
1 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:                        VII. 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 24. 8. 2017, s termínem 
dodání stanovisek do 14. 9. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Povinná připomínková místa 

Připomínkové 
místo  

Č. 
př. 

Z/
D Připomínky Vypořádání 

ČNB 1. D Pokud jde o nový § 61c (Metoda ocenění majetku reálnou hodnotou 
při změně kategorie účetní jednotky), podporujeme variantu II. Tato 
metoda zajistí konzistentní uplatnění účetních metod pro určité 
skupiny majetku.   

Bere se na vědomí. 
S ohledem na vyjádření a argumentaci 
připomínkových míst bylo rozhodnuto o 
realizaci varianty II. 

MPO 2. D Nadpis návrhu vyhlášky je třeba uvést tučným písmem a za slova „ze 
dne … 2017“ je třeba doplnit čárku. 

Vyhověno. 

 3. D K bodu 2: Slova „za odst. 9“ je třeba nahradit slovy „za odstavec 9“ 
(viz čl. 58 odst. 2 Legislativních pravidel vlády). 

Vyhověno. 

 4. D K bodu 21: Za slova „poznámky pod čarou“ je třeba doplnit číslo 
poznámky pod čarou „č. 15a“ (viz čl. 56 Legislativních pravidel 
vlády). 

Vyhověno. 

 5. D K bodu 22: V textu návrhu § 54c doporučujeme za slova „podle 
zvláštního právního předpisu“ doplnit odkaz na poznámku pod 
čarou, ve které by byl uveden právní předpis, na který je 
odkazováno. 

Vyhověno. 
V souladu s uplatněnou připomínkou 
doplněn odkaz na poznámky pod čarou č. 
23. 
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________ 
23) Například zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

MV 6. D Obecně: 
Doporučujeme vysvětlit, proč ke zrušení vykazování nehmotných 
výsledků výzkumu v aktivech Ministerstvo financí přistoupilo jen u 
jednoho typu účetních jednotek. Další účetní jednotky (například 
veřejný sektor účtující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.) mají 
nehmotné výsledky výzkumu nadále v aktivech vykazovat, což 
považujeme za nekoncepční. I pro potřeby konsolidace účetních 
výkazů za Českou republiku, do níž vstupují i subjekty účtující podle 
vyhlášky č. 500/2002 Sb., jsou nehmotné výsledky výzkumu nadále 
řazeny mezi majetek. Přitom mezinárodní účetní standard pro 
veřejný sektor (IPSAS 31) obsahuje shodnou úpravu jako IAS 38, tj. 
řadí fázi výzkumu mezi náklady období.  
Obdobně doporučujeme vysvětlit, proč byla stanovena horní hranice 
doby odpisování nehmotných výsledků výzkumu opět jen pro jeden 
typ účetních jednotek. 

Bere se na vědomí. 
Připomínky jdou nad rámec navrhované 
novely, tj. navrhovaná novela se týká 
výhradně podnikatelských subjektů, nikoli 
vybraných účetních jednotek. 
Tato připomínka bude zahrnuta do 
vypořádací tabulky k vyhlášce č. 410/2009 
Sb., ve znění pozdějších předpisů  

 7. D K čl. I bodu 22 – k § 54c: 
Dikci ustanovení doporučujeme uvést do souladu s významem, který 
by mělo mít dle komentáře ve zvláštní části odůvodnění, tedy 
upravovat postup v případě přeměny účetních jednotek, které nejsou 
obchodní korporací. Ostatně odkaz na „zvláštní právní předpis“ bez 
dalšího zpřesnění není s ohledem na čl. 45 odst. 5 Legislativních 
pravidel vlády vhodný pro svůj nenormativní charakter. V navržené 
podobě ustanovení dokonce chybí i pouhý odkaz v poznámce pod 
čarou, který by (byť nenormativně) osvětloval, o jaký zvláštní 

Vyhověno. 
V souladu s uplatněnou připomínkou 
doplněn odkaz na poznámky pod čarou č. 
23. 
________ 
23) Například zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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předpis by se mohlo jednat – viz § 17 odst. 9 zákona o účetnictví.  

 8. D K čl. I bodu 23 – k § 56 odst. 2: 
Navrhujeme slova „tuto skutečnost“ nahradit slovy „zvolenou dobu“, 
neboť z předloženého normativního textu není jednoznačné, co by 
měla účetní jednotka odůvodňovat. Čl. 12 odst. 11 evropské 
směrnice č. 2013/34/EU je dle našeho názoru příhodnější, neboť 
stanoví, že „Doba odpisování goodwillu se vysvětlí v příloze v 
účetní závěrce.“. 

Vyhověno. 
 

 9. D K čl. I bodu 26 – k § 61c: 
Z pohledu aplikace účetních metod a vypovídací schopnosti účetní 
závěrky se přikláníme k variantě II, byť jsme si vědomi, že tato 
varianta je na zpracování náročnější. Mikro účetní jednotka, která 
změní svoji kategorii na účetní jednotku malou, střední nebo velkou, 
by přecenila veškerý majetek podléhající přecenění na reálnou 
hodnotu podle § 27 zákona o účetnictví, tzn. i majetek nabytý před 
změnou kategorie účetní jednotky, na tuto hodnotu. Jinak by 
přeceňovala jen nově nabytý majetek. 

Bere se na vědomí. 
S ohledem na vyjádření a argumentaci 
připomínkových míst bylo rozhodnuto o 
realizaci varianty II. 

 10. D K odůvodnění: 
Doporučujeme doplnit zvláštní část odůvodnění, konkrétně pak 
komentář k § 6 odst. 3 písm. a), odkazem na příslušný mezinárodní 
účetní standard, z něhož vyplývá, že výdaje na výzkum se 
nepovažují za nehmotné aktivum, ale za náklad období   
(IAS 38 – Nehmotná aktiva, bod 43). Ostatní významné změny (v 
oblasti finančních nástrojů, resp. derivátů) se na mezinárodní 
standardy (IAS 9 a IAS 39) přímo odvolávají, není tedy důvod jej 
neuvést. 

Vyhověno. 
Do Odůvodnění doplněn následující text: 
„Návrh na zrušení vykazování nehmotných 
výsledků výzkumu v rámci dlouhodobého 
nehmotného majetku vychází ze Směrnice 
2013/34/EU ze dne 26. června 2013. Tato 
směrnice neuvádí náklady na výzkum jako 
položku dlouhodobých nehmotných aktiv.  
Nehmotné výsledky výzkumu nesplňují 
kritéria pro uznání v rámci dlouhodobého 
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nehmotného majetku ani podle 
mezinárodních účetních standardů 
(zejména IAS 38 Nehmotná aktiva).  
Podle IAS 38 je aktivem zdroj ovládaný 
podnikem v důsledku minulých událostí, od 
kterého se očekává, že z něj poplyne 
podniku budoucí ekonomický prospěch; 
nehmotným aktivem je identifikovatelné 
nepeněžní aktivum bez fyzické podstaty, 
které je oddělitelné a vyplývá ze smluvních 
nebo jiných zákonných práv.  
Výzkum nesplňuje definici nehmotného 
aktiva, tj. identifikovatelnost, ovládání 
zdroje a existenci budoucích ekonomických 
užitků.      
Podle IAS 38 se výdaje na výzkum 
vykazují do nákladů v období, ve kterém 
vznikly. V rámci výzkumu nevznikne 
aktivum, které by přineslo pravděpodobný 
budoucí ekonomický užitek.  
Účetní jednotka-podnikatel, která provádí 
výzkum, má několik možností, jak účtovat 
o výsledcích výzkumu, např. na vrub 
nákladů běžného účetního období, nebo 
prostřednictvím časového rozlišené nákladů 
ve formě komplexních nákladů příštích 
období. Vždy bude záležet na konkrétní 
situaci, která u účetní jednotky v souvislosti 
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s řešením projektu výzkumu a vývoje 
vznikne.  
Podotýkáme, že navržená změna 
vykazování nehmotných výsledků 
výzkumu nijak neomezuje účetní jednotky, 
které provádějí výzkum podle zvláštních 
právních předpisů. 

 11. D Připomínka legislativně technické a formálního charakteru:   
K čl. I bodu 2 – k § 3 odst. 10: Dáváme na zvážení, zda by s ohledem 
na obsah daného ustanovení, nebylo vhodné tuto materii přesunout 
do přechodného ustanovení. 

Nevyhověno. 
V souladu s vládním materiálem 
„Metodická pomůcka pro přípravu návrhů 
právních předpisů“ se v přechodných 
ustanoveních právních předpisů upravuje 
vztah nové právní úpravy k dřívější 
(dosavadní) právní úpravě a k právním 
vztahům podle ní vzniklým, a to v zájmu 
právní jistoty a ochrany práv v dobré víře 
nabytých na základě předchozí právní 
úpravy. V případě, kdy se přijímá zcela 
nová právní úprava určitých právních 
vztahů, které dosud upraveny nebyly, 
obsahují přechodná ustanovení obvykle 
pravidla pro implementaci těch ustanovení 
nového právního předpisu, která nelze bez 
dalšího aplikovat okamžitě od jeho 
účinnosti. Jiná pravidla chování nelze do 
přechodných ustanovení zařazovat. Z výše 
uvedeného vyplývá, že navrhovaný § 3 
odst. 10 nenaplňuje podmínky přechodného 
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ustanovení.  
Jedná se o odkazovací právní normu 
s odkazem na právní předpis ve znění 
účinném ke konkrétnímu datu.  

 12. D Připomínka legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. I bodu 26 – k § 61c: S ohledem na čl. 30 odst. 5 Legislativních 
pravidel vlády navrhujeme text tvořící nadpis paragrafu psát tučně 
malými písmeny s velkým počátečním písmenem. 

Vyhověno. 

MZe 13. D K bodu 2: Nově vkládané ustanovení § 3 odst. 10 doporučujeme 
přesunout do přechodných ustanovení, kam podle našeho názoru 
obsahově náleží. 

Nevyhověno. 
V souladu s vládním materiálem 
„Metodická pomůcka pro přípravu návrhů 
právních předpisů“ se v přechodných 
ustanoveních právních předpisů upravuje 
vztah nové právní úpravy k dřívější 
(dosavadní) právní úpravě a k právním 
vztahům podle ní vzniklým, a to v zájmu 
právní jistoty a ochrany práv v dobré víře 
nabytých na základě předchozí právní 
úpravy. V případě, kdy se přijímá zcela 
nová právní úprava určitých právních 
vztahů, které dosud upraveny nebyly, 
obsahují přechodná ustanovení obvykle 
pravidla pro implementaci těch ustanovení 
nového právního předpisu, která nelze bez 
dalšího aplikovat okamžitě od jeho 
účinnosti. Jiná pravidla chování nelze do 
přechodných ustanovení zařazovat. Z výše 
uvedeného vyplývá, že navrhovaný § 3 
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odst. 10 nenaplňuje podmínky přechodného 
ustanovení. Jedná se o odkazovací právní 
normu s odkazem na právní předpis ve 
znění účinném ke konkrétnímu datu. 

 14. D K bodu 18: Vložením slova „zejména“ do § 23 podle našeho názoru 
nedojde ke zpřesnění tohoto ustanovení, jak je uvedeno v 
odůvodnění, ale naopak k jeho znejasnění. Není zřejmé, v čem je 
stávající znění nejasné a jaké problémy způsobuje. Doporučujeme 
proto tento bod z návrhu vypustit, anebo jej lépe odůvodnit. 

Vyhověno. 
Do Odůvodnění doplněn následující text: 
„Legislativně technická změna, která 
nemění smysl úpravy.  Jedná se o nápravu 
stávajícího stavu tak, aby ustanovení 
obsahovalo demonstrativní výčet, jak tomu 
bylo ve znění vyhlášky do 31. 12. 2015.“ 

 15. D K bodu 26: Z navrhovaných variant § 61c doporučujeme přijmout 
variantu č. I. 

Bere se na vědomí. 
S ohledem na vyjádření a argumentaci 
připomínkových míst bylo rozhodnuto o 
realizaci varianty II.  

ÚV - OKOM 16. 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. 
Pokud jde o přiloženou srovnávací tabulku (ST), upozorňujeme na 
tyto nedostatky: 

ST neodpovídá požadavkům na ST, zejména: 
- text předpisu EU není kompletní 
- chybí ID návrhu 
- u návrhů označených číslem ID se neuvádí označení ustanovení 
a text 

  

Vyhověno. 
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- na pravé straně musí být aktuální stav vnitrostátního práva, tedy 
platné právo (Sb. + § + text ustanovení) + příslušný návrh 
právního předpisu ČR (ID - u návrhu stačí číslo ID, není třeba § + 
text ustanovení) 
   

 

ÚV – VVaI 17. D 

 

Zásadní připomínka: 
K § 6 odst. 1 a odst. 3 písm. a) a k příloze č. 1 – Požadujeme jasně 
uvést, na základě čeho dospěl předkladatel k závěru, že nehmotné 
výsledky výzkumu nesplňují kritéria pro uznání v rámci 
dlouhodobého nehmotného majetku. 
Odůvodnění -  
Zmiňovaná diskuse s odbornou veřejností v důvodové zprávě není 
nijak blíže specifikována. Dle našeho názoru chybí věcné 
odůvodnění pro navrhovanou změnu. 
 

Vyhověno. 
Do Odůvodnění doplněn následující text: 
„Návrh na zrušení vykazování nehmotných 
výsledků výzkumu v rámci dlouhodobého 
nehmotného majetku vychází ze Směrnice 
2013/34/EU ze dne 26. června 2013. Tato 
směrnice neuvádí náklady na výzkum jako 
položku dlouhodobých nehmotných aktiv.  
Nehmotné výsledky výzkumu nesplňují 
kritéria pro uznání v rámci dlouhodobého 
nehmotného majetku ani podle 
mezinárodních účetních standardů 
(zejména IAS 38 Nehmotná aktiva).  
Podle IAS 38 je aktivem zdroj ovládaný 
podnikem v důsledku minulých událostí, od 
kterého se očekává, že z něj poplyne 
podniku budoucí ekonomický prospěch; 
nehmotným aktivem je identifikovatelné 
nepeněžní aktivum bez fyzické podstaty, 
které je oddělitelné a vyplývá ze smluvních 
nebo jiných zákonných práv.  
Výzkum nesplňuje definici nehmotného 
aktiva, tj. identifikovatelnost, ovládání 
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zdroje a existenci budoucích ekonomických 
užitků.      
Podle IAS 38 se výdaje na výzkum 
vykazují do nákladů v období, ve kterém 
vznikly. V rámci výzkumu nevznikne 
aktivum, které by přineslo pravděpodobný 
budoucí ekonomický užitek.  
Účetní jednotka-podnikatel, která provádí 
výzkum, má několik možností, jak účtovat 
o výsledcích výzkumu, např. na vrub 
nákladů běžného účetního období, nebo 
prostřednictvím časového rozlišené nákladů 
ve formě komplexních nákladů příštích 
období. Vždy bude záležet na konkrétní 
situaci, která u účetní jednotky v souvislosti 
s řešením projektu výzkumu a vývoje 
vznikne.  
Podotýkáme, že navržená změna 
vykazování nehmotných výsledků 
výzkumu v účetní závěrce nijak neomezuje 
účetní jednotky, které fakticky provádějí 
výzkum podle zvláštních právních 
předpisů. 
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Další připomínková místa napojená na eKLEP 

Připomínkové 
místo  

Č. 
př. 

Z/
D Připomínky Vypořádání 

Český 
statistický úřad 

18. D ČSÚ z hlediska své působnosti preferujeme navrženou variantu 2 
oceňování majetku při změně velikostní kategorie účetní jednotky 

Bere se na vědomí. 
S ohledem na vyjádření a argumentaci 
připomínkových míst bylo rozhodnuto o 
realizaci varianty č. II. 

Hospodářská 
komora  

19. D Připomínka k bodu 19, k ustanovení § 39 odst. 1 písm. i)  - 
navrhujeme dotčený bod vypustit. 
Odůvodnění: Navrhuje se, v dotčeném písmenu zrušit slovo 
„přepočtený“. Účelem je posílení právní jistoty účetních jednotek, 
sjednotit terminologii se zákonem o účetnictví, kde je uveden termín 
„průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období“ (např. v § 
1b odst. 1 písm. c) zákona).  
Účetní jednotky však ve výkazech uvádí počet tzv. FTE, což 
odpovídá průměrnému přepočtenému počtu zaměstnanců. Nově by 
podle návrhu účetní jednotky neuváděly počet FTE, ale tzv. 
headcount, tedy počet zaměstnanců bez ohledu na výši úvazku. 
Tento údaj považujeme za méně vypovídající, který by jednotlivé 
účetní jednotky učinil hůře porovnatelnými.  

Nevyhověno.  
Úprava je navržena z důvodu sjednocení 
s terminologií použitou v ustanovení § 1d 
odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
kde je definováno (pro účely zákona) 
kritérium „průměrný počet zaměstnanců“ 
jako přepočtený evidenční počet 
zaměstnanců podle metodiky ČSÚ.  
 

Komora 
auditorů 

20. D Ustanovení § 3 odst. 3, § 13 vyhlášky 
Velmi vítáme variantní možnost vykazování časového rozlišení aktiv 
a pasiv v rozvaze, kterou připouští směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních 
závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících 
zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2066/43/ES a o zrušení směrnic Rady 
78/660/EHS a 83/349/EHS (dále jen „směrnice“). Účetní jednotky si 

Bere se na vědomí. 
Požadavek jde nad rámec navrhované 
novely. Upozorňujeme na § 4 odst. 2 
vyhlášky, kdy je umožněno položky členit 
na podpoložky, případně může účetní 
jednotka tuto skutečnost uvést v příloze 
v účetní závěrce 
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tak budou moci zvolit variantu, která více odpovídá jejich potřebám 
a bude vhodnějším způsobem reflektovat věrný a poctivý obraz 
vykazovaného předmětu účetnictví. V souvislosti s touto 
navrhovanou úpravou bychom však chtěli upozornit na další 
požadavek, který směrnice stanoví v příloze III této směrnice a který 
se týká vykazování položek „D.II. Pohledávky“ a „C. Závazky“ 
z této přílohy odděleně v částkách se zbytkovou dobou splatností do 
jednoho roku a se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok. 
Domníváme se, že by také tento požadavek měl být zohledněn 
v návrhu novely vyhlášky a měla by být upravena i související 
ustanovení § 10 a § 17 vyhlášky. 

 21. D Dále bychom v souvislosti s navrhovanou změnou označení položky 
rozvahy „B. Dlouhodobý majetek“ na „B. Stálá aktiva“ uvedené 
v příloze č. 1 vyhlášky a v souvislosti s navrhovanou úpravou 
vykazování časového rozlišení chtěli upozornit na další praktický 
problém, který se týká věcného obsahu účtů časového rozlišení, které 
zejména v podmínkách českého účetnictví nemají vždy pouze 
povahu oběžného aktiva, ale často mají stálý charakter (např. soubor 
drobného majetku). Navrhujeme proto ke zvážení, aby v případě 
volby alternativního vykazování časového rozlišení pod účty 
pohledávek/závazků účetní jednotky vykazovaly takové položky 
v rámci příslušných položek stálých aktiv, kam věcně přísluší. 
Domníváme se rovněž, že by tento požadavek měl být pro výše 
uvedenou alternativu vykazování časového rozlišení přímo 
zapracován do ustanovení § 6 a § 7 vyhlášky. 

Nevyhověno. 
Požadavek jde nad rámec Směrnice 
2013/34/EU, která v daném případě 
nestanoví členskému státu žádnou další 
povinnost, pokud jde o přístup k časovému 
rozlišení. 
 

 22. D Ustanovení § 3 odst. 10 vyhlášky  
Vzhledem k připravované významné novele vyhlášky č. 501/2002 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

Nevyhověno. 
Odkaz na neúčinný právní předpis se 
objevuje v platných a účinných právních 
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o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které 
jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen vyhláška č. 501/2002 Sb.), dopadající také do 
oblasti oceňování derivátů s předpokládanou účinností od 1. ledna 
2018, nepovažujeme za vhodné ani praktické odkazovat v ustanovení 
§ 3 odst. 10 vyhlášky na znění vyhlášky č. 501/2002 Sb., které bude 
od 1. ledna 2018 neplatné. Domníváme se rovněž, že vykazování a 
zveřejňování derivátů by mělo odpovídat požadavkům kladeným na 
účetní jednotky, které jsou podnikateli a nejsou bankami ani 
finančními institucemi. Navrhujeme proto zapracování příslušných 
ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb. přímo do novely vyhlášky pro 
zajištění větší právní jistoty účetních jednotek a za účelem předejití 
možných výkladových těžkostí v praxi.    

předpisech a není ničím výjimečný. 
Důvodem takovéto úpravy je skutečnost, že 
některá ustanovená týkající se, zejména 
finančních nástrojů, nejsou vyhláškou č. 
500/2002 Sb., upravena již ve stávajícím 
znění a jsou řešena odkazem právě na 
vyhlášku č. 501/2002 Sb., přičemž by při 
převodu textu mohlo dojít k opomenutí či 
chybě. I ve stávajícím znění lze nalézt 
úpravu derivátů odkazem na úpravu 
obsaženou ve vyhlášce č. 501/2002 (§ 52 
odst. 7 a 8 vyhlášky pro podnikatele). 
 

 23. D Ustanovení § 6 vyhlášky 
Domníváme se, že úprava odepisování by měla být konzistentní a 
pro snazší orientaci účetních jednotek by měla být v rámci vyhlášky 
řešena pouze na jednom místě. Doporučujeme proto přesunout celou 
problematiku odepisování z ustanovení § 6 odst. 3 písm. c) vyhlášky 
do ustanovení § 56 vyhlášky. Chtěli bychom také upozornit, že i 
v rámci ustanovení § 7 odst. 10 vyhlášky je řešena problematika 
odepisování, která by věcně měla být upravena v ustanovení § 56 
vyhlášky. Navrhujeme proto úpravy odepisování sjednotit 
v ustanovení § 56 vyhlášky. 

Nevyhověno. 
Smyslem novely vyhlášky není měnit 
zásadním způsobem její strukturu. 
 

 24. D Ustanovení § 61c vyhlášky 
Domníváme se, že jednou ze základních metod účetního výkaznictví 
je konzistence účetních metod, proto se z navrhovaných variant pro 
úpravu ustanovení § 61c vyhlášky spíše přikláníme k variantě II, 

Bere se na vědomí. 
S ohledem na vyjádření a argumentaci 
připomínkových míst bylo rozhodnuto o 
realizaci varianty II. 
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podle níž budou všechna obdobná aktiva oceněna stejnou účetní 
metodou, a účetní jednotka tak nebude zatížena administrativně 
náročnou evidencí včetně povinnosti tyto informace složitě 
popisovat a analyzovat v účetních závěrkách. 

 25. D Ustanovení § 54c vyhlášky 
Již v souvislosti se zapracováním přeměn pro jiné účetní jednotky 
než jsou obchodní korporace (např. svěřenské fondy, pokud se řídí 
vyhláškou), jsme upozorňovali na problém specifických požadavků 
těchto účetních jednotek. Domníváme se, že vyhláška by jim měla 
poskytovat základní návod pro postup při přeměnách, reflektovat 
jejich specifika a odpovídat jejich potřebám. Návrh ustanovení § 54c 
vyhlášky však pro ně stanoví úplně stejné postupy jako pro obchodní 
korporace, což může v praxi činit zásadní výkladové a aplikační 
problémy. Z důvodové zprávy rovněž nevyplývá, že by byla 
provedena analýza potřeb těchto účetních jednotek. Tato 
problematika také nebyla diskutována v rámci odborné veřejnosti. 
Doporučujeme proto toto ustanovení dopracovat a zohlednit 
specifika dotčených účetních jednotek. 

Nevyhověno. 
Smyslem účetnictví, je zachytit 
ekonomickou nebo právní realitu 
formalizovaným způsobem. Konkrétní 
postupy účtování použité při přeměnách 
účetních jednotek jiných, než jsou obchodní 
korporace, vycházejí z právních předpisů, 
které konkrétní typ přeměny upravují.  
 

Komora 
daňových 
poradců 

26. D Časové rozlišení aktiv a pasiv v rozvaze - Body 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 
15, 16, 17 novely  
KDP ČR vítá navrhovanou změnu a aniž by chtělo jakkoliv 
oddalovat přijetí navrhovaného postupu, dovoluje si poukázat na 
vhodnost postupného dopracování navrhovaných změn v oblasti 
časového rozlišení, které nutně otvírá celou řadu otázek.  
Předně se jedná o problematiku kurzových rozdílů, které v oblasti 
časového rozlišení nebyly řešeny, avšak mělo by k tomu dojít podle 
stávajícího znění prováděcích účetních předpisů v případě, že se na 
položky časového rozlišení budeme dívat jako na pohledávky či 

Nevyhověno. 
Požadavky jdou nad rámec navrhované 
novely. V současné době této připomínce 
nemůže být vyhověno, jelikož navrhovaná 
úprava nebyla diskutovaná s širší odbornou 
veřejností. Navíc, připomínka jde nad 
rámec Směrnice 2013/34/EU, která 
nestanoví členskému státu žádnou další 
povinnost, pokud jde o přístup k časovému 
rozlišení. 
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závazky, což jejich podražení pod položky C. II. 3 aktiv rozvahy 
resp. C. III. pasiv rozvahy zjevně navozuje.  
Dále je nutné zdůraznit zjednodušující charakter navrženého postupu 
v této oblasti, když v návrhu není řešena možnost vyčlenění 
časového rozlišení na stálá aktiva a navíc nejspíše neumíme dát 
rovnítko mezi oběžným a krátkodobým aktivem.  
Připomínkující si je samozřejmě vědom vazby návrhu na Směrnici 
Evropského parlamentu a rady 2013/34/EU (dále jen Směrnice) ale 
předpokládá, že bude možné v relativně přiměřené době nalézt 
vhodné řešení.  

 

 27. D Goodwill - Bod 6 a 23 
Odepisování goodwillu i nehmotných výsledků vývoje je ve 
vyhlášce dlouhodobě řešeno nesystematicky, neboť je řešeno nejen v 
§ 56 odpisování majetku, ale i v § 6 odst. 3 písm. c), kde by měla být 
pouze definice dlouhodobého nehmotného majetku, nikoli doba 
odpisování. Doporučujeme proto, aby část tohoto odstavce, počínaje 
2. větou byla systematicky přesunuta do § 56, kam logicky patří.  
Dále doporučujeme, aby byl obdobně řešen přesun ustanovení z § 7 
odst. 10 v části týkající se odepisování oceňovacího rozdílu k 
nabytému majetku, u něhož je odepisování taktéž řešeno 
nesystematicky.  

Nevyhověno.   
Smyslem novely vyhlášky není měnit 
zásadním způsobem její strukturu. 
 
 

 28. D Doporučujeme i zvážit vhodnost doplnění přechodných ustanovení, 
tedy jak bude postupováno u Goodwillu nabytého do 31.12.2017. 

Nevyhověno. 
V případě, že není stanoveno přechodné 
ustanovení, bude třeba využít obecná 
výkladová pravidla, v tomto případě princip 
tzv. nepravé retroaktivity nové právní 
úpravy – vznik právního vztahu se posoudí 
podle dosavadní úpravy, práva a povinnosti 
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z daného vztahu plynoucí se řídí podle 
nové úpravy.  

 29. D Nehmotné výsledky vývoje - Bod 23 
Obdobně doporučuje doplnit přechodné ustanovení k bodu 23 novely 
odepisování nehmotných výsledků vývoje. 

Nevyhověno. 
V případě, že není stanoveno přechodné 
ustanovení, bude třeba využít obecná 
výkladová pravidla, v tomto případě princip 
tzv. nepravé retroaktivity nové právní 
úpravy – vznik právního vztahu se posoudí 
podle dosavadní úpravy, práva a povinnosti 
z daného vztahu plynoucí se řídí podle 
nové úpravy. 

 30. D Metody oceňování majetku reálnou hodnotou - Bod 26  
Logickou by měla být varianta 2, je však potřebné zdůraznit, že v 
některých případech může tímto postupem dojít k neplnění některých 
ukazatelů finanční analýzy, které jsou často používány úvěrujícími 
bankovními ústavy. Subjekty holdingového typu mohou mít 
například stamilionové i větší majetky, avšak minimální počet 
zaměstnanců a výnosy, především podíly na zisku ve výši do 18 mil. 
Kč. Jsou tak mikro účetními jednotkami, které však mohou např. 
zajišťovat financování pro celou skupinu a jednorázově navrhovaná 
změna tak může přinést problémy především v ukazatelích, ve 
kterých je používána jako poměrová veličina vlastní kapitál.  
Za ještě podstatnější pak vidíme přechodná ustanovení k zákonu č. 
221/2015 Sb., kde část první se týkala zákona o účetnictví, a čl. II 
přechodná ustanovení bod 5 přistoupil u této problematiku k postupu 
podle varianty jedna. Bez doplňujícího odůvodnění pak zjevně není 
důvod ke změně metod oceňování a to ani z jejich historického 
pohledu. Připomínkující by pak za nejlogičtější viděl variantu 

Nevyhověno. 
Navrhovaná úprava je navázána na § 27 
odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a 
postihuje situace, kdy dojde ke změně 
„velikostní“ kategorie účetní jednotky, 
v důsledku čehož účetní jednotka 
„přestane“ nebo „započne“ přeceňovat 
příslušný majetek na reálnou hodnotu. 
Příslušné vysvětlení je uvedeno 
v odůvodnění (str. 2 Obecná část). 
S ohledem na vyjádření a argumentaci 
připomínkových míst bylo rozhodnuto o 
realizaci varianty II.     
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nastaveného posledního Fair value jako deemed cost, ale jsme si 
vědomi nedostatečné opory v zákoně. V současné době pak je jistě 
vhodnější neměnit použité metody oceňování, zvláště když se jedná 
o mikro účetní jednotky.  
Připomínkující si je též vědom, že nelze ukládat těmto účetním 
jednotkám více povinností, než stanovují směrnice a doporučuje 
zavedení možnost použitý ocenění v reálných hodnotách, tedy jako 
právo účetní jednotky nikoliv jako povinnost. 

 31. D Oceňování a zveřejňování informací o finančních nástrojích - Bod 2, 
21  
I stávající normativní základna přináší složitou orientaci pro 
podnikatele, kteří musí výjimečně pracovat i s některými 
ustanoveními vyhlášky 501/2002 Sb. Připomínkující je přesvědčen, 
že by jednak nemělo dojít k omezení možností účetních jednotek, tak 
jak jsou nyní zakotveny v odst. 6 a 7 § 52 stávajícího znění vyhlášky, 
ale především, že by podnikatelé měli mít ustanovení, které se týkají 
této problematiky ve své prováděcí vyhlášce, nikoliv ve vyhlášce 
501/2002 Sb., a dokonce ani ne v jejím budoucím aktuálním znění, 
ale s nutností pracovat se zrušenou právní úpravou.  
 

Nevyhověno. 
Odkaz na neúčinný právní předpis se 
objevuje v platných a účinných právních 
předpisech a není ničím výjimečný. 
Důvodem takovéto úpravy je skutečnost, že 
některá ustanovená týkající se, zejména 
finančních nástrojů, nejsou vyhláškou č. 
500/2002 Sb., upravena již ve stávajícím 
znění a jsou řešena odkazem právě na 
vyhlášku č. 501/2002 Sb., přičemž by při 
převodu textu mohlo dojít k opomenutí či 
chybě.  

 32. D Jen pro úplnost doplňujeme, že v případě zrušení § 52 a 53 vyhlášky 
je nutné řešit i odkaz na případné neexitující ustanovení v § 60 odst. 
4 vyhlášky. 

Vyhověno. 

 33. D Počet zaměstnanců -  Bod 19 
Do novelizovaného znění § 39 odst. 1 písm. i) doporučujeme pro 
lepší orientaci účetních jednotek doplnit odkaz na § 1d odst. 3 
zákona o účetnictví.  

Nevyhověno. 
Navržená úprava je nadbytečná.  

 34. D Inventarizace Nevyhověno. 
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Doporučujeme zvážit možnosti alespoň dílčí využitelnosti právní 
úpravy k inventarizacím jiných pasiv, tak jak je nyní navrhována v 
novele vyhlášky 270/2009 Sb., když je možné akceptovat s 
přihlédnutím k definici předmětu účetnictví v § 2 odst. 1 zákona o 
účetnictví, nutnost inventarizace položek vlastního kapitálu dle § 30 
odst. 1 písm. b) a § 30 odst. 12 zákona o účetnictví. 

Navrhovaná úprava jde nad rámec novely 
vyhlášky. V současné době této připomínce 
nemůže být vyhověno, jelikož navrhovaná 
úprava nebyla diskutovaná s širší odbornou 
veřejností.   

 35. D Legislativně technické změny 
Nesouladný odkaz v § 18 odst. 3 položka B.II.4 Závazky ke 
společníkům takto nyní neváže. Doporučujeme odstranit zjevnou 
chybu v novele vyhlášky. 

Vyhověno.  

Nejvyšší 
kontrolní úřad 

36. D K Čl. I bodu 26. (§ 61c) 
V návrhu novely vyhlášky se uvádějí dvě možné varianty ocenění 
majetku reálnou hodnotou při změně kategorie účetní jednotky. 
Doporučujeme z uvedených variant upřednostnit přístup, který 
povede ke stejnému způsobu ocenění stejné kategorie majetkových 
položek, tj. bez ohledu na to, kdy byl majetek pořízen. 
Doporučujeme proto použít variantu 2. 

Bere se na vědomí. 
S ohledem na vyjádření a argumentaci 
připomínkových míst bylo rozhodnuto o 
realizaci varianty II. 

 

Další připomínková místa nenapojená na eKLEP 

Připomínkové 
místo  

Č. 
př. 

Z/
D Připomínky Vypořádání 

Svaz účetních 
ČR 

37. D Časové rozlišení  
Uspořádání a označování položek rozvahy – Dle novely je možnost 
volby zařadit časové rozlišení do pohledávek a závazků nebo 
samostatně v části D a není možné kombinovat. Navrhujeme zrušit 
možnost volby a jednotně přesunout do pohledávek a závazků. 

Nevyhověno. 
Požadavek je v rozporu se Směrnicí 
2013/34/EU, která dává členskému státu 
možnost volby vykazování časového 
rozlišení v rámci pohledávek a závazků 
nebo samostatně.   
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 38. D Časové rozlišení  
Uspořádání a označování položek rozvahy – Časové rozlišení v 
pohledávkách a závazcích členit na krátkodobé a dlouhodobé 
pohledávky a závazky. 

Vysvětleno.  
Požadavek jde nad rámec navrhované 
novely. Upozorňujeme na § 4 odst. 2 
vyhlášky, kdy je umožněno položky členit 
na podpoložky, případně může účetní 
jednotka tuto skutečnost uvést v příloze 
v účetní závěrce. 

 39. D Časové rozlišení  
Upozorňujeme, že v souvislosti s přesunem časového rozlišení by 
bylo vhodné upravit CÚS 017 náklady příštích období a komplexní 
náklady příštích období. 
 

Vysvětleno. 
Požadavek jde nad rámec navrhované 
novely. Navrhovaný způsob vykazování  
nemění postup účtování o časovém 
rozlišení, ani jeho oceňování. 
České účetní standardy budou upraveny až 
na základě schváleného návrhu novely 
vyhlášky č. 500/2002 Sb., zároveň však 
před datem nabytí účinnosti vyhlášky tj. 
1. 1. 2018. 

 40. D Časové rozlišení  
Upozorňujeme, že by bylo vhodné řešit kurzové rozdíly u 
pohledávek a závazků z titulu časového rozlišení (kdy kurzové 
rozdíly ano a kdy ne). 

Nevyhověno. 
Požadavek jde nad rámec Směrnice 
2013/34/EU, která v daném případě 
nestanoví členskému státu žádnou další 
povinnost, pokud jde o přístup k časovému 
rozlišení.  

 41. D Goodwill – v § 6 odst. 3 písm. c) zůstaly věty: „Goodwill se odpisuje 
rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu 
do nákladů, v případě přeměny obchodní korporace se tento goodwill 
odpisuje do nákladů od rozhodného dne přeměny. Záporný goodwill 
se odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí 

Vyhověno jinak. 
Smyslem novely vyhlášky není měnit 
zásadním způsobem její strukturu. 
 
 

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



19 
 

obchodního závodu do výnosů, v případě přeměny obchodní 
korporace se tento goodwill odpisuje do výnosů od rozhodného dne 
přeměny a v § 56 odst. 2 přibylo nové znění. Pokud dobu 
použitelnosti goodwillu a nehmotných výsledků vývoje nelze 
odhadnout, účetní jednotka rozhodne o době odpisování goodwillu 
nebo záporného goodwillu a nehmotných výsledků vývoje, která 
nesmí být kratší než 60 měsíců a delší než 120 měsíců; tuto 
skutečnost účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce.“  
Závěr: navrhujeme větu v § 6/3/c vypustit a problematiku 
odepisování goodwillu řešit výhradně v § 56 odst. 2. 

 42. D Goodwill - § 6 odst. 2 písm. c) Neodepsaná část goodwillu nebo 
záporného goodwillu k nabytému majetku se jednorázově odepíše při 
vyřazení poslední složky dlouhodobého nehmotného nebo hmotného 
majetku. Goodwill se nevztahuje ke konkrétním dlouhodobým 
majetkům, může se jednat o ocenění aktiv, která nejsou vykazovaná 
v účetnictví (např. ocenění zákaznického portfolia, pracovních 
smluv). Doporučujeme navrhovanou větu nevkládat. 

Vyhověno. 

 43. D Goodwill – do § 56, kde by mělo být řešeno odepisování goodwillu, 
doporučujeme doplnit podmínku pro vyřazení – goodwill by měl 
vyřadit, když pominou důvody pro jeho vykazování. 

Nevyhověno. 
Smyslem novely vyhlášky není měnit 
zásadním způsobem její strukturu. 

 44. D Změna v § 39 - průměrný přepočtený počet zaměstnanců § 39 odst. 1 
písm. i) – doporučujeme přidat odkaz na § 1d odst. 3 zákona o 
účetnictví. 

Nevyhověno.  
Úprava je navržena z důvodu sjednocení 
s terminologií použitou v ustanovení § 1d 
odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
kde je definováno (pro účely zákona) 
kritérium „průměrný počet zaměstnanců“ 
jako přepočtený evidenční počet 
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zaměstnanců podle metodiky ČSÚ.  
 45. D § 61c Ocenění majetku reálnou hodnotou při změně kategorie účetní 

jednotky – preferujeme variantu II. Malá účetní jednotka, která 
podléhá auditu, by mohla mít v majetku významnou část aktiv, které 
se nevykazují v reálné hodnotě v případě varianty I. Tento přístup 
nevede k poctivému a věrnému obrazu v účetnictví. V případě, kdy 
účetní jednotka „skáče“ mezi kategoriemi, by měla problematické 
rozdělování těchto aktiv na přeceňovaná a nepřeceňovaná 
v závislosti na účetním období, kdy aktiva pořídila. 

Bere se na vědomí. 
S ohledem na vyjádření a argumentaci 
připomínkových míst bylo rozhodnuto o 
realizaci varianty II. 

 46. D Uspořádání a označování položek rozvahy – Dle novely je možnost 
volby zařadit časové rozlišení do pohledávek a závazků nebo 
samostatně v části D a není možné kombinovat. Navrhujeme zrušit 
možnost volby a jednotně přesunout do pohledávek a závazků. 

Nevyhověno. 
Požadavek je v rozporu se Směrnicí 
2013/34/EU, která dává členskému státu 
možnost volby vykazování časového 
rozlišení v rámci pohledávek a závazků 
nebo samostatně.   

 47. D Uspořádání a označování položek rozvahy – Časové rozlišení 
v pohledávkách a závazcích členit na krátkodobé a dlouhodobé 
pohledávky a závazky. 

Bere se na vědomí. 
Požadavek jde nad rámec navrhované 
novely. Upozorňujeme na § 4 odst. 2 
vyhlášky, kdy je umožněno položky členit 
na podpoložky, případně může účetní 
jednotka tuto skutečnost uvést v příloze 
v účetní závěrce. 

 48. D Upozorňujeme, že v souvislosti s přesunem časového rozlišení by 
bylo vhodné upravit CÚS 017 náklady příštích období a komplexní 
náklady příštích období. 

Vysvětleno. 
Požadavek jde nad rámec navrhované 
novely. Navrhovaný způsob vykazování,  
nemění postupy účtování o časovém 
rozlišení ani jeho oceňování. 
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 49. D § 18 odst. 3 – aktuální znění – položka „B.II.4“ již neexistuje – 
navrhujeme opravit zjevnou chybu v aktuálním znění vyhlášky. 
Domníváme se, že se jedná o položku „C.I.9.1. Závazky ke 
společníkům“. 

Vyhověno. 

 50. D § 25 Jiné provozní výnosy stanoví obsahovou náplň položky Výkazu 
zisku a ztráty „III.3. Jiné provozní výnosy“. Zde je mimo jiné 
stanoveno, že obsahem této položky jsou též inventarizační rozdíly. 
V současné době se v praxi objevil názor, že součástí této položky je 
i hodnota dohledaného dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku, a to jak odpisovaného, tak i neodpisovaného. ČÚS 007 však 
stanoví, že hodnota dohledaného dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku – odpisovaného se účtuje na vrub příslušného 
majetkového účtu a ve prospěch oprávek k příslušnému 
majetkovému účtu. Hodnota dohledaného dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku – neodpisovaného se účtuje na 
vrub příslušného majetkového účtu a ve prospěch účtů skupiny 41 – 
Základní kapitál a kapitálové fondy. Pro právní jistotu účetních 
jednotek doporučujeme doplnit do vyhlášky text, který bude 
v souladu s postupy účtování, které jsou stanoveny v ČÚS 007. 

Vysvětleno.  
Požadavek jde nad rámec navrhované 
novely. V současné době této připomínce 
nemůže být vyhověno, jelikož navrhovaná 
úprava nebyla diskutovaná s širší odbornou 
veřejností.   
Není rozpor mezi vyhláškou a příslušným 
účetním standardem. Podle § 36 odst. 1 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, pro dosažení 
souladu při používání účetních metod 
účetními jednotkami a pro zajištění vyšší 
míry srovnatelnosti účetních závěrek 
ministerstvo vydává České účetní 
standardy, které stanoví zejména bližší 
popis účetních metod a postupů účtování. 
Vybrané účetní jednotky postupují podle 
standardů vždy. Ostatní účetní jednotky se 
mohou od standardů odchýlit, pokud tím 
zajistí věrný a poctivý obraz předmětu 
účetnictví. Odchylku od standardů a její 
důvody jsou ostatní účetní jednotky 
povinny uvést v příloze účetní závěrky. 
Použití standardů účetními jednotkami se 
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považuje za naplnění účetních metod podle 
tohoto zákona a věrného a poctivého 
obrazu předmětu účetnictví.  
Z toho vyplývá, že postup účtování 
inventarizačních přebytků dlouhodobého 
odpisovaného a neodpisovaného majetku 
podle bodů 3.5. a 3.6. Českého účetního 
standardu pro podnikatele č. 007 může 
účetní jednotka změnit.  

 51. D § 47 odst. 4 – stávající znění – Definice technického zhodnocení v § 
47 odst. 4 vyhlášky a v § 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, se liší ve způsobu a výši stanovení finančního limitu pro 
technického zhodnocení nehmotného majetku. V praxi se většinou 
doporučuje postupovat dle daňových předpisů a to i správci daně. 
Doporučujeme tento postup zlegalizovat. 

Vysvětleno.  
Navrhovaná úprava jde nad rámec novely 
vyhlášky. V současné době této připomínce 
nemůže být vyhověno, jelikož navrhovaná 
úprava nebyla diskutovaná s širší odbornou 
veřejností.   

 52. D § 34 Ostatní finanční náklady – není jasné, co je myšleno položkou 
škody na finančním majetku, která se má účtovat do finančních 
nákladů. Domníváme se, že škoda na finančním majetku ve formě 
např. odcizené běžné pokladní hotovosti, by měla být provozním 
nákladem. 

Vysvětleno.  
Požadavek jde nad rámec navrhované 
novely. Ministerstvo financí není 
oprávněno k závazné metodické činnosti.   

Bez připomínek: MD, MK, MO, MPSV, MMR, MPO, MS, MŠMT, MZV, MŽP, ÚVČR - KVÚV, ÚVČR – M a P LRV, ČMKOS, VŠE a KCÚ  
 
V Praze dne 18. 10. 2017 
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