v současné době nemusí být vědomi připravované novely, je 

velmi krátká a bude vyžadovat mimo jiné změnu nastavení 

produkčních a/nebo účetních systémů daných účetních jednotek. 

Na rozdíl od bankovních entit již nyní vykazujících podle IFRS se 

zatím většina ostatních účetních jednotek dosud spadajících pod tuto 

vyhlášku i těch potenciálně nově spadajících (viz výše) na 

implementaci IFRS pro finanční instrumenty (zejména IFRS 9) 

nepřipravovala. Bez časového odkladu a dostatečného prostoru na 

přípravu vzniká riziko chyb v implementaci, v účetních závěrkách k 

31. 12. 2018 a v nutnosti oprav v následujících účetních obdobích. 

Navrhujeme proto zvážit odklad účinnost pro tyto subjekty. 

Vyhověno. 

V rámci návrhu novely vyhlášky 

č. 501/2002 Sb. se navrhuje tříleté 

přechodné období pro účetní jednotky, 

které jsou obchodníci s cennými papíry, 

investiční společnosti, investiční fondy, 

penzijní společnosti a penzijní fondy, 

k zajištění bezproblémového přechodu na 

nové účetní metody týkající se finančních 

nástrojů.  

 

 15 D 2. Ustanovení § 3 odst. 1 a 6 vyhlášky 

Dle našeho pochopení obchodníci s cennými papíry, investiční 

společnosti, nebankovní poskytovatelé spotřebitelského úvěru a 

další, pokud zároveň budou střední nebo velkou účetní jednotkou dle 

zákona o účetnictví, budou muset nově sestavovat přehled o 

Nevyhověno. 

Povinnost sestavovat výkaz „Přehled o 

peněžních tocích“ byla stanovena zákonem 

č. 221/2015 Sb. (čl. I bod 23), a to 

s účinností od 1. 1. 2016.  Navrhovaná 

úprava pouze uvádí znění vyhlášky 

č. 501/2002 Sb. do souladu se zněním 
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peněžních tocích. 

Návrh řešení  

Navrhujeme nově do vyhlášky zakomponovat vzor přehledu o 

peněžních tocích. Toto by usnadnilo porovnatelnost přehledů 

používaných jednotlivými účetními jednotkami a snížilo 

nejednoznačnost při aplikaci tohoto ustanovení. 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

respektive výslovně uvádí zahrnutí 

Přehledu o peněžních tocích do účetní 

závěrky v případech stanovených zákonem 

o účetnictví.  

 

Pokud jde o stanovení vzoru přehledu o 

peněžních tocích, tak zákon o účetnictví 

neumožňuje v souladu se zmocňovacím 

ustanovením § 4 odst. 8 stanovit pravidla 

pro formát a strukturu přehledu o peněžních 

tocích pro účetní jednotky, které se řídí 

vyhláškou č. 501/2002 Sb. 

 

Použití slova „přiměřeně“ ve smyslu 

Legislativních pravidel vlády vyjadřuje 

volnější vztah mezi předmětným 

ustanovením a odkazem na jiný právní 

předpis. Právě tento volnější vztah 

umožňuje sestavit přehled o peněžních 

tocích s přihlédnutím k sektorovým 

specifikům. 

 

Navrhovaná úprava § 2 odst. 1 písm. j), 

týkající se nebankovních poskytovatelů 

spotřebitelských úvěrů, byla z návrhu 

novely vyhlášky vypuštěna. 
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Závěrem je nutno zdůraznit, že přehled o 

peněžních tocích je řešen v Českém 

účetním standardu č. 023 pro podnikatele, 

kde se zároveň uvádí příklad možného 

řešení peněžních přehledů o peněžních 

tocích. Příklad uvedený ve standardu 

vychází z IAS 7 – Přehled o peněžních 

tocích a je s ním plně kompatibilní. Lze 

tedy konstatovat, že přehled o peněžních 

tocích sestavený podle vyhlášky č. 

500/2002 Sb., respektive IAS 7 je 

použitelný i pro účetní jednotky, které se 

řídí vyhláškou č. 501/2002 Sb.    

 16 D 3. Ustanovení § 4a a přechodná ustanovení vyhlášky 

 

Doporučujeme zpřesnit pravidla pro přechod na nové účtování a 

vykazování finančních nástrojů s cílem určit, zda se jedná o 

retrospektivní vs. prospektivní aplikaci; s úpravou srovnatelných 

období nebo bez ní; a jak mají postupovat entity, které budou nově 

povinny postupovat podle této vyhlášky od 1. 1. 2018. Navrhujeme 

případné přímé určení odkazem na příslušná ustanovení IFRS 9. 

 

Zdůvodnění  

IFRS 9 sice uvádí přechodná ustanovení (stejně je uvedeno i v 

důvodové zprávě) a některá z nich umožňují retrospektivní aplikaci 

bez úpravy srovnatelných období, ale není zřejmé, zda se např. a) 

nemají aplikovat pravidla IFRS 1 pro prvotní aplikaci IFRS (neboť 

do 1. 1. 2018 se účetní jednotky budou řídit českými účetním 

Vysvětleno. 

Účetní závěrka sestavená podle vyhlášky 

č. 501/2002 Sb. i nadále nebude účetní 

závěrkou označenou jako účetní závěrka 

sestavená v souladu s IFRS. Tudíž máme za 

to, že ustanovení IFRS 1 nejsou  relevantní, 

neboť účetní závěrka za období začínajícím 

1. ledna 2018 nebude první IFRS účetní 

závěrkou. Dále vzhledem ke skutečnosti, že 

se jedná o přímo použitelný předpis, tak má 

tento předpis přednost před národní 

úpravou dané problematiky.  

 

Například pokud se jedná o reklasifikaci 

finančních aktiv tak v souladu s bodem 
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předpisy), což by např. vyžadovalo plně retrospektivní aplikaci 

včetně úpravy srovnatelných období nebo b) zda má přednost § 30 

vyhlášky, která řeší úpravu účetních metod apod. 

7.2.3 standardu IFRS 9 se výsledná 

klasifikace provádí zpětně, a to bez ohledu 

na obchodní model účetní jednotky 

v předchozích účetních obdobích. 

Přechodná ustanovení standardu IFRS 9 

dále definují případy a zároveň jejich 

řešení, kdy k datu prvotní aplikace nejsou 

některé požadavky proveditelné (v souladu 

s IAS 8 - aplikace požadavku je 

neproveditelná, jestliže ho účetní jednotka 

nemůže aplikovat ani po vynaložení 

přiměřeného úsilí) viz například body 7.2.4 

a násl.  

 

Doplněno do odůvodnění vyhlášky. 

 17 D 4. Návaznost na další právní předpisy 

Jakým způsobem by mělo do budoucna platit ustanovení § 193 odst. 

4 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění 

pozdějších předpisů, které říká následující: 

„Při oceňování cenného papíru v majetku transformovaného fondu 

platí ustanovení o způsobu oceňování cenných papírů v majetku 

účastnického fondu, s výjimkou dluhopisů držených do splatnosti, a 

to maximálně do výše 35 % majetku v transformovaném fondu, 

jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj a jejichž rating vydaný ratingovou agenturou 

registrovanou nebo certifikovanou podle přímo použitelného 

předpisu Evropských společenství o ratingových agenturách 

Vyhověno jinak. 

V rámci návrhu novely vyhlášky 

č. 501/2002 Sb. se navrhuje tříleté 

přechodné období pro účetní jednotky, 

které jsou obchodníci s cennými papíry, 

investiční společnosti, investiční fondy, 

penzijní společnosti a penzijní fondy, 

k zajištění bezproblémového přechodu na 

nové účetní metody týkající se finančních 

nástrojů.  
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dosahuje srovnatelné ratingové kategorie jako rating České 

republiky.“? 

Jedná se o omezení, že v portfoliu drženém do splatnosti (HTM) 

mohou transformované fondy (TF) držet maximálně 35 % majetku v 

TF. Jak se bude vztahovat limit 35 % na cenné papíry v naběhlé 

hodnotě (amortised costs)? Bude platit analogicky nebo nebude platit 

vůbec (tj. TF budou smět držet v naběhlé hodnotě jakýkoliv objem 

cenných papírů, které budou chtít) nebo naopak nebudou smět držet 

cenné papíry v naběhlé hodnotě vůbec? 

Návrh řešení 

Doporučujeme současně novelizovat i zákon č. 427/2011 Sb., o 

doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů, příp. 

odložit účinnost novely pro transformované fondy. 

 18 D 5. Navazující úprava českých účetních standardů pro finanční 

instituce 

Z návrhu novely ani z důvodové zprávy není zřejmé, které konkrétní 

české účetní standardy budou zrušeny nebo upraveny. Pouze část III. 

Odůvodnění k bodům 8, 49, 50, 52 a 59 (§ 4 odst. 7 a 8, § 67 a § 68, 

§ 70, § 74 odst. 1 a § 80) uvádí následující: 

„Využitím diskrece v čl. 8 odst. 6 směrnice 2013/34/EU dojde ke 

zjednodušení textu vyhlášky a zároveň i ke zrušení některých 

českých účetních standardů pro finanční instituce, pokud jde o 

finanční nástroje, neboť problematika finančních nástrojů se 

navrhuje řešit odkazem na přímo účinný předpis EU upravující 

Vysvětleno. 

České účetní standardy budou upraveny až 

na základě schváleného návrhu novely 

vyhlášky č. 501/2002 Sb., zároveň však 

před datem nabytí účinnosti vyhlášky tj. 

1. 1. 2018. 
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mezinárodní účetní standardy (IFRS).“  

Návrh řešení 

Navrhujeme jednoznačně před účinností novely vyhlášky uvést, 

které konkrétní české účetní standardy pro finanční instituce budou 

zrušeny a které upraveny a případně jak. 

KDP 19 D V souladu s návrhem novely vyhlášky 501/2002 Sb. se domníváme, 

že by měla být současně řešena daňová návaznost navrhované změny 

spočívající v ponechání přecenění na reálnou hodnotu ve vlastním 

kapitálu (viz k bodům 8, 49, 50, 52 a 59 - § 4 odst. 7 a 8, § 67 a § 68, 

§ 70, § 74 odst. 1 a § 80). Současná úprava zákona o daních z příjmů 

(dále jen ZDP) vychází z toho, že přecenění na reálnou hodnotu je 

zdaňováno, pokud je účtováno výsledkově - viz § 23 odst. 9 ZDP. 

V souběžné novele ZDP by tedy měla být řešena otázka, zda 

přecenění, která budou definitivně účtována do vlastního kapitálu, 

budou zdaňována a pokud ano, tak kdy a dále jaké budou "daňové 

hodnoty" takto přeceňovaných aktiv, například při jejich prodeji.  

Vysvětleno. 

Připomínka se týká návazných úprav 

souvisejících se zákonem o daních z příjmů 

(ZDP). Návazné úpravy ZDP budou řešeny 

v připravované novele, u které je plánována 

účinnost od 1. 1. 2019. 

 

 20 D Obecně pak předpokládáme, že možné dopady nových účetních 

postupů (například v případě leasingu u pronajímatele) do základu 

daně budou přiměřeně zohledněny i v novele ZDP. To znamená, zda 

skutečně mají být všechny tyto nové účetní postupy bez dalšího 

přebírány do základu daně (domníváme se, že nově půjde o postup 

dle českých účetních předpisů, kdy nebude uplatňována výjimka 

týkající se Mezinárodních účetních standardů dle § 23 odst. 2 písm. 

a) ZDP) a zda to nemůže (bez úpravy v ZDP) způsobit z daňového 

hlediska problémy a nejasnosti při postupu daňových poplatníků. Jen 

pro úplnost připomínáme blokaci možnosti měnit daňovou povinnost 

podzákonným předpisem, viz např. rozsudek Nejvyššího správního 

soudu ze dne 19.4.2012, čj. 5 Afs 45/2011-941. 
 

Vysvětleno. 

Kategorie finančního leasingu v ZDP je 

odlišná od leasingu v účetnictví a má 

specifický daňový režim, který bude plně 

dopadat i na poplatníky, kteří budou 

účtovat podle novelizované účetní vyhlášky 

č. 501/2002 Sb. Speciální ustanovení 

k transformaci finančního leasingu dle 

IFRS se v současné době nechystá. 

Poplatníci, kteří budou účtovat o finančním 

leasingu způsoby   implementovanými 
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1 "Daně lze stanovit pouze na základě zákona, což se děje v rámci legislativního 

procesu, na základě zákonem stanoveného postupu. Pouze při dodržení zákonných 

podmínek lze mít za legitimní určení předmětu zdanění. Je proto zcela nepřípustné, 

aby předmět zdanění, tedy to, co má být zdaněno a odňato z majetkové sféry 

jednotlivce, bylo stanoveno jakýmkoli jiným způsobem, nadto nikoli v rámci moci 

zákonodárné, ale v rámci moci výkonné (tj. na základě prováděcí vyhlášky, resp. 

"Postupů účtování", které jsou vydávány správním orgánem, zde ministerstvem 

financí). V takovém případě dochází k porušení ústavního principu dělby moci." 

mezinárodními účetními standardy 

(IFRS)   do účetní legislativy platné od 1. 1. 

2018, budou z pohledu daně 

z příjmu  v podstatě postupovat  jako 

poplatníci účtující dnes podle IFRS (tzn. 

transformaci výsledku hospodaření do 

základu daně ve smyslu  příslušných 

ustanovení ZDP a prováděcího Sdělení 

GFŘ), popř. další úpravy k naplnění 

ustanovení týkajících se finančního 

leasingu podle ZDP. 

 21 D Navrhujeme posoudit, zda například  u přeceňování na reálnou 

hodnotu nebude pro odstranění výkladových problémů a nejasností, 

z hlediska právní síly předpisů upravujících účetnictví, lépe upravit 

danou oblast také v zákoně o účetnictví, obdobně jako již nyní tuto 

oblast v rámci výluk užívání reprodukční ceny řeší § 27 odst. 7 

zákona o účetnictví.  

Bere se na vědomí. 
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Další připomínková místa nenapojená na eKLEP 

Připomínkové 

místo  

Č. 

př. 

Z/

D 
Připomínky Vypořádání 

AKAT ČR 22 D Rádi bychom proto uplatnili zásadní připomínku, a to návrh na 

odklad účinnosti IFRS9 pro subjekty působící na kapitálovém 

trhu (tedy obchodníky s cennými papíry (nebankovní), dále pak 

investiční společnosti a investiční fondy a to na dobu 3 let. 

Důvody pro tuto žádost jsou následující: 

- IFRS 9 je poprvé aplikovatelný až od 1. 1. 2018 na globální 

úrovni a tedy chybí zkušenosti s aplikací některých ustanovení. 

Jako malá jurisdikce s malými subjekty považujeme za velmi 

problematické, aby se IFRS 9 aplikovala v České republice bez 

doplnění a vysvětlení ze strany regulátorů (včetně IFRIC – 

interpretací a dodatků) a rádi bychom navrhli, aby v ČR nabyla 

účinnosti až po „vyzkoušení“ na mezinárodní scéně; 

- tříletý prostor umožní otestování nových předpisů globálním 

trhem, než se tato celosvětově revoluční změna bude požadovat 

po lokálních firmách;  

- tříletý odklad by zohlednil vysokou náročnost změny metodiky, 

informačních systémů, reportovacích povinností v porovnání 

s krátkou lhůtou pro implementaci oproti společnostem, které 

s tím v rámci IFRS již několik let počítají a připravují se na to 

léta; 

- vzhledem k výše uvedenému nejsou v dotčených institucích 

v současné době kapacity na implementaci IFRS 9; 

- nekonzistence se ZISIF, kdy investiční fondy mají ze zákona 

povinnost oceňovat aktiva reálnými hodnotami, což jim nový 

IFRS 9 ne vždy umožňuje (aplikace amortized costs a téměř 

znemožnění fair value option, které obsahoval předchozí předpis 

IAS 39); 

- jelikož dle IFRS 9 se některá aktiva neoceňují reálnou hodnotou, 

Vyhověno. 

V rámci návrhu novely vyhlášky 

č. 501/2002 Sb. se navrhuje tříleté 

přechodné období pro účetní jednotky, 

které jsou obchodníci s cennými papíry, 

investiční společnosti, investiční fondy, 

penzijní společnosti a penzijní fondy, 

k zajištění bezproblémového přechodu na 

nové účetní metody týkající se finančních 

nástrojů.  
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toto by mohlo vést ke zvýhodnění/znevýhodnění 

vstupujících/vystupujících investorů; 

- problémy s komparativy – bude opět náročné se s komparativy 

vypořádat a bude nutné porovnatelné údaje pro všechny nové 

tabulky v příloze zpětně vypočítat/dohledat v systémech zpětně; 

- konkrétním problémem je zde daňová uznatelnost u postoupených 

pohledávek, ale také například fungování úvěrů pro realitní fondy; 

- z formálního hlediska se jeví, že takto zásadní povinnosti nelze 

stanovovat podzákonným předpisem, tj. vyhláškou, ale změny 

tohoto rozsahu vyžadují zákon; 

- nepovedlo se dohledat návrh novely Českých účetních standardů 

pro finanční instituce. O nutné změně je pouze zmínka 

v důvodové zprávě. Je zřejmé, že zároveň s novelou vyhlášky 

budou také tyto standardy novelizovány; 

- je žádoucí, aby byl standard IFRS 9 zapracován detailně do 

vyhlášky č. 501/2002 Sb., a ne pouze formou odkazu na předpisy 

Evropské unie, což opět znemožňuje řádnou implementaci; 

- AKAT ČR vám měl zaslat tiskovou zprávu lucemburského 

regulátora z 13. 5. 2016, ze které je zřejmé, IFRS 9 se vztahují jen 

na banky a pojišťovny. Největší a nejrozvinutější fondový trh tedy 

IFRS 9 na fondy neaplikuje. Z tohoto je zřejmé, že české subjekty 

by oproti lucemburským byly neodůvodněně znevýhodněny; 

- AKAT ČR vám měl zaslat rovněž stanovisko Evropské asociace 

fondů a asset managementu z 12. 5. 2016, z něhož je zřejmé, že 

problémy s implementací IFRS 9 nejsou pouze v ČR; 

- přicházet s takto zásadní úpravou v době, kdy se dokončuje 

implementace MiFID II a PRIIPS a také GDPR, se jeví jako 

velmi nešťastné načasování, které by mohlo ohrozit i 

implementaci těchto komplexních evropských předpisů; 

- tříletý odklad je již umožněn i pro pojišťovny, proto by se 

nenarušila celková koncepce přijetí tohoto předpisu; 

- přechodné časové implementační období by umožnilo připravit se 
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na novou reklasifikaci cenných papírů, jak provádět testy 

finančních instrumentů  a jejich dokumentaci, jakým způsobem 

oceňovat, jak se vypořádat s oceňovacími rozdíly ve vlastním 

kapitálu v případě reklasifikace apod. Vesměs jde o ne zcela jasné 

aktivity; 

- nelze souhlasit s prohlášením v odůvodnění, že „zachování 

stávajícího stavu by zapříčinilo nadbytečné administrativní 

náklady“ (str. 2 Odůvodnění III.) a „ztížení vedení účetnictví 

bank“ (str. 1 Odůvodnění III.) – z pohledu nebankovních 

finančních institucí je tomu přesně naopak, protože s nabytím 

znalostí ohledně tohoto standardu, a jeho následnou aplikací 

budou jednoznačně spojeny dodatečně vynaložené náklady, které 

vzhledem k odbornostním požadavkům nebudou malé. 

Je tak zřejmé, že nejasností a neslučitelností i s ostatními předpisy 

pravděpodobně je tolik, že je nevyhnutné dostatečně dlouhé 

přechodné období, a to v délce 3 let. 

 23 D Komentáře k výkazu „Přehled o peněžních tocích“ 

- rádi bychom se zeptali, z jakého důvodu je pro finanční instituce 

zaváděna povinnost sestavovat výkaz „Přehled o peněžních tocích“ , 

když jej nemusí sestavovat finanční instituce, které jsou subjekty 

veřejného zájmu (banky, pojišťovny, penzijní společnosti,…)?  

- V návrhu § 3 vyhlášky 501 je zahrnut odkaz na § 18 odst. 2 zákona 

o účetnictví a dokonce odkaz na vyhlášku č. 500/2002 Sb. pro 

„běžné“ podnikatele jak tento přehled o peněžních tocích s největší 

pravděpodobností sestavit. V návrhu se dokonce píše, že se má 

ustanovení vyhlášky pro podnikatele „použít přiměřeně“. Taková 

formulace v zákonech nebo vyhláškách je velmi nevhodná.   

Nevyhověno. 

Povinnost sestavovat výkaz „Přehled o 

peněžních tocích“ byla stanovena zákonem 

č. 221/2015 Sb. (čl. I bod 23), a to 

s účinností od 1. 1. 2016.  Navrhovaná 

úprava pouze uvádí znění vyhlášky 

č. 501/2002 Sb. do souladu se zněním 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  

 

Použití slova „přiměřeně“ ve smyslu 

Legislativních pravidel vlády vyjadřuje 

volnější vztah mezi předmětným 

ustanovením a odkazem jiný právní 

předpis. Právě tento volnější vztah 
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- sestavování tohoto reportu je náročné jak časově, tak i finančně. 

- Navrhujeme tedy sjednotit obsahy účetních závěrek všech účetních 

jednotek vyjmenovaných v § 2 vyhlášky č. 501/2002 Sb. bez použití 

jakýchkoli limitních hodnot uváděných v zákoně o účetnictví. Pokud 

toto nebude možné, uvítali bychom ve vyhlášce č.501 stanovit 

postup, jak sestavit přehled o peněžních tocích u účetních jednotek 

účtujících podle vyhlášky č.501, tedy na základě“ bankovní“ směrné 

účtové osnovy, a to ve srozumitelnější podobě, než jak je uvedeno v 

§ 40 až § 43 vyhlášky č.500 pro podnikatele. A to z důvodu zvýšení 

právní jistoty dotčených účetních jednotek – tuto formulaci ostatně 

uvádí Odůvodnění k návrhu změn ve vyhlášce č. 501. 

umožňuje sestavit přehled o peněžních 

tocích s přihlédnutím k sektorovým 

specifikům.  

 

Závěrem je nutno zdůraznit, že přehled o 

peněžních tocích je řešen v Českém 

účetním standardu č. 023 pro podnikatele, 

kde se zároveň uvádí příklad možného 

řešení peněžních přehledů o peněžních 

tocích. Příklad uvedený ve standardu 

vychází ze z IAS 7 – Přehled o peněžních 

tocích a je s ním plně kompatibilní. Lze 

tedy konstatovat, že přehled o peněžních 

tocích sestavený podle vyhlášky č. 

500/2002 Sb., respektive IAS 7 je 

použitelný i pro účetní jednotky, které se 

řídí vyhláškou č. 501/2002 Sb.       

APS 24 D Dovolujeme si upozornit, že implementace navrhovaného 

mezinárodního  účetního  standardu IFRS9, nebyla konfrontována se 

specifickými podmínkami sektoru soukromého penzijního spoření,              

ani nebyla předem provedena analýza dopadů změny oceňování 

majetku do portfolií fondů penzijních společností.  

     Problém jsme identifkovali zejm. v transformovaných fondech 

penzijního připojištění, které, podle našeho názoru, nebudou 

v žádném případě způsobilé implementovat navrhovaný mezinárodní 

účetní standard k 1. 1. 2018, a to nejen z důvodů organizačního a 

technického zabezpečení, ale zejm. stávající právní úpravy tohoto 

Vyhověno. 

V rámci návrhu novely vyhlášky 

č. 501/2002 Sb. se navrhuje tříleté 

přechodné období pro účetní jednotky, 

které jsou obchodníci s cennými papíry, 

investiční společnosti, investiční fondy, 

penzijní společnosti a penzijní fondy, 

k zajištění bezproblémového přechodu na 

nové účetní metody týkající se finančních 

nástrojů.  
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produktu a stability sektoru. 

     V současné době, v souladu s ust. § 193 odst. 4 zákona č. 

427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění, 

významná část dluhopisových investic v transformovaných fondech              

je umisťována do tzv. „portfolií do splatnosti“, přičemž hodnota 

majetku v těchto případech               se účetně zobrazuje v rozvaze 

transformovaného fondu. Odhadujeme, že cca 20-30% majetku 

transformovaných fondů, tj. cca 125 mld. Kč, je aktuálně (resp. ke 

30.6.2017) takto umístěno.  

     Pokud by byly penzijní společnosti nuceny v důsledku změny 

účtování k navrženému datu překlasifikovat takto držené dluhopisy 

v portfoliích do splatnosti a oceňovat je nadále reálnou hodnotou 

předpokládáme, že to povede ke zhoršení finančních ukazatelů 

transformovaných fondů, kde v současnosti spoří 3,8 mil. účastníků a 

tím může dojít i k ohrožení stability celého sektoru. Negativní dopad 

zvýšené volatility cen dluhopisů tržně oceňovaných do hodnoty 

majetku transformovaných fondů lze předvídat i vzhledem 

k očekávanému zvyšování úrokových sazeb. Negativní promítnutí 

účetní změny do hodnoty majetku nemusí být alarmující zpráva jen 

pro účastníky penzijního připojištění, ale také pro akcionáře 

penzijních společností (zejm. banky a pojišťovny), které mají 

zákonem uloženou výjimečnou povinnost každoroční garance 

nezáporného zhodnocení prostředků v transformovaném fondu. (viz 

též Zpráva ČNB o finanční stabilitě 2016/2017, která mj.  

upozorňuje na rizika sektoru, zejm. v transformovaných fondech, 

kdy by při nepříznivém scénáři přecenění dluhopisových portfolií 

mohlo vést k podstatným tržním ztrátám           a potřebě doplnění 
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kapitálu penzijních společností.) 

     Jako zásadní připomínku proto uplatňujeme návrh doplnit do 

návrhu vyhlášky ustanovení o odkladu účinnosti pro penzijní 

společnosti a jejich fondy na dobu tří let (nepřímá analogie 

s výjimkou poskytnutou pro implementaci IFRS9 pojišťovnám 

rozhodnutím International Accounting Standard Board). 

     Doporučujeme poskytnout tříletý prostor k umožnění provedení 

analýz dopadů do hodnoty majetku transformovaných fondů, jakož i 

k postupné transformaci portfolií do splatnosti a vhodnému 

načasování přechodu na nový způsob oceňování. Současně by mělo 

být, podle našeho názoru, přechodné období využito také k úpravě a 

promítnutí změn do zák. č. 427/2011 Sb., který upravuje fungování 

sektoru, resp. hospodaření penzijních společností.             

ČAP 25  Obecná 

 

Domníváme se, že návrh vyhlášky není provázán s platným zněním 

zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, konkrétně 

se zněním §192 odst. 3 písm. b) uvedeného zákona.  

 

Pokud bude třeba, podle návrhu znění vyhlášky, vykazovat změny 

do hospodářského výsledku minulých let, odměna (snížení odměny) 

pro penzijní společnost nebude aplikována.  Prosíme o vysvětlení, 

zda se jedná o úmysl předkladatele a odůvodnění uvedené změny. 

Vysvětleno. 

V rámci návrhu novely vyhlášky 

č. 501/2002 Sb. se navrhuje tříleté 

přechodné období pro účetní jednotky, 

které jsou obchodníci s cennými papíry, 

investiční společnosti, investiční fondy, 

penzijní společnosti a penzijní fondy, 

k zajištění bezproblémového přechodu na 

nové účetní metody týkající se finančních 

nástrojů.  

 

V rámci poskytnutého přechodného období 

je možné odstranit případné pochybnosti o 

nesouladu požadavků zákona o 
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doplňkovém penzijním spoření a dopadu 

nového účetního standardu. 

 26  K § 9 

 

Prosíme o vysvětlení.  

Pokud dojde podle návrhu k oceňování portfolia naběhlou hodnotou 

přes souhrnný výsledek hospodaření, pak zákon č. 427/2011 Sb. 

umožňuje takto definovat pouze 35% majetku. Dojde tedy ke změně 

limitu a názvosloví (viz zákon č. 427/2011 Sb.) nebo nebude možno 

uplatnit model ocenění přes souhrnný výsledek hospodaření podle 

obchodního modelu? 

 

§ 193 odst. 4 zák. č. 427/2011 Sb.  

(4) Při oceňování cenného papíru v majetku transformovaného fondu 

platí ustanovení o způsobu oceňování cenných papírů v majetku 

účastnického fondu, s výjimkou dluhopisů držených do splatnosti, a 

to maximálně do výše 35 % majetku v transformovaném fondu, 

jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj a jejichž rating vydaný ratingovou agenturou 

registrovanou nebo certifikovanou podle přímo použitelného 

předpisu Evropských společenství o ratingových agenturách 

dosahuje srovnatelné ratingové kategorie jako rating České 

republiky. 

Vysvětleno. 

V rámci návrhu novely vyhlášky 

č. 501/2002 Sb. se navrhuje tříleté 

přechodné období pro účetní jednotky, 

které jsou obchodníci s cennými papíry, 

investiční společnosti, investiční fondy, 

penzijní společnosti a penzijní fondy, 

k zajištění bezproblémového přechodu na 

nové účetní metody týkající se finančních 

nástrojů.  

 

V rámci poskytnutého přechodného období 

je možné odstranit případné pochybnosti o 

nesouladu požadavků zákona o 

doplňkovém penzijním spoření a dopadu 

nového účetního standardu. 

ČBA 27 D 1. K opravné položce k dluhovým cenným papírům oceňovaným 

FVOCI (§9, §29) 

V § 9/1 navrhujeme úpravu poslední věty: „a opravnou položku 

k těmto dluhovým cenným papírům oceňovaným naběhlou 

hodnotou“.  

 

V § 29/1 navrhujeme doplnit větu na konec odstavce: „Dále 

obsahuje opravnou položku k dluhovým cenným papírům 

Vyhověno. 
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oceňovaným reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu.“ 

Odůvodnění: zpřesnění formulací dle požadavků IFRS 9, kdy 

opravné položky k dluhovým cenným papírům oceňovaným FVOCI 

se nevykazují na aktivech, ale projeví se jako odečet z kapitálu. 

 28 D 2. K majetkovým cenným papírům (§29) 

V § 29/1 lze dosavadní poslední větu upravit následovně: „a kurzové 

rozdíly z majetkových cenných papírů, zejména z akcií a podílů, 

zejména z akcií, podílových listů oceňovaných reálnou hodnotou 

proti účtům vlastního kapitálu a z přepočtu cizoměnových 

zajišťovacích finančních nástrojů.“ 

Odůvodnění: sjednocení terminologie s § 30/2, §47/2, §74/2, které 

hovoří o „majetkových cenných papírech, zejména akciích a 

podílech, dobrovolně zařazených do cenných papírů oceňovaných 

reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu.“ 

Vyhověno. 

 29 D 3. K zisku nebo ztrátě z finančních operací (§47) 

V § 47/1 navrhujeme upravit závěr odstavce: „Položka dále obsahuje 

oceňovací rozdíly z ocenění dluhových cenných papírů oceňovaných 

reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu, s výjimkou 

kurzových rozdílů, při realizaci těchto cenných papírů a ztráty ze 

znehodnocení těchto cenných papírů. Položka obsahuje také ztráty 

ze znehodnocení těchto dluhových cenných papírů oceňovaných 

reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu.“ 

Odůvodnění: pouze zpřehlednění textu.  

Vyhověno. 

 30 D 4. Ke kurzovým rozdílům u cizoměnových účastí s rozhodujícím a 

podstatným vlivem (§79) 

V § 79/6 navrhujeme doplnění v poslední větě: „Kurzové rozdíly 

vzniklé z přepočtu účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 

vyjádřených v cizí měně na českou měnu, které se oceňují 

ekvivalencí nebo reálnou hodnotou, se vykazují v tomu 

odpovídajících položkách, tj. spolu se změnou z ocenění 

ekvivalencí nebo spolu se změnou jejich reálné hodnoty.“ 

Vyhověno. 
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Odůvodnění: doplnění vykazování kurzových rozdílů i pro ocenění 

reálnou hodnotou cizoměnových účastí s rozhodujícím a podstatným 

vlivem. 

 31 D 5. Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem – oceňování (§11/1, 

2) 

Vyhláška je v souladu s IFRS, které pro účasti s podstatným a 

rozhodujícím vlivem umožňují ocenění reálnou hodnotou. Nicméně 

vidíme rozpor se zákonem o účetnictví, který v §27/1a ocenění 

reálnou hodnotou vylučuje. 

Vysvětleno. 

Pokud přímo účinný předpis EU upravuje 

stejnou problematiku jako národní právní 

předpis, tak přímo účinný předpis EU má 

při aplikaci přednost. Možnost účtovat 

účasti podle IFRS je dána přímo účinným 

předpisem EU. 

 32 D 6. Odkaz na IFRS, definice finančních nástrojů, širší dopady  

 §4a obsahuje odkaz na IFRS pro účely definice finančních 

nástrojů, jejich vykazování, oceňování a uvádění informací o 

nich v příloze v účetní závěrce. V důvodové zprávě se k tomu 

uvádí:  „odkaz na IFRS … zajistí, že účetním jednotkám budou k 

dispozici i principy a postupy pro zachycení složitějších 

transakcí. Problematika finančních nástrojů je v rámci IFRS, 

kromě standardu IFRS 9, dále řešena zejména ve standardech 

IFRS 1, IFRS 7, IAS 32 a IAS 39. Neznamená to ovšem, že by 

problematika finančních nástrojů, vzhledem k celkové 

provázanosti IFRS, zasahovala pouze do působnosti výše 

zmíněných standardů.“  

Z výše uvedeného není zřejmé, zda na finanční nástroje spadající 

do působnosti jiných standardů než IFRS 9 je potřeba aplikovat 

příslušné standardy. Např. na základě smluv o finančním 

leasingu vzniká z pohledu IFRS finanční nástroj, kdy při striktní 

aplikaci §4a/1 vyhlášky by pro účely vykazování, oceňování a 

uvádění informací v příloze měla účetní jednotka postupovat 

podle IFRS, konkrétně IAS 17 Leasingy a od 1. 1. 2019 IFRS 16 

Leasingy. To by pro leasingové společnosti (poskytovatele 

Vysvětleno. 

Vyhláška č. 501/2002 Sb. v platném znění 

neupravuje všechny účetní metody nebo 

postupy; ani by to nebylo možné nebo 

nezbytné. Řešení je v § 7 odst. 1 a 2 zákona 

o účetnictví, kde je upraven požadavek na 

věrný a poctivý obraz vedení účetnictví. 

Finanční nástroje nejsou upraveny pouze 

v IFRS 9, v souladu se směrnicí budou 

použity všechny mezinárodní účetní 

standardy (IAS, IFRS) upravující finanční 

nástroje (IAS 32, IFRS 7, IAS 17, IFRS 9 

atd.). 

Vyhláška č. 501/2002 Sb. se na leasingové 

společnosti nevztahuje, ledaže by zároveň 

byly platební institucí nebo nově 

nebankovním poskytovatelem 

spotřebitelských úvěrů a zároveň by 
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spotřebitelských úvěrů), ale i nájemce (banky a finanční 

instituce) znamenalo prostudovat další standardy a přineslo by 

změny v dosavadním účtování a vykazování leasingů.  

Zřejmě se jedná o nezamýšlený dopad. Bylo by vhodné v návrhu 

vyhlášky, v důvodové zprávě vyjasnit přístup k leasingu a dalším 

položkám a omezit aplikaci IFRS na užší okruh finančních 

nástrojů, např. na finanční nástroje v rozsahu působnosti 

standardu IFRS 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Odkazy v dalších vyhláškách k zákonu o účetnictví na vyhlášku 

č. 501/2002 Sb. 

Další prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví (č. 500/2002 Sb., 

pro podnikatele a č. 504/2002 Sb., pro pojišťovny) se při řešení 

některých otázek v souvislosti s deriváty a cennými papíry 

odkazují na vyhlášku č. 501/2002 Sb. Je potřeba zvážit 

nezamýšlené dopady těchto odkazů, popř. formulace vhodně 

upravit.  

splňovaly podmínky pro finanční instituci 

podle zákona o bankách, resp. podle 

nařízení EU č. 575/2013 (nařízení CRR). 

Pro naplnění podmínek pro finanční 

instituci je nutné, aby osoba jako hlavní 

činnost vykonávala jednu nebo více 

činností uvedených v příloze směrnice 

2013/36/EU (CRD), přičemž na tomto 

seznamu není výkon operačního leasingu. 

Pokud se leasingová společnost převážně 

zabývá operačním leasingem, není finanční 

institucí podle zákona o bankách, resp. 

podle nařízení CRR. Pokud jde o nájemce z 

finančního leasingu, na kterého by se 

vztahovala vyhláška č. 501/2002 Sb., tak 

dlouhodobý hmotný majetek, který je 

předmětem finančního leasingu, bude 

obsažen v položce „10. Dlouhodobý 

hmotný majetek“, jejíž obsah je vymezen 

pouze demonstrativně. 

 

Pokud jde o odkazy v dalších vyhláškách 

k zákonu o účetnictví na vyhlášku č. 

501/2002 Sb., tak jsou návrhy vyhlášek č. 

500/2002Sb. a č. 502/2002 Sb. upraveny ve 

smyslu odkazu na znění vyhlášky 

č. 501/2002 Sb. účinným před datem 1. 1. 

2018. 
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 Širší legislativní souvislosti 

Odvětví dotčená novelou vyhlášky č. 501/2002 Sb. se řídí 

dalšími zákony/regulacemi. Doporučujeme navázat diskuse 

s těmito odvětvími  a následně provést příslušné 

významové/terminologické změny v předpisech a uvést je do 

souladu s vyhláškou. Jako příklad uvádíme problematiku 

penzijních společností, účastnických a transformovaných fondů. 

Se změnou vyhlášky č. 501/2002 Sb. je potřeba vyjasnit v zákoně 

č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ustanovení 

§193/odst. 4, které obsahuje omezení výše majetku 

transformovaného fondu v portfoliu dluhopisů „držených do 

splatnosti“, což odpovídá současné terminologii pro klasifikaci a 

oceňování finančních nástrojů. 

 

 

V rámci návrhu novely vyhlášky 

č. 501/2002 Sb. se navrhuje tříleté 

přechodné období pro účetní jednotky, 

které jsou obchodníci s cennými papíry, 

investiční společnosti, investiční fondy, 

penzijní společnosti a penzijní fondy, 

k zajištění bezproblémového přechodu na 

nové účetní metody týkající se finančních 

nástrojů.  

 

V rámci poskytnutého přechodného období 

je možné odstranit případné pochybnosti o 

nesouladu požadavků zákona o 

doplňkovém penzijním spoření a dopadu 

nového účetního standardu. 

ČLFA D 33 V § 2 novely vyhlášky č. 501/2002 Sb. je v 1. odstavci doplněn bod 

j), který zní „nebankovním poskytovatelem spotřebitelského úvěru 

podle zákona upravujícího spotřebitelské úvěry.“ včetně rozšíření § 2 

odst. 2 ve znění “Tato vyhláška se vztahuje na účetní jednotky 

uvedené v odstavci 1 písm. h) a i) až j), pouze pokud jsou finančními 

institucemi podle zákona upravujícího činnost bank nebo pobočkami 

zahraničních osob, které jsou srovnatelné s finančními institucemi 

podle zákona upravujícího činnost bank“. 

 

Současná situace 

Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru, který spadá do 

kategorie finančních institucí podle zákona upravujícího činnost 

Vyhověno. 

Navrhovaná úprava § 2 odst. 1 písm. j) byla 

z návrhu novely vyhlášky vypuštěna. 
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bank a neaplikuje § 19a, resp. §23a, zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, se dosud řídí prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro účetní 

jednotky, které jsou podnikateli.  

Neplatí tedy teze v Odůvodnění k návrhu vyhlášky č. 501/2002 Sb., 

že dotčenými subjekty budou účetní jednotky, které se touto 

vyhláškou řídí a že návrh novely vyhlášky nepředpokládá 

hospodářský ani finanční dopad na prostředí bank a jiných 

finančních institucí. 

Pro nebankovní poskytovatele spotřebitelského úvěru řídící se až 

dosud vyhláškou č. 500/2002 Sb., znamená tato změna významný 

hospodářský i finanční dopad spočívající ve změně účetních systémů 

jednotky, změně ve struktuře vykazování a daňových dopadů 

(nebankovní poskytovatelé spotřebitelského úvěru tvoří daňové 

opravné položky a mohou odepisovat pohledávky podle jiného 

ustanovení 593/1992 Sb. Zákona o rezervách pro zjištění základu 

daně z příjmu, než banky). 

Pro řadu dotčených subjektů, které se mají nově řídit vyhláškou č. 

501/2002 Sb., půjde o finanční náklady na úpravu stávajících 

systémů (příp. dokonce pořízení nových systémů) v řádu miliónů až 

desítek mil. Kč. Zároveň půjde o značné personální a administrativní 

zatížení těchto subjektů, na které nejsou v současné době připraveny. 

Navrhovaná úprava znamená i významnou změnu v kontinuitě 

účetních výkazů pro jejich uživatele. Pro zajištění srovnatelnosti 

finančních výkazů bude zároveň nutné přepočítat podle nové úpravy 

i minulé období předcházející období, v kterém tyto subjekty začnou 

účtovat podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., což klade ještě větší 

administrativní nároky na tyto subjekty. 

 

Domníváme se, že taková změna nebyla záměrem předkladatele. 
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Doporučujeme proto vypuštění §2 odst.1 písm. j) z novely vyhlášky 

č. 501/2002 Sb. nebo odložení účinnosti této změny včetně 

provedení důsledného prověření všech legislativních dopadů. 

 

 

 

Bez připomínek: MD, MK, MO, MPSV,  MSp, MZV, MŽP, Úřad vlády - KVÚV, Úřad vlády – LPRP, Úřad vlády VVaI, Úřad vlády VÚV, SÚ, 

VŠE, KCÚ.  

 

V Praze dne 18. 10. 2017 
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