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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

Část materiálu: V. 

 

Návrh věcného záměru zákona o účetnictví 

 

Dle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně 

financí dne 18. listopadu 2019, s termínem dodání stanovisek do 17. ledna 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Povinná připomínková místa 

Připomínkové 

místo 

Č. 

př. 

Z/D Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

kultury 

1 Z V rámci současné úpravy účetnictví – zákona č. 563/1991 Sb. 

a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu - má oblast působnosti MK 

zakotveny některé výjimky zejména v oblasti oceňování majetku, 

jeho částí a závazků podle části čtvrté platného zákona. 

V § 25 odst. 1 písm. k) je zakotven zvláštní způsob oceňování pro 

kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty 

a církevní stavby, pokud není známa jejich pořizovací cena, ve výši 1 

Kč. 

Podrobnosti o oceňování souborů majetku, mezi něž patří kulturní 

památky, předměty kulturní hodnoty a sbírky muzejní povahy 

(zejména změny ocenění v případě změn v rozsahu souboru majetku) 

dále upravuje § 71 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé 

vybrané účetní jednotky. Připomínáme, že se jedná o hodnoty v řádu 

bilionů českých korun, které jsou výše uvedeným postupem oceněny 

a evidovány. 

Obdobné výjimky při oceňování majetku nejsou v bodu III. Základní 

Vyhověno jinak. 

Text materiálu upraven. 

Předmětné ustanovení bylo do 

zákona o účetnictví zapracováno 

z důvodu možnosti zavedení 

kulturních památek, sbírek muzejní 

povahy, předmětů kulturní hodnoty 

a církevních staveb, které již účetní 

jednotka vlastnila, do účetnictví 

v případech, kdy nebylo 

z objektivních důvodů známo jejich 

ocenění.  

Pro tyto případy bude 

v připravovaném zákonu o účetnictví 

uvedeno přechodné ustanovení, které 

potvrdí možnost i nadále tyto 

majetky v účetnictví vykazovat 
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způsoby oceňování navrhovaného věcného záměru zákona zmíněny. 

Není tedy zřejmé, zda s jejich zachováním předkladatel věcného 

záměru počítá i v rámci budoucího, na navrhovaný věcný záměr, 

navazujícího zákona o účetnictví. 

Vedlejším efektem ustanovení § 25 odst. písm. k) platného zákona 

o účetnictví je i eliminace dopadu povinnosti majetek odpisovat 

s ohledem na výši jeho ocenění. Pokud by tedy měl být tento 

historický majetek ČR uvedený nyní v ustanovení § 25 odst. 1 

písm. k) oceněn např. reprodukční pořizovací cenou, pak: 

- dojde k řádovému "nafouknutí" rozvahy některých příspěvkových 

organizací,  

- v případě, že se jedná o odpisovaný dlouhodobý majetek, bude 

dotčen hospodářský výsledek skrze řádově vyšší tvorbu odpisů 

z odpisovaného majetku,  

- v případě, že se jedná o odpisovaný dlouhodobý majetek, budou 

zásadně dotčeny rozhodovací procesy některých příspěvkových 

organizací a zřizovatele při sestavování, schvalování a naplňování 

odpisového plánu, 

- v případě, že se jedná o odpisovaný dlouhodobý majetek, bude 

třeba zajistit související tvorbu peněžních zdrojů reprodukce, 

záchovné péče a oprav tvorbou hodnotě majetku odpovídajícího 

investičního fondu jako fondu peněžního ve smyslu zákona. 

Požadujeme proto zachování existujících výjimek v oblasti oceňování 

majetku a jeho částí v nové úpravě účetnictví. 

v ocenění ve výši 1,- Kč.  

Již dnes z aktuálně účinného znění 

zákona o účetnictví vyplývá, že 

v případě bezúplatného nabytí 

kulturních památek, sbírek muzejní 

povahy, předmětů kulturní hodnoty 

a církevních staveb se použije 

ocenění reprodukční pořizovací 

cenou, a to i v případě, že předmětný 

majetek byl oceněn 1 Kč v souladu 

s Čl. II zákona č. 304/2008 Sb. 

(přechodná ustanovení). V případě, 

že se jedná o bezúplatné převody 

nebo přechody předmětného majetku 

mezi vybranými účetními jednotkami 

se naváže na výši ocenění 

v účetnictví účetní jednotky, která 

o tomto majetku naposledy účtovala. 

Toto pravidlo bude zachováno 

i v připravovaném zákonu 

o účetnictví. 
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Tato připomínka je zásadní. 

 2 Z Požadujeme dále zachovat výjimku vztahující se ke knihovním 

fondům tzv. veřejných knihoven evidovaných Ministerstvem kultury 

podle zákona č. 257/2001 Sb. Tento zákon ve svém § 16 stanoví 

specifická pravidla pro evidenci a revizi knihovních fondů. Tato 

pravidla, konkretizovaná vyhláškou č. 88/2002 Sb., zohledňují 

skutečnost, že knihovní dokumenty nelze posuzovat a inventarizovat 

dle zákona o účetnictví. Provozovatel knihovny musí mít přehled 

o knihovních dokumentech, jež má konkrétní veřejná knihovna ve 

svém fondu – musí mít přehled nejen o tom, že knihovní dokument je 

v knihovním fondu, ale také o tom, v jakém fyzickém stavu knihovní 

dokument je – což se týká zejména knihovních dokumentů 

zařazených v historickém fondu podle § 2 písm. e) zákona 

č. 257/2001 Sb. K tomu slouží institut revize knihovních fondů; 

podrobná pravidla stanoví výše uvedený zákon č. 257/2001 Sb. 

a vyhláška č. 88/2002 Sb. Bylo by zbytečné, aby provozovatel 

knihovny vedle revize knihovních fondů prováděl také jejich, 

zjednodušeně vyjádřeno, „zařazení do účetnictví“ a prováděl jejich 

inventarizaci a oceňování (což by u velkých knihoven majících ve 

fondech třeba i miliony knihovních dokumentů nebylo ani prakticky 

dobře realizovatelné). Stávající konstrukce podle vyhlášky č. 88/2002 

Sb., tedy vedení evidence ve stanoveném rozsahu včetně 

přírůstkového a úbytkového seznamu, je postačující. Zrušení 

výjimky, která vyplývá z § 16 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., by 

tedy znamenalo nelogické navýšení zátěže provozovatelů knihoven 

(tedy i obcí a krajů). 

Proto požadujeme ve věcném záměru explicitně uvést, že výjimka 

Vyhověno jinak. 

Text materiálu upraven. 

Jedná se o návrh věcného záměru 

zákona o účetnictví, který 

předmětnou úpravu týkající se 

knihovního fondu v současné době 

neobsahuje a obsahovat nebude. 

Úprava, že na postup při revizi 

knihovního fondu podle tohoto 

zákona se nevztahuje zvláštní právní 

předpis, je předmětem zákona 

č. 257/2001 Sb., který není ani 

v gesci MF. 

Uvedená problematika bude 

předmětem prováděcího předpisu 

k novému zákonu o účetnictví, a to 

například odkazem na jiný právní 

předpis (zákon č. 257/2001 Sb.). 
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týkající se inventarizace knihovních fondů zůstane zachována, neboť 

věcný záměr ji na rozdíl od inventarizace kulturních památek, sbírek 

muzejní povahy a archeologických nálezů uvedených v odůvodnění 

k bodu IV.5. Inventarizace na straně 63 nezmiňuje. 

Tato připomínka je zásadní. 

 3 D V návrhu se v části E sice uvádí, že navrhovaná právní úprava nemá 

vyčíslitelný dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty (toto 

tvrzení se opírá o skutečnost, že v nedávné době proběhla účetní 

reforma veřejných financí), ovšem ve shrnutí závěrečné zprávy RIA 

se ale připouští dopady na elektronizaci účetnictví za účelem 

zpřehlednění a zjednodušení vedení účetnictví. To z podstaty věci 

vyvolá potřebu dodatečných finančních prostředků, tedy vyčíslitelné 

dopady do nákladů veřejných rozpočtů lze důvodně očekávat. 

Doporučujeme, aby se návrh tímto problémem zabýval podrobněji. 

Vysvětleno. 

Jelikož nepředpokládáme změny 

vykazování ve veřejném sektoru, 

změna nebude mít vyčíslitelné 

náklady - nepředpokládají se žádné 

změny účetních softwarů a náklady 

na zaškolení. 

Ministerstvo 

obrany 

4 Z K části C.4  

 

V bodě I.1.vii Rozsah vedení účetnictví požadujeme vedle 

hodnotových kritérií pro okruh účetních jednotek s možností vést 

účetnictví založené na příjmech a výdajích (tzv. hotovostní 

účetnictví) zohlednit i věcné kritérium spočívající v umožnění vést 

tzv. hotovostní účetnictví všem účetním jednotkám v případech, 

pokud dojde k vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo 

válečného stavu.   

 

Odůvodnění: Návrh věcného záměru zákona o účetnictví a ani 

stávající zákon o účetnictví žádným způsobem nereflektuje 

Vyhověno. 

V návaznosti na připomínku bude do 

věcného záměru přímo uveden záměr 

implementovat do nového zákona o 

účetnictví zmocnění pro mimořádné 

stavy. Konkrétní obsah tohoto zmocnění, 

technická stránka jeho realizace jakož i 

zmocněný orgán budou s Ministerstvem 

obrany řešeny na zvláštním jednání i 

v kontextu ostatních daňových předpisů. 
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potenciální rizika, ke kterým může v účetní praxi dojít při vyhlášení 

nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Při 

vyhlášení těchto stavů je přitom pravděpodobné, že účetní jednotky 

nebudou schopny např. z důvodu nedostupnosti a nespolehlivosti 

EKIS, sítí, spojení, dodávek energií apod. zabezpečit plný rozsah 

vedení účetnictví včetně předávání konsolidačních, operativních 

a jiných účetních záznamů v technické formě do CSÚIS v případě 

tzv. vybraných účetních jednotek.  

Upravit možnost vést tzv. hotovostní účetnictví v uvedených 

situacích přímo v zákoně o účetnictví vytváří s předstihem nejen pro 

účetní jednotky ale i pro potřeby tzv. účetnictví státu právní jistotu 

v této oblasti tj. již před samotným vyhlášením nouzového stavu, 

stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Navíc zákonná úprava ve 

srovnání s případnými regulačními opatřeními učiněnými z úrovně 

vlády ČR lépe napomáhá předem eliminovat potenciální rizika 

v oblasti vedení účetnictví při vyhlášení těchto stavů.  

Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

5 D Zrušení závaznosti českých účetních standardů pro vybrané 

účetní jednotky 

Navrhujeme, aby nový zákon o účetnictví poskytoval i vybraným 

účetním jednotkám možnost se odchýlit od českých účetních 

standardů (aktuálně číselné řady 7), jak je možné u ostatních druhů 

účetních jednotek. Vybrané účetní jednotky se musí řídit různými 

pravidly (například pro potřeby konsolidovaných výkazů za Českou 

republiku, sestavení pomocného analytického přehledu), ale přesto 

Vysvětleno. 

S ohledem na zajištění konzistentních 

účetních informací založených na 

sjednocených postupech účtování pro 

uživatele účetních dat z centrálního 

systému účetních informací státu, 

jako jsou zejména Český statistický 

úřad a Ministerstvo financí, je 
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mohou pro potřeby účetní jednotky vzniknout situace, kdy by se 

mohly odůvodněně (zapracováním i v rámci vnitřního předpisu) 

odchýlit od ustanovení českého účetního standardu, pokud se k tomu 

rozhodnou. Navíc dle současných zkušeností některé body českých 

účetních standardů i dle jejich autorů už plně neodpovídají mj. 

mezinárodním účetním standardům pro veřejnou sféru, resp. 

potřebám věrného zobrazování skutečnosti. Novelizace standardů je 

ovšem poměrně zdlouhavá. Možnost odchýlit se od českých účetních 

standardů i u vybraných účetních jednotek by posílila i operativnost 

při reagování na nové skutečnosti včetně metodického řízení včetně 

té z úrovně Ministerstva financí.  

Materiál předložený Ministerstvem financí přitom obsahuje 

předpoklad ponechání závaznosti českých účetních standardů pro 

vybrané účetní jednotky. Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme 

tento záměr přehodnotit.  

žádoucí zachování závaznosti 

českých účetních standardů pro 

některé vybrané účetní jednotky. 

Cílem je sjednotit a standardizovat 

podklady pro sestavení účetních 

výkazů za ČR a pro vykazování pro 

Eurostat (Pomocný analytický 

přehled). 

 6 D Zakotvení možnosti účtování bez vnějších účetních dokladů na 

základě zkušeností účetní jednotky 

Doporučujeme přímo v zákoně o účetnictví uvést možnost 

(minimálně pro vybrané účetní jednotky), kterou již v současné době 

Ministerstvo financí (například k oblasti transferů, ale dalo by se 

zobecnit i na jiné případy) prezentovalo prostřednictvím svého 

metodického výkladu na svých webových stránkách. Předešlo by se 

jím případným zpochybňováním zákonné možnosti tohoto postupu. 

Jedná se o zakotvení postupu, který by odpovídal tomuto výkladu, 

kterým se i dle našeho názoru posiluje věrný obraz skutečnosti 

zobrazený v rámci účetnictví. Účetní jednotka v těchto případech 

Vysvětleno. 

Tato připomínka se nevztahuje 

k textu věcného záměru. 

Zákonné ukotvení považujeme za 

zcela nadbytečné, jedná se 

o problematiku zajištění průkaznosti 

účetních záznamů v jednotlivých 

účetních případech. Proto je tuto 

problematiku adekvátní řešit 

prováděcími právními předpisy, resp. 
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účtuje vnitřními účetními doklady, protože účetní případy považuje 

za průkazné i bez přímé kontroly dokladů předávaných například 

příjemci dotací. Citujeme část ze zveřejněného metodického výkladu 

Ministerstva financí "Jinými slovy, existuje-li průkazná a dlouhodobá 

zkušenost poskytovatele transferu, z níž vyplývá, že účtování 

o vypořádání příslušného transferu podle bodu 5.2.2. ČÚS č. 703 – 

Transfery nevede k významné nepřesnosti výše nákladů zaúčtované 

prostřednictvím příslušného syntetického účtu účtové skupiny 57 – 

Náklady na transfery a vykázané v účetní závěrce sestavené 

k rozvahovému dni účetního období, ve kterém byl příslušný transfer 

poskytnut, a je-li takovýto postup upraven vnitřním předpisem účetní 

jednotky, je možné tento postup považovat za postup neovlivňující 

úsudek nebo rozhodování uživatele související informace z dotčené 

části účetní závěrky vybrané účetní jednotky, která je poskytovatelem 

transferu, tedy za postup neodporující ustanovení § 7 odst. 1 zákona 

č. 563/1991 Sb., a proto přípustný. Zmíněný vnitřní předpis 

poskytovatele transferu však musí stanovovat také hladinu 

významnosti pro uvedenou nepřesnost, například ve výši maximálně 

2 % z celkové částky nákladů na příslušný typ transferů.". 

českými účetními standardy.  

Již v současné době není možné 

dovozovat plnohodnotné naplnění 

zásady průkaznosti výhradně ve 

vazbě na „externí“ účetní doklady. 

Tento přístup bude nepochybně 

zachován i v novém zákonu. 

 7 D Rozšířit rozsah účetních jednotek zahrnutých pod účetnictví 

veřejného sektoru (aktuálně s vazbou na vyhlášku č. 410/2009 Sb. 

a české účetní standardy číselné řady 7) 

Doporučujeme podřadit pod účetnictví veřejného sektoru minimálně 

ty účetní jednotky, které jsou zřízeny jinou vybranou účetní 

jednotkou. To by mělo mj. usnadnit jejich řízení ze strany zřizovatele 

a nakládání s údaji vykazovanými těmito účetními jednotkami 

v rámci jejich účetní závěrky. Příkladem jsou veřejné výzkumné 

Nevyhověno. 

Rozsah účetních jednotek zahrnutých 

pod účetnictví veřejného sektoru 

zůstává zachován. Diskuse 

o rozšíření či zúžení VÚJ probíhaly v 

minulosti opakovaně a nepřinesly 

žádný reálný výsledek. 
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instituce, jejichž zřizovatelem je například ministerstvo. Tyto účetní 

jednotky by svým charakterem spíše náležely do účetnictví veřejného 

sektoru i s ohledem na jejich financování, nikoliv mezi nestátní 

(neveřejné) neziskové organizace, u nichž se uvažuje o sloučení 

právní úpravy s dalšími neveřejnými účetními jednotkami. 

 8 D Zohlednit specifika účetních jednotek veřejného sektoru 

(vybraných účetních jednotek) 

Předložený věcný záměr zákona o účetnictví obsahuje v zásadě 

správnou úvahu v tom smyslu, že by účetnictví vybraných účetních 

jednotek mělo většinově vycházet z totožné úpravy jako u jiných 

druhů (právních forem) účetních jednotek. Přesto doporučujeme 

posoudit úpravu minimálně ze dvou specifik těchto účetních 

jednotek. Za prvé s ohledem na provázanost na další právní předpisy 

(v gesci převážně Ministerstva financí), zejména zákon č. 218/2000 

Sb. (zákon o rozpočtových pravidlech), resp. u územních účetních 

jednotek zákon č. 250/2000 Sb., a jeho prováděcí předpisy. Bez 

sladění na tyto předpisy, které neupravují financování, příp. další 

činnost, jiných účetních jednotek (na rozdíl například od daňových 

předpisů, které se vztahují na všechny účetní jednotky), by dopady 

nového zákona o účetnictví nemusely být takové, jaké by mohlo být 

očekávání přínosů v současné době. Za druhé zpřesnit specifické 

oblasti, kdy na prvním místě je zřejmě oblast transferů (nesměnných 

transakcí z pohledu IPSAS). 

Vyhověno jinak. 

Vzhledem k tomu, že předložený 

věcný záměr neobsahuje žádné 

koncepční změny v oblasti účetnictví 

veřejného sektoru, nebude text 

odkazovat na zmíněnou provázanost. 

Meritum připomínky, a sice 

provázanost účetních a rozpočtových 

předpisů bude dále řešena v rámci 

analytické a metodické činnosti 

ministerstva. 

Oblast transferů pak nadále bude 

řešena zejména prostřednictvím 

metodické podpory. 

 9 D Podrobnější úprava v oblasti nehmotného majetku 

V novém zákoně o účetnictví a jeho prováděcích předpisech by měla 

Vysvětleno. 

Účetní metody vztahující se k oblasti 
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být podrobněji zohledněna oblast nehmotného majetku ze všech úhlů 

pohledu (od jeho pořízení, evidence, inventarizace, až po vyřazení), 

protože se s ohledem zejména na rozvoj informačních systémů jedná 

o stále podstatnější složku aktiv (nákladů) účetních jednotek. 

 

nehmotného majetku budou 

upraveny v prováděcím právním 

předpisu. Avšak další podrobnější 

metodika vztahující se 

k nehmotnému majetku by měla být 

upravena až na úrovni účetních 

standardů, které, s výjimkou účetních 

jednotek veřejného sektoru, nebudou 

pro ostatní účetní jednotky závazné. 

 10 D Zpřesnit úpravu vedení účetnictví prostřednictvím 

ekonomických informačních systémů (a jejich vazby na případné 

další informační systémy, například agendové) 

Účetní jednotky stále častěji a zevrubněji využívají pro účetnictví 

ekonomické informační systémy, což ovlivňuje vedení účetnictví 

hned z několika pohledů. Uvedeme alespoň dva příklady. Za prvé je 

potřebné se přizpůsobit nastavení těchto systémů, kdy různé systémy, 

nebo i jeden systém dodávaný různými dodavateli, fungují různými 

logikami a někdy vyvstávají otázky, zda plně v souladu s účetními 

pravidly (například pokud závazný český účetní standard pro vybrané 

účetní jednotky obsahuje přímo podvojný účetní zápis, který 

v systému nelze takto účtovat). Za druhé z pohledu obsahu účetních 

dokladů a jejich podepisování, které u značného množství případů 

(příkladem může být oblast transferů z pohledu poskytovatele) 

provádí přímo automaticky nastavený postup v informačním 

systému.   

Vysvětleno. 

Tato připomínka se nevztahuje 

k textu věcného záměru. 

Technické řešení naplnění povinností 

souvisejících s účetním výkaznictvím 

a vedením účetnictví je záležitostí 

každé účetní jednotky a není vhodné 

upravovat zákonem o účetnictví. 
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 11 D K vymezení účetních jednotek 

Doporučujeme zvážit zpřesnění vedení účetnictví zejména fyzickými 

osobami (rodiče, nejčastěji matky na rodičovské dovolené), které 

například mohou zřizovat i dětské skupiny/mateřské školky - týká se 

to i jednoduchého účetnictví, případně zjednodušeného účetnictví.  

 

Bere se na vědomí. 

Návrh věcného záměru nového 

zákona předpokládá, že by některé 

fyzické osoby – podnikatelé mohly 

vést hotovostní účetnictví při splnění 

hodnotových kritérií. Nicméně kdo 

z fyzických osob – podnikatelů bude 

účetní jednotkou včetně provázanosti 

se zákonem o dani z příjmu a povede 

hotovostní účetnictví, bude 

předmětem diskuze při přípravě 

paragrafového znění nového zákona. 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

12 D V části B „Zhodnocení právní úpravy“ na straně 16 upozorňujeme 

předkladatele na chybnou citaci směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (ES) 2013/34/EU. Správná citace by měla být tato: 

„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 

2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS“. 

Doporučujeme citaci předmětné směrnice dát do souladu s úředním 

věstníkem EU. 

Vyhověno. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

13 D K bodu IX. Zveřejňování, na str. 74 a 75 věcného záměru 

zákona: 

Ke zvýšení motivace účetních jednotek, které jsou povinny 

Bere se na vědomí. 

Bude předmětem diskuze 

k paragrafovému znění nového 
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zveřejňovat účetní závěrku ve Sbírce listin veřejného rejstříku, 

doporučujeme v novém zákoně o účetnictví u některých účetních 

jednotek realizovat naznačené opatření ve formě povinného 

zveřejňování jen agregovaných informací nebo vybraných ukazatelů, 

které představují finanční zdraví společnosti. 

zákona. 

Problematika zveřejňování účetních 

závěrek je v současné době řešena 

v rámci pracovní skupiny pro 

zveřejňování účetních závěrek 

zřízenou GFŘ.  

Ministerstvo 

spravedlnosti 

14 Z K části C. 2: „Ke koncepčnímu rámci“ – k bodu 4: „Základní 

prvky účetních výkazů a definice“: V předloženém materiálu se 

opakovaně vyskytuje tvrzení, že pojmový aparát návrhu zákona 

o účetnictví může být odlišný od pojmosloví užívaného v jiných 

právních předpisech. Konkrétně se zmiňuje zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů a zákon č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), ve znění pozdějších předpisů, což jsou právní předpisy 

v gesci Ministerstva spravedlnosti. Domníváme se, že terminologie 

používaná v jednotlivých právních předpisech by měla být vzájemně 

souladná a zároveň považujeme za nežádoucí, aby pojem, kterému je 

obecně přisuzován určitý význam, byl pro účely různých zákonů 

vymezen odlišně. Vzhledem k tomu, že předložený materiál je 

v dotčených částech (např. str. 26, 46, 47, 51) argumentačně velmi 

stručný, žádáme o vysvětlení, v čem je terminologie používaná 

občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích pro 

účely zákona o účetnictví nevhodná. Předkladatel uvádí příklady 

několika pojmů – např. mateřský či dceřiný podnik ve smyslu 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU. S ohledem na 

skutečnost, že směrnice 2013/34/EU nedefinuje pojem 

„kontrolování“, lze vycházet z  konceptu zákona o obchodních 

Vysvětleno. 

Smyslem vedení účetnictví je 

a nadále bude zobrazovat věrně 

a poctivě ekonomickou realitu, která 

je s právním prostředím a právní 

terminologií neodmyslitelně spojena.  

Při definování pojmů vycházejí 

právní předpisy, např. občanský 

zákoník z právního stavu, zatímco 

účetnictví v některých případech 

vychází z věcné podstaty – např. 

pojem „aktivum“ – podle právních 

předpisů je vlastníkem ten, kdo 

fakticky (právně) vlastní dané 

aktivum (majetek), zatímco 

v účetním pojetí jde o to, kdo 

kontroluje a má nárok na užitky 

z tohoto aktiva (majetku). Dále by 

mohlo docházet k situacím, kdy by 

koncepční rámec dovysvětloval 
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korporacích, tj. uplatňování vlivu. Pak jsou však vymezení 

mateřského a dceřiného podniku ve smyslu výše uvedené směrnice 

i ve smyslu § 74 z. o. k. shodné. Pokud by se na základě vysvětlení 

předkladatele přesto ukázalo, že některé pojmy vymezené 

v soukromoprávních předpisech vykazují slabiny, nabízí se úvaha, 

zda by řešením nebyla novelizace těchto předpisů namísto 

nesprávného použití odlišných definic shodných pojmů v různých 

právních předpisech. Tuto připomínku označujeme za zásadní.  

pojmy jiných právních předpisů, toto 

řešení nepovažujeme za příliš 

vhodné. 

Předmětem účetnictví tak nadále 

budou veškeré věci ve smyslu práva, 

ať již mají povahu hmotnou či 

nehmotnou anebo nemovitou či 

movitou. Na základě aplikace 

účetních metod však v praxi za 

účelem věrného a poctivého 

zobrazení již v současnosti vzniká 

celá řada aktiv či pasiv, která v 

právním pojetí nemají významový 

ekvivalent, např. účty časového 

rozlišení, oceňovací rozdíl 

k nabytému majetku, účty vlastního 

kapitálu vytvořené v důsledku 

oceňovacích rozdílů atp. 

V neposlední řadě i definice účetního 

výnosu a nákladu je ryze účetním 

pojmem. Oproti současnému stavu, 

kdy předmětem účetnictví je 

"majetek" v právním slova smyslu, je 

v rámci věcného záměru myšleno to, 

že dojde k nahrazení pojmu 

„majetek“ slovem „aktiva“ a tím 

dojde k praktickému rozšíření 
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množiny o další aktiva, která naplní 

definici aktiva dle účetního pojetí 

(např. může jít o právo užívání 

k majetku užívanému na základě 

smlouvy o finančním leasingu). 

Obdobně to bude platit také 

u "závazků včetně dluhů" a "jiných 

pasiv". Na dané definice pak budou 

navazovat i účetní definice výnosů 

a nákladů, které budou přesněji 

vystihovat ekonomickou realitu 

a skutečnou výkonnost účetní 

jednotky. 

Pojmy „mateřský podnik“ a „dceřiný 

podnik“ jsou definovány směrnicí 

2013/34/EU a ZOK odlišně. 

Směrnice definuje mateřský 

a dceřiný podnik jako subjekt, který 

kontroluje nebo je kontrolován. 

I když směrnice přímo pojmem 

„kontrola“ nedefinuje, v částí týkající 

se stanovení povinnosti sestavit 

konsolidovanou účetní závěrku lze 

dovodit, kdy mateřský podnik 

kontroluje dceřiný podnik. 

Mateřským podnikem je zejména 

takový podnik, který vlastní většinu 
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1 Systematicky by se mělo jednat o bod s označením „II. 2. ii.“, ale v textu je označen jako „II. 2. i.“. 

(tj. více jak 50%) hlasovacích práv. 

Podle našeho názoru toto neodpovídá 

ustanovení § 75 odst. 2 ZOK 

(ovládání nastává při vlastnictví 

alespoň 40% hlasovacích práv). 

Povinnost sestavit konsolidovanou 

účetní závěrku, resp. osvobození 

z této povinnosti, by měla být 

upravena pouze jedním právním 

předpisem, tedy zákonem 

o účetnictví. Pro úplnost dodáváme, 

že sledování více právních předpisů 

pro stanovení povinnosti sestavit 

konsolidovanou účetní závěrku, 

může zvyšovat administrativní zátěž 

dotčené účetní jednotky. 

 15 Z K části C. 4: „Detailně k nové struktuře zákona o účetnictví“ – 

k bodu II. 2. „Konsolidovaná účetní závěrka“ - k bodu II. 2. i.1 

„Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku (včetně 

vymezení konsolidačního celku)“: V těchto částech předloženého 

materiálu je uvedeno, že „předpokládá se, že by povinnost sestavit 

konsolidovanou účetní závěrku, včetně počítání hlasovacích práv, 

byla upravena bez vazby na zákon o obchodních korporacích, tj. 

v zákoně o účetnictví.“. Zásadně nesouhlasíme s tím, aby úprava 

usnášeníschopnosti či hlasovacích většin při schvalování účetní 

Vysvětleno. 

Návrh věcného záměru nepočítá 

s úpravou rozhodovacích procesů 

uvnitř účetní jednotky – právnické 

osoby. Jde pouze o úpravu, která 

vede ke zjištění, zda účetní jednotce 

vzniká či nevzniká povinnost sestavit 

konsolidovanou účetní závěrku. 

Stanovení této povinnost patří do 

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



 15 

závěrky byla namísto zákona o obchodních korporacích upravena 

zákonem o účetnictví. Jde o úpravu rozhodovacích procesů uvnitř 

právnické osoby, tj. o úpravu soukromoprávní, nikoli o úpravu 

veřejnoprávní. Není důvodu, aby byla regulována zákonem 

o účetnictví. Navíc dílčí úpravy rozhodování nejvyššího orgánu 

napříč různými veřejnoprávními právními předpisy by činilo úpravu 

rozhodování nejvyššího orgánu nepřehlednou. Tuto připomínku 

označujeme za zásadní.  

působnosti zákona o účetnictví 

a nikoli do působnosti ZOK. 

Tato skutečnost je podpořena i tím, 

že je tato úprava i na úrovni práva 

EU upravena směrnicí 2013/34/EU 

a nikoli směrnicí upravující obecně 

obchodní právo. 

 16 Z K části C. 4: „Detailně k nové struktuře zákona o účetnictví“ – 

k bodu I. 1. iii. „Odpovědnost za sestavení účetní závěrky 

a vedení účetnictví“: Předkladatel navrhuje speciálně v zákoně 

o účetnictví formulovat pravidlo o kolektivní odpovědnosti členů 

volených orgánů za řádné sestavení účetní závěrky a řádné vedení 

účetnictví obecně. Nedomníváme se, že by se shodná pravidla měla 

v jednotlivých právních předpisech opakovat. Kolektivní 

odpovědnost členů volených orgánů je v obecné rovině upravena 

v občanském zákoníku; konkrétně vyplývá z § 159 o. z., popřípadě 

ve spojení s § 156 o. z. a ve spojení s § 2915 o. z., proto pro zvláštní 

úpravu v zákoně o účetnictví není důvod. Tato ustanovení lze již 

v současné době vykázat jako transpoziční. Žádáme o vypuštění 

duplicitní úpravy o kolektivní odpovědnosti členů volených orgánů 

z věcného záměru návrhu zákona o účetnictví. Tuto připomínku 

označujeme za zásadní.  

Vysvětleno. 

Ustanoveními o odpovědnosti za 

sestavení účetní závěrky a vedení 

účetnictví nebudou dotčena obecná 

ustanovení o kolektivní odpovědnosti 

členů volených orgánů vyplývající 

z občanského zákoníku. Tato 

pravidla nebudou „předefinována“ 

resp. zopakována v novém zákoně 

o účetnictví, ale bude na ně případně 

pouze odkázáno.  

 17 Z K části C. 4: „Detailně k nové struktuře zákona o účetnictví“ – 

k bodu II. 1. iii. „Vymezení druhů účetní závěrky“: Předkladatel 

navrhuje změnit vymezení mezitímní účetní závěrky tak, že by se 

sestavovala v pravidelných intervalech kratších, než je účetní období. 

Vysvětleno. 

Jak již bylo uvedeno v návrhu 

věcného záměru, v současné době 
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Mimořádnou účetní závěrkou by se rozuměla účetní závěrka 

sestavená ad hoc s uzavřením/neuzavřením účetního systému 

(účetních knih). Předně není zřejmé, z jakého důvodu se zamýšlí 

požadovat, aby mezitímní účetní závěrka byla sestavována 

v pravidelných intervalech. Jak sám předkladatel přiznává, 

v současné době se na základě mezitímní účetní závěrky vyplácí 

například záloha na podíl na zisku. Potřeba výplaty zálohy na podíl 

na zisku je zpravidla nárazová a nemusí časově odpovídat 

pravidelnému intervalu, ve kterém by se vyhotovovala mezitímní 

účetní závěrka. Z předloženého materiálu není patrné, na základě jaké 

účetní závěrky by se měla vyplácet záloha na podíl na zisku, zda na 

základě mimořádné účetní závěrky s neuzavřením účetního systému, 

což nepovažujeme za správné. Zálohu na podíl na zisku lze vyplatit 

výhradně na základě mezitímní účetní závěrky, což vyplývá nejen z § 

40 odst. 2 z. o. k., nýbrž i z čl. 56 odst. 5 písm. a) směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 

2017 o některých aspektech práva obchodních společností. Dále je 

otázkou, které druhy účetních závěrek by měly být schvalovány 

nejvyšším orgánem obchodní korporace. V současné době podléhají 

vždy schválení nejvyšším orgánem pouze řádná a mimořádná účetní 

závěrka, zatímco mezitímní účetní závěrka pouze v některých 

případech. Například mezitímní účetní závěrka sestavená pro účely 

výplaty zálohy podílu na zisku se nejvyšším orgánem neschvaluje. 

V případě, že by došlo ke změnám ve vymezení jednotlivých druhů 

účetních závěrek, je otázkou, které druhy účetních závěrek by měly 

nově podléhat schválení nejvyšším orgánem, a které nikoli. 

S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že změna ve vymezení druhů 

účetních závěrek bude vyžadovat významnější změny v jiných 

začíná převažovat názor o vhodnosti 

sjednotit terminologii, jak 

s mezinárodními účetními standardy 

IFRS, tak i napříč ostatními účetními 

jednotkami. Mezitímní účetní 

závěrkou se podle IFRS rozumí 

účetní závěrka sestavovaná 

v pravidelných intervalech, zpravidla 

kratších, než je účetní období a stejně 

je tomu u účetních jednotek 

veřejného sektoru (vybraných 

účetních jednotek).  

Mimořádnou účetní závěrkou by se 

rozuměla účetní závěrka sestavená ad 

hoc s uzavřením/neuzavřením 

účetního systému (účetních knih). 

Sjednocení těchto pojmů však bude 

předmětem detailnější diskuze 

k paragrafovému znění zákona. 

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



 17 

zákonech, které vychází ze stávajícího pojetí účetních závěrek. 

Žádáme o vysvětlení důvodů, které předkladatele vedou 

k uvažovaným změnám ve vymezení druhů účetních závěrek, zda 

jsou tyto změny skutečně potřebné a zda má předkladatel 

zpracovanou analýzu, kterých právních předpisů by se uvedená 

změna dotkla a jak. Tuto připomínku označujeme za zásadní.  

 18 D K části C. 4: „Detailně k nové struktuře zákona o účetnictví“ – 

k bodu II. 2. „Konsolidovaná účetní závěrka“: Předkladatel uvádí, 

že „povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku, resp. 

problematika konsolidace se bude i nadále vztahovat pouze na 

obchodní společnosti.“. Doporučujeme zvážit, zda by se neměla 

problematika konsolidace vztahovat vedle obchodních společností 

i na družstva, tj. obecně na obchodní korporace. Družstva vykazují 

řadu společných znaků s obchodními společnostmi, jsou ostatně 

upraveny týmž zákonem, proto se nabízí úvaha, zda by i družstva 

neměla podléhat konsolidaci.  

Vyhověno. 

Ministerstvo 

vnitra 

19 D K části A. 1 a C. 2: 

Doporučujeme doplnit myšlenku „skládání účtů“ u subjektů 

veřejného sektoru do písm. a) bodu j. v části „A.1 - Význam 

účetnictví“ a do bodu 1. „Cíle účetnictví“ v části C.2. Dosavadní 

znění uvedených bodů nevystihuje podstatu „skládání účtů“ dle 

koncepčního rámce standardů IPSAS, který ve stati 2.8 stanoví: 

„Vlády a jiné účetní jednotky veřejného sektoru jsou odpovědny těm, 

kteří jim poskytují prostředky a těm, kteří jsou na těchto prostředcích 

závislí při poskytování nutných služeb během účetního období a po 

delší dobu. Splnění povinnosti skládání účtů vyžaduje poskytování 

Bere se na vědomí. 

Tato připomínka se nevztahuje 

k věcnému záměru. 

Předložený věcný záměr neobsahuje 

žádné koncepční změny v oblasti 

účetnictví veřejného sektoru. 

Problematika bude řešena v rámci 

diskuze u koncepčního rámce. 

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



 18 

informací o tom, jak účetní jednotka řídí jí svěřené prostředky na 

poskytování služeb voličům a jiným subjektům, a její soulad 

s právními předpisy...“. Dosud uvedené funkce „např. informace, 

které se vztahují k finanční situaci pro příjem do místního rozpočtu, 

případně pro možné dary, zaměstnanost, vztah k životnímu prostředí“ 

jsou jen dílčím výsekem myšlenky skládání účtů.  

Totéž platí pro bod 1. – Cíle účetnictví – v části C.2, kde se akcentuje 

jen problematika informací pro ekonomické rozhodování. 

 20 D K části C. 4 bodu III. 3 „Úpravy hodnot“: 

Doporučujeme doplnit definici pojmu „využitelný potenciál“ ve 

smyslu IPSAS. Pojem „využitelný potenciál“ odráží specifika 

veřejného sektoru, který sleduje jiné zájmy než jen ekonomický 

prospěch. Tento klíčový pojem z IPSAS je v návrhu věcného záměru 

použit v bodu III. 3, který řeší úpravy hodnot aktiv z důvodu snížení 

či postupného odčerpávání „budoucího ekonomického prospěchu 

nebo využitelného potenciálu aktiva“. Samotný pojem však není 

definován a přitom nelze říci, že by se jednalo o pojem obecně 

známý. Považujeme za vhodné definici doplnit, aby bylo zřejmé, čím 

se liší od pojmu „ekonomický prospěch“ dle IFRS, který je navázán 

na samotnou podstatu podnikání a směnných transakcí. Smyslem 

neziskového sektoru není tvorba zisku, ale veřejný prospěch či 

veřejný zájem. Koncepční rámec IPSAS, proto zavedl pojem 

využitelný potenciál či potenciál sloužit (ve veřejném zájmu): 

„Využitelný potenciál je schopnost poskytovat služby, které přispívají 

k plnění cílů účetní jednotky. Využitelný potenciál umožňuje účetní 

jednotce dosahovat jejich cílů bez nutného vytváření čistých 

Vyhověno jinak. 

Tato připomínka se nevztahuje 

k textu věcného záměru. 

Vzhledem k tomu, že předložený 

věcný záměr neobsahuje žádné 

koncepční změny v oblasti účetnictví 

veřejného sektoru, nebude 

připomínkovaný text věcného 

záměru obsahovat nové pojmy 

a definice. Meritum připomínky, 

a sice provázanost platné koncepce 

účetnictví veřejného sektoru na 

teoretické postuláty IPSAS bude dále 

řešena v rámci analytické 

a metodické činnosti ministerstva. 
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peněžních toků.“ 

 21 D Připomínka formálního charakteru: 

 

Obecně k číslování a odrážkám: 

 Doporučujeme provést z důvodu přehlednosti revizi celého 

textu z hlediska číslování a odrážek, jelikož se místy vyskytují 

nesrovnalosti. Konkrétně doporučujeme: 

- v části C. 3 bodu III. 1. i. a ii. upravit označení bodů 1. a 2. 

tak, aby bylo v souladu s označením bodů v části C. 4, kde 

jsou označeny jako a) a b); 

- v části C. 3 bodu III. 2. upravit označení jednotlivých položek 

účetní závěrky tak, aby bylo v souladu s označením bodů 

v části C. 4; 

- v části C. 4 bodu II. 2. ii chybné označení bodu, jelikož 

v návrhu je dvakrát uveden bod II. 2. i. a poté následuje 

rovnou bod II. 2. iii.; 

- v části C. 4 bodu IV. 1 v označení předmětného bodu 

nadbytečné číslování „iii.“. 

Vyhověno. 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

22 Z V návrhu věcného záměru zákona o účetnictví již nejsou zdravotní 

pojišťovny zařazené do „subjektu veřejného zájmu“ (str. 33). 

Z návrhu není zřejmé, zda zdravotní pojišťovny budou sestavovat 

„Pomocný konsolidační předmět“, když nebudou subjektem 

Vysvětleno. 

Povinnost sestavovat Pomocný 

konsolidační přehled není vázána na 

zařazení zdravotní pojišťovny do 
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veřejného zájmu. 

 

Připomínka je zásadní. 

subjektu veřejného zájmu. Tato 

povinnost je dána zdravotní 

pojišťovně vyhláškou 

č. 312/2014 Sb. 

Ministerstvo 

zemědělství 

23 Z K nově navrhovanému pojmu hotovostní účetnictví, str. 30, 36 

a dále 

Požadujeme zachovat zažitý termín jednoduché účetnictví. Nově 

navržené slovní spojení „hotovostní účetnictví" je zavádějící, neboť 

i v rámci podvojného účetnictví se účtuje o příjmech a výdajích.     

 

Nevyhověno. 

Pojem „jednoduché“ účetnictví je 

sice zavedeným pojmem, nicméně 

z hlediska účetnictví pojmem 

zavádějícím. „Jednoduché účetnictví“ 

je vnímáno spíše jako „jednoduché“ 

či „zjednodušené“ vedení účetnictví, 

což je zavádějící. Účetní teorie 

pracuje s pojmy „accrual based 

accounting“, tj. účetnictví založené 

na nákladech a výnosech a „cash 

based accounting“, tj. účetnictví 

založené na příjmech a výdajích. 

Snahou je se terminologicky přiblížit 

účetní teorii. Podstatou změny by 

mělo být vyjádření, že se jedná, jak je 

uvedeno výše, o účetní systém 

založený na příjmech a výdajích. 

 24 Z Vytváření rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů 

a kanalizací 

Požadujeme nastavit režim vytváření rezervy finančních prostředků 

Nevyhověno. 

Ambicí věcného záměru není 

detailně upravovat účetní postupy. 

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



 21 

na obnovu vodovodů a kanalizací. Úprava věcného záměru zákona 

o účetnictví by mohla být vhodným nástrojem pro vyřešení 

problematiky vytváření rezervy finančních prostředků na obnovu 

vodovodů a kanalizací, kterou jsou na základě zákona č. 274/2001 

Sb. o vodovodech a kanalizacích, povinni vytvářet vlastníci této 

vodohospodářské infrastruktury.  

Jelikož je cena vody regulována formou věcného usměrňování cen, 

lze do ceny pro vodné a pro stočné obecně promítnout všechny 

náklady objektivně vyvolané zajištěním služby, ale pouze 

v odůvodněné, obvyklé a přiměřené výši, včetně daně a přiměřeného 

zisku. Mezi tyto náklady mj. patří odpisy ve výši skutečně 

uplatňované podle zákona o účetnictví, nájemné za pronájem 

infrastrukturního vodohospodářského majetku a prostředky obnovy 

infrastrukturního majetku. Vlastníci vodohospodářské infrastruktury 

tak mají možnost generovat z ceny prostředky na financování obnovy 

vodovodů a kanalizací.  Částku zahrnutou podle plánu financování 

obnovy vodovodů a kanalizací do výpočtu (kalkulace) ceny pro 

vodné a ceny pro stočné však nelze u většiny vlastníků využít v roce 

její tvorby. Pouze u některých vlastníků taková možnost (čerpání 

v roce tvorby) reálně existuje. K vyrovnání tohoto časového 

nesouladu mezi oběma druhy příjmů a výdajů by měla sloužit rezerva 

finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací.   

Zatímco plnění ročního plánu předpokládaných „obnovujících" oprav 

lze z účetnictví vlastníka jednoznačně a transparentně prokázat, 

v případě prostředků vymezených na obnovu infrastrukturního 

majetku plánem financování obnovy (umožňující obnovu nad rámec 

nákladové položky odpisy), nelze za současných podmínek účtovat, 

Věcný záměr by měl pouze nastínit 

budoucí vývoj a koncepční záměr 

účetnictví v ČR. 

Součástí této nové koncepce je 

současně přenést větší odpovědnost 

na účetní jednotky za své účetnictví, 

tj. i účetní postupy. Nové účetní 

předpisy by měly pouze vymezit 

práva a povinnosti účetních jednotek, 

včetně účetních zásad, účetních 

metod na základě, kterých si účetní 

jednotky stanoví své účetní postupy 

pro jednotlivé účetní případy. Tyto 

postupy pak by si pak ale měly umět 

účetní jednotky obhájit. 
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a tím i prokázat oprávněnost kalkulované částky. Z daňového 

pohledu lze účetně odepisovat pouze z historické pořizovací ceny 

majetku. Problém je v tom, že tento „historický" odpis nelze účetně 

navýšit o částku, která by dovytvářela zdroje na úroveň (reprodukční 

pořizovací ceny) zjištěnou prostřednictvím plánu financování 

obnovy.  Také, na rozdíl od obcí, nelze u společností účtujících dle 

účetních předpisů pro podnikatele odepisovat dotovanou část 

majetku. Považujeme proto za nutné, aby bylo dopracováno 

konzistentní propojení mezi účetními a daňovými předpisy pro 

tvorbu a čerpání finančních prostředků na obnovu vodovodů 

a kanalizací. 

S ohledem k těmto skutečnostem považujeme za nutné vyjasnit 

způsob vykazování tvorby rezervy finančních prostředků na obnovu 

vodovodů a kanalizací také v účetnictví. 

Metoda účtování majetku v historických cenách je především 

u majetku s dlouhou životností (vodovodní řady a kanalizační stoky 

cca 80 let) naprosto nevhodná, neboť správně nezobrazuje: 

a. Aktuální zůstatkovou hodnotu (zkresluje bilanční sumu a celkový 

rozvahový pohled) 

b. Zkresluje tvorbu oprávek a tím i tvorbu zdrojů prostřednictvím 

odpisů na budoucí obnovu majetku 

c. Zkresluje ziskovost subjektů (nižší odpisy znamenají vyšší 

vykazovaný zisk, který je ovšem v oboru vodního hospodářství 

regulován. Zároveň je tento zisk zdaňován, přestože především 

slouží k sanaci mezery mezi účetním odpisem a reálně potřebným 
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odpisem v daném roce).  

Řešení by mohlo spočívat v umožnění subjektům vodohospodářské 

infrastruktury pravidelné přeceňování majetku oběma směry 

v případě výraznějších odchylek. Uvedená úprava by umožnila 

přecenit vodohospodářský majetek na reálné ceny a tím zajistit 

tvorbu prostředků na obnovu ve skutečné výši.  

Pro výpočet reprodukční pořizovací ceny Ministerstvo zemědělství 

zpracovává Metodický pokyn Ministerstva zemědělství „pro 

orientační ukazatele výpočtu reprodukční ceny objektů do Vybraných 

údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací a pro Plány 

financování obnovy vodovodů a kanalizací“, který z vyhlášky 

č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 

vyhláška), vychází a doplňuje ji. 

 25 D K účtové osnově a účtovému rozvrhu, str. 61 

Z navržených variant stanovení směrné účtové osnovy preferujeme 

variantu I. 

Bere se na vědomí. 

 26 D K bodu XII. Přechodná ustanovení, str. 70 

Doporučujeme v zájmu právní jistoty účetních jednotek, jejichž 

účetním obdobím je hospodářský rok, nastavit v přechodných 

ustanoveních možnost dokončení účtování zbývajícího 

hospodářského roku jednotky podle pravidel původního zákona 

o účetnictví s povinností přejít na nový systém s novým účetním 

obdobím.  

Účetní jednotka by neměla být vystavena situaci, kdy začne v rámci 

Bere se na vědomí. 

Obecné principy přechodných 

ustanovení budou v nové právní 

úpravě respektovány. 
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hospodářského roku účtovat v dnes platném systému a například 

v polovině hospodářského roku by byla nucena přejít na účetní 

systém podle nového zákona. 

Ministerstvo 

životního 

prostředí  

27 Z Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA) požadujeme 

uvést samostatně spolu se Shrnutím Závěrečné zprávy RIA, nikoliv 

jako součást materiálu. Podle Legislativních pravidel vlády čl. 4, bod 

2 se závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace uvádí jako 

samostatná část materiálu, kterým se návrh věcného záměru zákona 

předkládá vládě a Legislativní radě (příloha č. 1/b Jednacího řádu 

vlády), přičemž číslování stránek navazuje na číslování stránek 

věcného záměru. 

Vyhověno. 

 28 D V návaznosti na výše uvedenou připomínku požadujeme upravit 

i obsah na obálce materiálu. 

Vyhověno. 

Úřad vlády ČR 

– odbor 

kompatibility 

29 D Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se 

vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména 

z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy 

k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 

pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 

vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném 

znění. 

 

 

 

Vysvětleno. 

Nicméně upozorňujeme, že 

Legislativní pravidla vlády 

neupravují přímo požadavky na 

vykazování slučitelnosti s právem 

EU ve vztahu k věcnému záměru 

zákona. V této fázi přípravy návrhu 

právního předpisu (věcný záměr) 

nelze již z podstaty dodržet všechny 

formální požadavky, které se použijí 

pro návrh paragrafového znění 

právního předpisu.   
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Na str. 73 předloženého návrhu věcného záměru je uveden výčet 

základních předpisů sekundárního práva EU vztahujících se 

k předmětu úpravy zákona o účetnictví, chybí uvedení novel těchto 

předpisů, tedy jejich uvedení v platném znění (všechny tam uvedené 

předpisy byly novelizovány), také jsou tyto předpisy citovány 

nepřesně (zejména chybí označení číslem, u nařízení chybí uvedení 

Rady EU jako spoluautora předpisu). Návrhu se dotýkají i další 

předpisy EU, na které je odkazováno na jiných místech návrhu, např. 

směrnice EU 2017/1132 o některých aspektech práva obchodních 

společností, nebo na které ani odkazováno není – zejména směrnice 

2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států (čl. 

3) a uvedeny by zde měly být i standardy, na které odkazuje nařízení 

EU č. 1606/2002, nebo standardy, na které je odkazováno na str. 17 

předloženého návrhu věcného záměru, tedy standardy IPSAS, resp. 

EPSAS.  

 

Je tedy třeba tuto část návrhu dopracovat.  

 

Vyhověno částečně. 

K uvedeným předpisům byly 

doplněny informace tak, aby byly 

uvedené předpisy přesně citovány, 

včetně novelizačních předpisů. 

K problematice mezinárodních 

účetních standardů IFRS sdělujeme, 

že nařízení, kterým byly přijaty je ve 

výčtu na str. 73 uvedeno. Nicméně se 

domníváme, že není vhodné, aby 

byly uvedeny všechny konkrétní 

standardy IFRS samostatně. 

Doplněno bude 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 

(Text s významem pro EHP), které 

jednotlivé standardy obsahuje. 

K mezinárodním standardům pro 

veřejný sektor IPSAS sdělujeme, že 

nebyly oficiálně přijaty na úrovni 

EU, tedy nebyly zveřejněny v OJ. 
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Pouze Zpráva Komise uznává, že 

Mezinárodní účetní standardy pro 

veřejný sektor IPSAS jsou 

v současnosti jediným mezinárodně 

uznávaným souborem účetních 

standardů pro veřejný sektor. Soubor 

IPSAS je z části založen na 

Mezinárodních standardech účetního 

výkaznictví (IFRS), které jsou běžně 

uplatňovány v soukromém sektoru. 

Dále je otázkou, zda uvádět i jiné 

předpisy práva EU, o kterých se 

návrh věcného záměru zmiňuje 

v souvislosti se stávajícím stavem 

a v tuto chvíli není zcela jasné, zda 

budou transponovány do nové účetní 

legislativy, např. Vámi uváděná 

směrnice 2017/1132/EU, a to 

v případě, že předkladatel návrhu 

věcného záměru zákona není jejich 

gestorem ani spolugestorem. 

Vyhověno. 

Text materiálu na straně 73 doplněn 

o zmíněnou Směrnici Rady EU (Sm. 

2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 

o požadavcích na rozpočtové rámce 
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členských států). 

 30 D Pokud předkladatel hodnotí předložený návrh věcného záměru 

nového zákona jako s právem EU slučitelný, je pro takové hodnocení 

nejprve třeba doplnit výčet relevantních předpisů EU (viz níže) a je 

také vhodné uvést v této části návrhu přehled diskrecí plynoucích 

z předpisů EU a jejich využití (i pro vyhodnocení ev. tzv. 

goldplatingu). 

Při hodnocení slučitelnosti předloženého návrhu je také třeba 

zohlednit skutečnost, že část problematiky, která je zde uváděnými 

předpisy EU implementována, bude upravena až prováděcími 

právními předpisy. 

Nevyhověno. 

Diskrece plynoucí z předpisů EU 

a jejich využití bylo zpracováno. 

Jedná se o diskrece vyplývající 

z implementace směrnic (jejich 

konsolidované znění) 2013/34, 

1986/635, 1991/674, 1989/117 

a nařízení 1606/2002. Vzhledem 

k tomu, že tento materiál obsahuje 

cca 80 stran textu, byl zařazen do 

přílohy věcného záměru, možnost 

jejich využití je uvedeno v RIA.  

Zároveň upozorňujeme, že v této fázi 

tvorby právního předpisu nelze 

předjímat, jaké bude budoucí využití 

příslušných diskrecí, neboť jde v této 

fázi pouze o nástin tezí a budoucího 

směru nového právního předpisu. 

Proto nelze již teď konstatovat, zda 

dochází nebo nedochází k tzv. 

goldplatingu. V případech, kdy by 

k této situaci mohlo dojít, je přímo 

v textu návrhu věcného záměru na 

tuto skutečnost upozorněno.   
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2 týká se čerpání prostředků z finančního rozpočtu EU, ochrany finančních zájmů EU – srov. čl. 63 finančního nařízení EU (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, 

Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 

1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 

966/2012 

3 srov. čl. 63 odst. 4 písm. b) finančního nařízení EU cit. výše 

4 Směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. 

 31 D Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Na úrovni primárního práva EU jsou upraveny zásady řádného 

finančního řízení, transparentnosti a zákazu diskriminace, z toho pak 

plynou úkoly v oblasti kontroly a auditu a tyto jsou vyžadovány vždy 

při provádění úkolů souvisejících s plněním rozpočtu EU, pokud jde 

o tzv. sdílené řízení s členskými státy upravené přímo použitelnými 

nařízeními EU2, což zahrnuje i řádné vedení účetnictví3. 

V oblasti hospodaření s veřejnými prostředky byla přijata v r. 2011 

úprava sekundárním právem EU – směrnicí Rady 2011/85/EU4, která 

se v čl. 3 dotýká požadavků na vnitrostátní systémy veřejných účtů 

členských států EU a v čl. 12 transparentnosti veřejných financí 

a komplexnosti rozpočtových rámců, což jsou také věci upravené 

platným zákonem o účetnictví (zejm. účetnictví státu). 

V oblasti navazující na právo obchodní je pak relevantní úprava 

předpisy sekundárního práva EU, na které částečně odkazuje 

předkladatel na str. 73 předloženého návrhu věcného záměru; jde o: 

Vyhověno. 

 

Text materiálu na straně 73 doplněn 

o zmíněnou Směrnici Rady EU (Sm. 

2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 

o požadavcích na rozpočtové rámce 

členských států). 

 

 

 

 

 

Vyhověno částečně. 

Směrnice o pobočkách doplněna do 
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- směrnici z oblasti účetního výkaznictví týkající se 

jednotlivých forem obchodních společností – směrnici 

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 

2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS 

a 83/349/EHS, ve znění směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2014/95/EU, 

- směrnici ukládající povinnost zveřejnit účetní doklady – 

směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze 

dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních 

společností (kodifikované znění), ve znění směrnic 

Evropského parlamentu a Rady 2019/1023 a 2019/1151, 

- směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 

15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost 

týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry 

jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně 

směrnice 2001/34/ES, 

- sektorové směrnice z oblasti účetního výkaznictví pro 

úvěrové a finanční instituce a pro pojišťovny: 

o směrnici Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 

o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných 

účetních závěrkách bank a ostatních finančních 

institucí, ve znění směrnic Evropského parlamentu 

výčtu na str. 73 

Ve výčtu na str. 73 návrhu věcného 

záměru jsou uvedeny pouze ty právní 

předpisy, jejichž věcným gestorem je 

zpracovatel, do jehož kompetence 

spadá zákon o účetnictví) a tedy 

i příprava návrhu věcného záměru) 

a tyto předpisy EU mají být 

transponovány do zákona 

o účetnictví.  

V ostatních případech je pouze 

v textu upozorňováno, na existenci 

daného právního předpisu EU, 

možný vznik konfliktu mezi 

právními předpisy EU, apod.  

V této fázi přípravy návrhu právního 

předpisu (věcný záměr) nelze již 

z podstaty dodržet všechny formální 

požadavky, které se použijí pro návrh 

paragrafového znění právního 

předpisu.  Pokud se při přípravě 

paragrafového znění zjistí, na základě 

diskuzí s gestorem či spolugestorem 

právního předpisu EU, že je nutno 

tyto právní předpisy EU zapracovat, 

budou transponovány do právních 
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a Rady 2003/51 a 2006/46, 

o směrnici Rady 89/117/EHS ze dne 13. února 1989 

o povinnostech poboček usazených ve členském státě, 

zřízených úvěrovými a finančními institucemi se 

sídlem mimo tento členský stát, pokud se jedná 

o zveřejňování ročních účetních dokladů, 

o směrnici Rady 91/674/EHS ze dne 19. prosince 1991 

o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných 

účetních závěrkách pojišťoven, ve znění směrnic 

Evropského parlamentu a Rady 2003/51 a 2006/46, 

- přímo použitelnou právní úpravu EU pro případy užití 

mezinárodních účetních standardů IFRS, resp. IFRS-EU - 

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 a 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, v platném znění. 

 

V právu EU je tedy závaznou právní úpravou upravena jak regulace 

účetního výkaznictví, tak užití účetních standardů, na které odkazují 

výše cit. nařízení EU č. 1606/2002 a č. 1126/2008. 

Pokud jde o další mezinárodní účetní standardy, na úrovni EU se 

předpisů upravujících účetnictví 

v souladu s požadavky Legislativních 

pravidel vlády. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

V bodě I.1.viii. Použití 

mezinárodních účetních standardů na 

str. 42 se přímo v části Mezinárodní 

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



 31 

 
5 CELEX: 52013DC0114 (Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu z 3/2013), 52016IP0248 (usnesení Evropského parlamentu z 6/2016 – bod 23). 

zvažuje zavádění mezinárodních účetních standardů pro veřejný 

sektor (IPSAS), které by pro účely použití v EU měly podobu 

harmonizovaných standardů EPSAS (evropské účetní standardy pro 

veřejný sektor) – byly by využity pro účely řízení veřejného sektoru, 

tedy včetně plnění povinností plynoucích z výše cit. směrnice Rady 

2011/85/EU5. 

účetní standardy pro veřejný sektor je 

popsán stav týkající se použití 

IPSAS.V jiných částech návrhu 

včetně RIA je problematika IPSAS 

rovněž zmiňována a nastíněn budoucí 

vývoj v této oblasti. 

 32 D K návrhu věcného záměru zákona o účetnictví: 

Ke str. 17: 

Pokud jde o účetnictví účetních jednotek veřejného sektoru, krom 

standardů, o kterých je na tomto místě pojednáváno, jsou relevantní 

i ustanovení předpisů EU, která upravují např. subjekty veřejného 

zájmu (ve smyslu čl. 2/1/d směrnice 2013/34), nebo poskytování 

finančních informací těmito účetními jednotkami. 

 

 

 

 

 

 

Nevyhověno. 

Ustanovení směrnice 2013/34/EU čl. 

2 odst. 1 písm. d) se nemůže 

z důvodu působnosti zmíněné 

směrnice vztahovat na účetní 

jednotky veřejného sektoru (viz čl. 1 

písm. a ) a b)). 

Samotné znění Vámi uváděného 

ustanovení jasně hovoří o podnicích. 

Lze dovodit, že se jedná o podniky, 

které spadají do působnosti směrnice.  

d) které za subjekty veřejného zájmu 

označí členské státy, což mohou být 

například podniky, které jsou důležité 

z hlediska veřejného zájmu vzhledem 

k povaze své činnosti, své velikosti 

nebo počtu svých zaměstnanců; 
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V části „Reforma v oblasti účetnictví od roku 2000“ by bylo vhodné 

upravit konstatování v poslední větě, totiž že „touto reformou … byla 

dokončena i harmonizace s právem EU“. Např. doplněním „touto 

reformou… byla dokončena i harmonizace s právem EU ke dni 

účinnosti zákona č. 353/2001 Sb.“ Obecně harmonizace s právem EU 

nemůže být „ukončena“ v situaci, kdy právní systémy se vyvíjejí, tak 

i povinnosti členských států EU reagovat na nové požadavky 

z práva EU plynoucí (jak se správně konstatuje dále, např. na str. 18 

v prvním odstavci). 

 

Vyhověno. 

Text upraven. 

 33 D Ke str. 22: 

Týká se tato informace (použití standardů IFRS-EU) i ČMZRB 

a EGAP ? 

Vysvětleno. 

Použití IFRS – EU by se mělo týkat 

všech finančních institucí 

a pojišťoven. Případné výjimky 

z rozsahu působnosti budou řešeny 

v rámci přípravy paragrafového znění 

nového zákona a bude probíhat 

diskuze k použití IFRS-EU. 

 34 D Ke str. 23 shora: 

Pokud jde o odkazy na předpisy EU, které ukládají vykazovací 

povinnosti zde zmíněným účetním jednotkám, předpokládáme, že při 

předložení paragrafového znění bude zkontrolováno, zda i odkazy 

v jiných právních předpisech na požadavky z účetní oblasti/předpisů 

EU nebude třeba upravit – doplnit či upřesnit. 

Bere se na vědomí. 
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 35 D Ke str. 29 – bodu II/3: 

Budou vybrané účetní jednotky vymezeny v zákoně nebo také 

s odkazem na prováděcí první předpis (srov. § 4/8/l platného ZoÚč)? 

Vysvětleno. 

Vybrané účetní jednotky budou 

i v rámci nového zákona o účetnictví 

vymezeny přímo v zákoně, tak jak je 

tomu ve stávajícím znění ustanovení 

§ 1 odst. 3 zákona o účetnictví. 

V případě prováděcích vyhlášek 

k zákonu o účetnictví je vymezeno 

pouze, které účetní záznamy a pro 

jaký účel jsou vybranými účetními 

jednotkami předávány (s výjimkou 

účetní závěrky jsou prováděcími 

vyhláškami vymezeny účetní 

záznamy, které jsou účetní jednotky 

povinny sestavovat) do centrálního 

systému účetních informací státu, 

a to i pro účely sestavování účetních 

výkazů za ČR a za dílčí konsolidační 

celky státu. 

 36 D Ke str. 31: 

-  bodu VI: viz výše, v části Stav relevantní právní úpravy 

v právu EU – doplnění směrnice 2004/109/ES 

- bodu VIII: audit v jakém rozsahu vzhledem k úpravě v zákoně 

o auditorech a souvisejících požadavcích práva EU (viz např. 

str. 33 – subjekt veřejného zájmu)? 

Nevyhověno.  

Část týkající se auditu bude 

zpracována v takovém rozsahu, který 

odpovídá požadavkům směrnice 

2013/34/EU.   
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6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení 

rozhodnutí Komise 2005/909/ES. 

 37 D Ke str. 32 - k bodům 1.1.i. a 1.1.ii.:  

viz výše, v části Stav relevantní právní úpravy v právu EU, 

doporučujeme upřesnit (viz i jiné části návrhu, např. str. 33). 

Vysvětleno. 

Připomínka nejasná, lze se pouze 

domnívat, co bylo připomínkou 

zamýšleno. 

Dle legislativních pravidel vlády čl. 4 

odst. 5 není nutno v případě věcného 

záměru uvádět konkrétní ustanovení 

předpisů EU v případě, že 

předkladatel zohlední celou osobní 

a věcnou působnost dotčených 

předpisů EU. 

 38 D Ke str. 33 - 34 – subjekt veřejného zájmu: 

Má-li být odkazováno na předpisy EU z oblasti povinného auditu 

účetních závěrek, pak je třeba citovat směrnici 2006/43/ES ve znění 

směrnice 2014/95/EU, nebo i doplnit úpravu nařízením EU 

č. 537/20146. 

Bere se na vědomí. 

V případě, že bude v novém zákoně 

odkazováno na směrnici 2006/43/ES 

bude směrnice citována. 
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7 „subjekty veřejného zájmu“ podniky spadající do oblasti působnosti článku 1,  

.. 

d) které za subjekty veřejného zájmu označí členské státy, což mohou být například podniky, které jsou důležité z hlediska veřejného zájmu vzhledem k povaze své činnosti, 

své velikosti nebo počtu svých zaměstnanců; 

 

Proč není zvažováno i písm. d)7 pokud jde o vymezení subjektů 

veřejného zájmu v předpisech EU z této oblasti (např. směrnice 

2013/34 – čl. 2/1/d6)? Týká se i cílů, které sleduje směrnice Rady 

2011/85/EU – srov. např. preambule body 3 a 25, čl. 14. 

 

 

 

 

Dále doporučujeme doplnit, jak je implementován čl. 40 směrnice 

2013/34/EU - omezení týkající se osvobození pro subjekty veřejného 

zájmu. 

Vysvětleno. 

Využití diskrečního ustanovení čl. 2 

odst. 1 písm. d) směrnice 

2013/34/EU, bylo analyzováno 

v rámci RIA. Přesněji v bodu 2.2 

Návrh variant věcného řešení. Bude 

předmětem až samotného návrhu 

zákona o účetnictví. 

 

Vyhověno.  

Text upraven. 

 39 D Ke str. 34 – vybraná účetní jednotka: 

viz připomínka výše - týká se i vymezení subjektů veřejného zájmu, 

viz výše? 

Vysvětleno. 

Článek 40 směrnice 2013/34/EU se 

na vybrané účetní jednotky 

nevztahuje. 
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Skutečnost, zda bude vybraná účetní 

jednotka i nadále považována za 

velkou účetní jednotku, bude 

předmětem širší diskuze 

k paragrafovému znění nového 

zákona. 

 40 D Ke str. 37 – podvojné účetnictví: 

Pokud jde o konstatování vzhledem k nestátním neziskovým 

organizacím (NNO), i zde je třeba aplikovat požadavky předpisů EU, 

viz např. čl. 17 a násl. směrnice 2013/34/EU, čl. 12 směrnice 

2011/85/EU. 

Nevyhověno. 

Požadavky směrnice 2013/34/EU se 

dle přílohy č. I a I na účetní jednotky, 

které jsou NNO nevztahují. Na NNO 

se nevztahují ani ustanovení 

směrnice 2011/85/EU – čl. 12 se 

dotýká sektoru vládních institucí. 

Nestátní neziskové organizace 

(NNO) jimi však nejsou. 

 41 D Ke str. 39 – tabulka rozsahu vedení účetnictví: 

viz připomínky výše, k vymezení vybraných účetních jednotek – 

bude odpovídat navrhovaný rozsah vymezení institucí/účetních 

jednotek podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové 

odpovědnosti? – není jasné, viz např. oddíl „některé vybrané účetní 

jednotky“. 

Vysvětleno. 

Vybrané účetní jednotky vymezené 

zákonem o účetnictví jsou 

podmnožinou veřejných institucí 

vymezených zákonem č. 23/2017 

Sb., kdy veřejné instituce jsou širším 

pojmem. Vybrané účetní jednotky 

jsou pak v materiálu vymezeny na 
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str. 34. 

Na straně 39 jsou pak v tabulce 

uvedeny pod některými vybranými 

účetními jednotkami pouze zdravotní 

pojišťovny, protože v případě 

zdravotních pojišťoven   

se nejedná o státní neziskový sektor, 

do kterého lze zbývající vybrané 

účetní jednotky zařadit. 

Vybranou účetní jednotkou se 

rozumí: 

- organizační složka státu, 

- státní příspěvková 

organizace, 

- státní fond, 

- příspěvková organizace 

zřízená územním 

samosprávným celkem, 

dobrovolným svazkem obcí, 

nebo městskou částí hlavního 

města Prahy, 

- územní samosprávný celek, 
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- dobrovolný svazek obcí, 

- regionální rada regionu 

soudržnosti,  

zdravotní pojišťovna. 

 42 D Ke str. 40 (poslední odstavec) – odkaz na „existující mezinárodně 

uznávané standardy“: 

Pro paragrafové znění bude třeba upřesnit tento odkaz – srov. § 19a 

platného ZoÚč, resp. poznámku pod čarou č. 35 tamtéž odkazující na 

nařízení Komise (ES) č. 1126/2008, dodatkem v citaci o „v platném 

znění“. 

Bere se na vědomí. 

V paragrafovém znění nového 

zákona bude odkaz upřesněn. 

 43 D Ke str. 41 (třetí odstavec) – provazba se zákonem č. 586/1992 Sb.: 

Hodnocení slučitelnosti s odbornými standardy není předmětem 

vyjádření odboru kompatibility k návrhům právních předpisů, 

nicméně v této části by nejspíš bylo vhodné doplnit, zda standardy 

IFRS, resp. IFRS-EU do této věci (tedy provázanosti požadavků 

účetních a daňových) zasahují. 

Vysvětleno. 

IFRS, resp. IFRS – EU neřeší daňové 

otázky.  

Smyslem zmíněné provazby se 

zákonem o daních z příjmů je 

skutečnost, že výsledek hospodaření 

zjištěný na základě účetních 

standardů (IFRS nebo českých) jsou 

základem pro stanovení daně 

z příjmů. 

 44 D Ke str. 43 – vymezení předmětu účetnictví: 

K obsahu posledního odstavce na této stránce uvádíme, že tento 

Vysvětleno. 

Primárně je tato povinnost obsažena 
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požadavek je uváděn nejen ve směrnici 2013/34/EU, třeba také ve 

směrnici 2006/46/ES ve znění směrnice 2014/95/EU (srov. čl. 

28/2/c), navíc cit. směrnice 2013/34/EU uvádí v čl. 4/3 i další 

požadavek pro případ, kdy by uvedeného principu/požadavku na 

„věrný a poctivý obraz“ nemohlo být dosaženo – i tuto okolnost bude 

třeba v novém zákonu vyjádřit8. 

ve směrnici 2013/34/EU. Text 

návrhu věcného záměru používá 

v tomto případě exemplární výčet. 

Směrnice 2006/46/ES byla 

novelizační směrnicí zejména ke 

směrnici 78/660/EHS a 86/635/EHS. 

Tyto směrnice však byly zrušeny 

právě směrnicí 2013/34/EU. 

Nemožnost dosažení uvedeného 

principu (věrný a poctivý obraz) bude 

řešena v rámci zákona. Ambicí 

návrhu věcného záměru není detailní 

popis jednotlivých ustanovení. 

 45 D Ke str. 44 – bodu 1.3.: 

Pokud jde o obecné zásady účetního výkaznictví, mělo by se 

vycházet z čl. 6 směrnice 2013/34/EU (srov. platný právní stav – viz 

např. i info na str. 46, k písm. h) cit. čl. 6 cit. směrnice). 

Vysvětleno. 

 V bodu 1. 3. se uvádí, že při tvorbě 

zákona budou obecné zásady 

účetního výkaznictví vymezené ve 

směrnici 2013/34/EU respektovány. 

 46 D Ke str. 47 – vymezení „prvků“ účetní závěrky: 

První věta druhého odstavce není zcela srozumitelná. Prosíme 

upřesnit, nebo vysvětlit, jak jí rozumět. Dle našeho porozumění 

věci jsou tyto termíny právem EU definovány. 

Nevyhověno. 

Ambicí věcného záměru není 

detailně upravovat jednotlivé 

definice. Věcný záměr pouze 

nastiňuje budoucí vývoj a koncepci 
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Poznámka výše se tedy může týkat spíše jen účetních jednotek 

veřejného sektoru (?). 

účetnictví v České republice. 

Nicméně definice základních prvků 

(aktivum, dluh, vlastní kapitál/vlastní 

jmění, závazek apod.) budou 

vycházet z koncepčního rámce pro 

IFRS, neboť jednotlivé pojmy nejsou 

právem EU definovány.  

 

Nevyhověno. 

První věta druhého odstavce se 

netýká definovaných termínů v právu 

EU. 

Definice základních pojmů je pro 

nový zákon nezbytná. 

 47 D Ke str. 52 – bodu II.2.i.: 

Co se má na mysli „investičními jednotkami“ v poslední větě této 

části? 

 

Vysvětleno. 

Definice investiční jednotky a bude 

řešena až v rámci paragrafového 

znění nového zákona. Tento pojem 

vychází z IFRS 10. 

 48 D Ke str. 53 – bodu II.2.iv.(poslední větě):  

Provázanost uvedená v čl. 65 - 67 směrnice 91/674/EHS není pro tuto 

věc dostačující? 

Nevyhověno. 

Tato část se týká, situace zahrnování 

účetních závěrek dceřiných 
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společností do účetní závěrky 

mateřské společnosti. Zpracovatel 

věcného záměru pouze poukazuje na 

neprovázanost mezi směrnicemi 

2013/34/EU a 91/674/EHS. Zatímco 

směrnice 2013/34/EU připouští, aby 

rozvahový den jednotlivých 

společností se lišil o 3 měsíce 

(dopředu i dozadu) od rozvahového 

dne mateřské společnosti. V případě 

pojišťoven čl. 66 odst. 5 směrnice 

91/674/EHS připouští pouze 

možnost, aby rozvahový den pouze 

předcházel rozvahový den mateřské 

společnosti. Upozorňujeme, že v této 

fázi není ambicí věcného záměru 

konkrétní úprava dané oblasti. Při 

tvorbě paragrafového znění nového 

zákona budou plně respektovány 

požadavky práva EU. 

 49 D Ke str. 56 – bodu III.2.: 

Doporučujeme uvést odkazy na ustanovení směrnice 2013/34/EU, 

která tyto druhy ocenění stanoví. 

Vysvětleno. 

Nejsme přesvědčeni, že dle 

legislativních pravidel vlády musí být 

ve věcném záměru zákona přesně 

uvedeny odkazy na ustanovení 

směrnice. Odkazy na ustanovení 

směrnice, pokud jde o druhy 
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oceňování, budou samozřejmě 

uvedeny v rámci transpoziční tabulky 

při tvorbě paragrafového znění 

nového zákona o účetnictví.   

 50 D Ke str. 61 – variantě I: 

Zde je nutné doplnit, na jaký přímo účinný předpis EU se zde 

odvolává. 

Vyhověno. 

Text upraven. 

 

 51 D Ke str. 66 – výroční zprávě: 

Zde je odkazováno na některé předpisy EU, které zde nejsou 

uvedeny, když je odkazováno na část VI. (tedy transpozici požadavků 

transparenční směrnice – viz str. 31), nebo nejsou uvedeny zcela 

přesně, když nefinanční výkaznictví je upraveno směrnicí 

2014/95/EU, resp. směrnicí 2013/34/EU, ve znění směrnice 

2014/95/EU. 

Vyhověno. 

Text upraven. 

 

 52 D Ke str. 68 – ověřování zprávy vedení/výroční zprávy v zákoně 

o auditorech: 

Doporučujeme ověřit úplnost transpozice požadavků směrnice 

2013/34/EU, resp. směrnice 2014/95/EU v této věci (§ 20 zákona 

o auditorech vzhledem k čl. 20/3 směrnicí 2013/34/EU, ve znění 

směrnice 2014/95/EU) – na směrnici 2014/95/EU zákon o auditorech 

ani neodkazuje. 

Vysvětleno. 

Toto ustanovení směrnice je plně 

transponováno v zákoně 93/2009 ve 

znění 221/2015 § 20 odst. 2 

a v zákoně 563/1991 ve znění 

437/2003, 239/2012, 221/2015 §21 

odst. 7 a bylo notifikováno EK jako 

plná transpozice. 

 53 D Ke str. 68 – ověřování nefinančních informací: Vysvětleno. 
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Vzhledem ke směrnici 2013/34/EU, ve znění směrnice 2014/95/EU 

by zde mělo být doplněno, že směrnice zde dává členským státům 

diskreci tyto informace nechat ověřovat (čl. 19a/6, 29a/6). 

Diskrece se nevztahuje na možnost 

ověřování těchto informací, ale na 

možnost ověřovat tyto informace 

nezávislým poskytovatelem 

ověřovacích služeb. Vzhledem 

k tomu, že právní řád ČR nezná 

pojem „nezávislý poskytovatel 

ověřovacích služeb“ jako je tomu 

např. v právním řádu některý 

členských států EU, nemůže ČR tuto 

diskreci využít. 

 54 D Ke str. 69 – zveřejňování: 

V prvním odstavci se odkazuje v případě poboček ze „třetích zemí“ 

na využití možnosti požadovat na těchto pobočkách zveřejnění účetní 

závěrky – doporučujeme doplnit ustanovení o diskreci přísl. směrnice 

EU. 

 

Pokud jde o nezveřejňování účetních závěrek ve veřejném rejstříku 

a návrhy zde uvedené, musíme upozornit na čl. 51 směrnice 

2013/34/EU, který stanoví obvyklou formulaci požadavků na 

povinnost členského státu stanovit za porušení pravidel upravených 

směrnicemi EU „účinné, přiměřené a odrazující“ sankce. 

Vyhověno. 

Text upraven. 

 

 

 

Vysvětleno. 

Nikde ve věcném záměru není 

uvedeno, že se upouští od sankcí, 

naopak sankčním ustanovením 

a řešení „civilní neposlušnosti“ je 

věnován kapitola „K bodu IX: 

Sankční ustanovení“. 
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 55 D Závěr: 

V předloženém návrhu věcného záměru nového zákona 

doporučujeme dopracovat část věnovanou požadavkům a hodnocení 

slučitelnosti s právem EU, při využití připomínek výše uvedených. 

Nadto je zřejmé, že hodnocení slučitelnosti s požadavky práva EU 

není v této oblasti možné bez znalosti navazující prováděcí právní 

úpravy, kde bude řada požadavků předpisů EU také implementována. 

Dále je třeba uvést, že stanovisko odboru kompatibility se netýká 

odborných standardů. 

Návrh hodnotíme do vypořádání výše uvedených připomínek jako 

částečně slučitelný s právem EU. 

Bere se na vědomí. 

Znovu upozorňujeme, že Legislativní 

pravidla vlády řeší hodnocení 

slučitelnosti s právem EU ve vztahu 

k paragrafovému znění návrhu 

právních předpisů a nikoli k návrhu 

věcného záměru. 

Z podstaty věcného záměru ani není 

možné dostát všem požadavkům 

LPV, a to z toho důvodu, že se 

nejedná o návrh paragrafového znění 

právního předpisu, tzn. nejsou zde 

uvedena jednotlivá ustanovení práva 

EU, která mají být transponována do 

nového právního předpisu. Jde pouze 

o nástin budoucí právní úpravy 

v oblasti účetnictví. V případech, kdy 

by mohlo dojít k tzv. goldplatingu 

nebo kolizi mezi jednotlivými 

právními předpisy EU a jejich 

transpozicí, je na to v textu 

předkládaného materiálu upozorněno. 

Zároveň se nedomníváme, aby byly 

v rámci zajištění slučitelnosti 

s právem EU uváděny i ty právní 

předpisy EU, u kterých není 

zpracovatel jejich věcným gestorem 
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Další připomínková místa napojená na eKLEP: 

Připomínkové 

místo 

Č. 

př. 

Z/

D 

Připomínky Vypořádání 

Akademie věd ČR 56 D K rozšíření působnosti inventarizační vyhlášky na všechny účetní 

jednotky 

 

Domníváme se, že by inventarizační vyhláška měla mít 

pro „nevybrané“ účetní jednotky pouze metodický charakter a měla by 

být podpůrným nástrojem pro dosažení věrného a poctivého obrazu. 

Nevyhověno. 

Nový zákon by měl obsahovat 

základní ustanovení vztahující se 

k inventarizaci. Prováděcí právní 

předpis by pak měl obsahovat 

pouze nejdůležitější a nejnutnější 

ustanovení, která budou platná 

pro všechny účetní jednotky. 

Ostatní ustanovení, která jsou 

spíše metodického charakteru, by 

byla rozpracována např. 

nebo spolugestorem a ani se 

nepředpokládá, že budou do nových 

právních předpisů transponovány. 

Z výše uvedených důvodů proto 

nesouhlasíme se závěrem, že návrh 

věcného záměru je hodnocen jako 

částečně slučitelný s právem EU. 
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v účetním standardu a míra jejich 

závaznosti by se odvíjela spíše od 

typu účetní jednotky (např. 

závaznost pouze pro vybrané 

účetní jednotky). 

Nastavení efektivní regulace 

procesu inventarizace může 

znamenat výrazné snížení 

administrativní zátěže v tom 

smyslu, že účetní jednotka 

neprovádí množství formálních 

úkonů, které cíle inventarizace 

nenaplňují. Zároveň lze docílit 

stavu, kdy jsou v rámci 

inventarizace zjišťovány takové 

skutečnosti, které zvyšují 

efektivitu další činnosti účetní 

jednotky. 

Problematika vztahující se 

k inventarizaci bude řešena 

v rámci diskuze u paragrafového 

znění zákona a prováděcích 

předpisů. 

 57 D Ke kapitole D. Promítnutí navrhovaného řešení do právního řádu 

V kapitole D. není uvedeno, jaký dopad bude mít navrhované řešení 

Vyhověno. 

Text materiálu upraven.  
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na: 

- vyhlášku č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

pro některé vybrané účetní jednotky, 

 

- vyhlášku č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních 

závěrek některých vybraných účetních jednotek. 

 

Doporučujeme doplnit do materiálu dopad navrhovaného řešení na 

obě výše uvedené vyhlášky.  

Vyhláška č. 410/2009 Sb. 

a vyhláška č. 220/2013 Sb. 

doplněna do přehledu. 

Asociace malých a 

středních podniků 

a živnostníků ČR 

58 D K bodu C.1. Schéma nové soustavy právních předpisů v oblasti 

účetnictví  

 

V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno:  

Na str. 20 poslední odstavec uvádí „Vzhledem k důvodům uvedeným 

v části B) věcného záměru zákona o účetnictví se navrhuje vytvoření 

nového uspořádání právních předpisů upravujících účetnictví, které 

bude lépe reagovat na nové i stávající trendy v oblasti účetnictví. Je 

nutné upravit i situace, kdy nebude naplněna zásada trvání účetní 

jednotky (tzv. going concern). Jedná se o případy, kdy je účetní 

jednotka v likvidaci nebo insolvenčním řízení. Prováděcí právní 

předpis by následně na tyto situace reagoval tím, že se některé účetní 

Vyhověno. 

Text upraven. 
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metody uplatní jinak.“ 

Navrhujeme:  

Větu podtrženou výše navrhujeme upravit takto: „…Jedná se např. 

o případy, kdy je účetní jednotka v likvidaci nebo v insolvenčním 

řízení…“ 

Odůvodnění: 

Účetní jednotka může zaniknout též bez likvidace, a i v takovém 

případě neplatí předpoklad trvání podniku a je třeba tuto skutečnost 

při sestavení účetní závěrky zohlednit. Ze současného textu návrhu 

věcného záměra ZoÚ vyplývají jako jediné případy „likvidace nebo 

insolvenční řízení“. 

Tato připomínka je zásadní 

 59 D K bodu C.3. Struktura nového zákona o účetnictví  

 

V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno:  

Na str. 28 pod bodem I. 1. vi. „Kategorizace/kategorie účetních 

jednotek“ jsou pod odrážkou 1. uvedeny „obchodní společnosti“.  

Navrhujeme:  

Navrhujeme upravit odrážku 1. na „obchodní korporace“, aby byla 

zřejmá též kategorizace družstev. 

Vyhověno. 

Text upraven. 
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Tato připomínka je zásadní 

 60 D K bodu C.3. Struktura nového zákona o účetnictví 

 

V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno:  

Na str. 28 pod bodem II. 1. vi. je část „Měna účetní závěrka“  

Navrhujeme:  

K označení odrážky navrhujeme doplnit závorku „(měna prezenční)“, 

aby bylo zřejmé, že se jedná o měnu, v níž je sestavena, resp. 

prezentována účetní závěrka.  

Tato připomínka je zásadní 

Nevyhověno. 

Použití termínu „měna účetní 

závěrky“ je dle našeho názoru 

synonymem pro „měnu 

prezenční“. 

 61 D K bodu C.3. Struktura nového zákona o účetnictví 

 

V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno:  

Na str. 28 pod bodem III. 1. ii. je odrážka „Použití cizí měny (kurzové 

rozdíly)“.  

Navrhujeme:  

Označení odrážky navrhujeme upravit takto: „Funkční měna a použití 

cizí měny (kurzové rozdíly)“. 

Odůvodnění: 

ZoÚ by měl stanovit funkční měnu, která souvisí s oceňováním 

Nevyhověno. 

Tato část zákona by měla řešit 

použití cizí měny, bez ohledu na 

skutečnost, zda bude zavedena 

funkční měna či nikoli. Při 

přípravě paragrafového znění se 

povede diskuze k funkční měně 

a její úpravě v zákoně 

o účetnictví. 
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v účetnictví a s kurzovými přepočty, není-li transakce v cizí měně. 

Funkční měna není měnou účetní závěrky, a proto její vymezení by 

nemělo být obsahem bodu II. 1. vi. 

Tato připomínka je zásadní 

 62 D K bodu C.3. Struktura nového zákona o účetnictví 

 

V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno:  

Na str. 28 pod bodem V. 1. ii. je odrážka „účetní knihy“.  

 

Navrhujeme:  

Označení odrážky navrhujeme upravit takto: „Účetní zápisy a účetní 

systém (účetní knihy)“. 

Odůvodnění: 

V úpravě účetních knih by měl být u hotovostního účetnictví stejný 

přístup jako u podvojného účetnictví. I případě hotovostního 

účetnictví se jedná o zápisy do účetního systému a vydefinování 

účetních knih je přístupem minulosti. 

Tato připomínka je zásadní 

Vyhověno. 

Text upraven. 

 63 D K bodu I. 1. ii. Vymezení účetních jednotek (osobní působnost) 

 

Bere se na vědomí. 

K určení, které fyzické osoby – 
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V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno:  

Na str. 32 se uvádí „Navrhuje se, aby v případě fyzických osob byly 

účetní jednotkou pouze:“ a je uvedeno kvalitativní vymezení pod body 

a) až c).  

Navrhujeme:  

Navrhujeme, aby všechny fyzické osoby – podnikatelé – byly 

považovány za účetní jednotky s povinností vedení hotovostního 

účetnictví, avšak možností vedení podvojného účetnictví. Evidence 

a výkaznictví podnikatelů by tam mělo vyplývat ze zákona 

o účetnictví. S tím souvisí i návrh na zrušení daňové evidence, resp. 

vymezení, že daňová evidence je naplňována hotovostním 

účetnictvím.  

Odůvodnění: 

Záměr legislativních úprav si klade za cíl snižovat administrativní 

zátěž, ulevovat podnikatelům a současně snižovat motivace ke korupci 

a eliminovat korupční rizika. Naplnění těchto požadavků vyplyne též 

ze zjednodušení legislativní úpravy a z eliminování různých 

vykazovacích evidencí.  

Tato připomínka je zásadní 

podnikatelé budou účetní 

jednotkou, bude předmětem 

detailní odborné diskuze při 

přípravě paragrafového znění 

nového zákona. Diskuze nad 

určením účetních jednotek musí 

probíhat i ve vazbě na zákon o 

daních z příjmů (ve vazbě na 

daňovou evidenci). 

 64 D K bodu I. 1. vii. Rozsah vedení účetnictví 

 

V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno:  

Nevyhověno. 

Při přípravě paragrafového znění 

zákona bude tento pojem 

předmětem diskuse. Otázka názvu 
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Na str. 38 je uvedena podkapitola nazvaná „Hotovostní účetnictví“.  

Navrhujeme:  

Navrhuje nadpis této podkapitoly doplnit závorkou takto: „(účetnictví 

vedené na peněžní bázi)“.  

Odůvodnění: 

Vnímáme diskusi ohledně označení „hotovostní účetnictví“. Přesto 

obsahově jde o účetnictví, které je založeno na evidenci peněžních 

příjmů a peněžní výdajů a řada z nich nepředstavuje hotovostní platby. 

Jedná se o platby bezhotovostní formou bankovních převodů, platby 

s využitím platebních karet a jiných nástrojů. Platební styk se v tomto 

ohledu výrazně posouvá a je snaha eliminovat hotovostní platby na 

minimum. Existují místa (podniky, obchody) a též již řada zemí, kde 

platby v hotovosti umožněny nejsou. Z tohoto důvodu doporučujeme 

obsahově vyjasnit zvolené označení „hotovostní účetnictví“.  

Tato připomínka je zásadní 

„hotovostní účetnictví“ byla 

předmětem rozsáhlých diskuzí. 

Včetně veřejné konzultace. 

V tomto případě není významný 

název, ale obsah pojmu. 

Hotovostní účetnictví by mělo 

obsahově využít neformálnost 

daňové evidence a věcný obsah 

jednoduchého účetnictví 

(zachycení peněžních toků). 

 65 D V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno:  

Na str. 38 začíná tabulka, která nastiňuje minimální rozsah vedení 

účetnictví pro jednotlivé účetní jednotky.  

A. Navrhujeme:  

Navrhujeme, aby podnikající fyzické osoby byly vždy účetní 

jednotkou a vedly minimálně hotovostní účetnictví.  

Odůvodnění:  

Bere se na vědomí. 

K určení, které fyzické osoby – 

podnikatelé budou účetní 

jednotkou, bude předmětem 

detailní odborné diskuze při 

přípravě paragrafového znění 

nového zákona. Diskuze nad 

určením účetních jednotek musí 

probíhat i ve vazbě na zákon 
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S rozhodnutím zavést opětovně jednoduché účetnictví, nově nazvané 

jako hotovostní účetnictví, souhlasíme. Zároveň s tímto přístupem by 

měla být zrušena daňová evidence, která byla zavedena právě 

v důsledku zrušení jednoduchého účetnictví pro podnikatele. 

Pokračování stavu, kdy existuje jak daňová evidence, tak hotovostní 

účetnictví, nepovažujeme za vhodné a nepovažujeme za naplnění 

záměru navrhovaných úprav legislativy. Variantnost v přístupech 

nesnižuje administrativní náročnost, ale naopak znepřehledňuje 

přístupy. Záměr snižovat korupční rizika nelze naplňovat přístupem, 

který umožní více podnikatelům vést evidenci, která nemá své jasné 

vymezení a obsahové vydefinování.  

Tato připomínka je zásadní 

o daních z příjmů (ve vazbě na 

daňovou evidenci). 

 66 D B. Navrhujeme:  

Na str. 39 jsou uvedeny jako účetní jednotky „investiční fondy“. 

Navrhujeme tabulku doplnit též o účetní jednotky „podfondy“, aby 

byla jejich úprava účetnictví a účetní závěrky z nové úpravy ZoÚ 

zřejmá. 

Tato připomínka je zásadní 

 

Nevyhověno. 

Ambicí věcného záměru není řešit 

detailně jednotlivé účetní 

jednotky a rozsah vedení 

účetnictví. Diskuze ohledně 

vymezení účetních jednotek 

a rozsahu jejich účetnictví bude 

řešena v rámci diskuze 

k paragrafovému znění nového 

zákona. 

 67 D K bodu I. 1. viii. Použití mezinárodních účetních standardů  

 

Nevyhověno. 
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V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno:  

Na str. 41 je uveden výčet účetních jednotek s povinným použitím 

IFRS-EU.  

Navrhujeme:  

Navrhuje odrážku „investiční fondy“ upravit takto „investiční fondy 

a podfondy“. 

Tato připomínka je zásadní 

Ambicí věcného záměru není řešit 

detailně jednotlivé účetní 

jednotky a rozsah vedení 

účetnictví. Diskuze ohledně 

vymezení účetních jednotek 

a rozsahu jejich účetnictví bude 

řešena v rámci diskuze 

k paragrafovému znění nového 

zákona. 

 68 D V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno:  

Na str. 41 je uveden výčet účetních jednotek s dobrovolným použitím 

IFRS-EU.  

Navrhujeme:  

Navrhujeme do záměru zakomponovat záměr rozšířit IFRS na další 

účetní jednotky, pokud se vyhodnotí dopady přechodu na IFRS za 

akceptovatelné. Zejména doporučujeme rozšířit dobrovolné použití 

IFRS na účetní jednotky s povinným auditem a na účetní jednotky, po 

nichž je z různých důvodů účetní závěrka sestavená dle IFRS 

vyžadována. 

Tato připomínka je zásadní 

Nevyhověno. 

Rozšíření možnosti povinného 

nebo dobrovolného použití IFRS 

bylo široce diskutováno na 

pracovní skupině pro novou 

koncepci účetnictví.  

Vzhledem k tomu, že se počítá, že 

by výsledek hospodaření zjištěný 

podle IFRS byl základem daně 

z příjmu, je nutno provést 

důkladnou analýzu dopadů na 

výběr daně. 

Proto bude docházet 

k postupnému rozšiřování skupiny 

účetních jednotek s povinným 

nebo dobrovolným použitím 
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IFRS. 

Je potřeba si uvědomit, že 

finanční instituce a pojišťovny již 

v současné době předkládají 

povinně finanční výkazy 

sestavené v souladu s IFRS 

dohledovému orgánu. 

Navíc je nutno i analyzovat, pro 

které skupiny účetních jednotek 

má smysl vedení účetnictví podle 

IFRS. IFRS jsou primárně určené 

účetním jednotkám aktivním na 

kapitálových trzích. 

 69 D 1.1 K bodu II. 1. v. Rozsah účetní závěrky 

 

V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno:  

Na str. 49 je uvedeno, že „Účetní jednotky sestavují účetní závěrku 

buďto v plném nebo zkráceném rozsahu.“ 

Navrhujeme:  

Navrhujeme, aby účetní závěrka byla pouze jednoho rozsahu (tzv. 

plný rozsah). 

Odůvodnění: 

Nevyhověno. 

Při stanovení rozsahu účetní 

závěrky je nutno vycházet 

z požadavků práva EU, konkrétně 

směrnice 2013/34/EU, kdy 

členské státy musí umožnit mikro 

a malým účetním jednotkám 

určité úlevy dané směrnicí 

2013/34/EU. Nic však nebrání 

účetní jednotce, aby dobrovolně 

sestavovala účetní závěrku 

v plném rozsahu. 
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Účetní závěrka v tzv. zkráceném rozsahu byla v minulosti zavedena 

s ohledem na zveřejňování informací. Záměrem bylo zveřejňovat 

pouze agregované údaje u vymezených účetních jednotek. Vzhledem 

k záměru upravit zveřejňování účetních informací u mikro a malých 

účetních jednotek a nastavit rozsah např. vybraných ukazatelů, 

považujeme ponechání tzv. zkráceného rozsahu v ZoÚ za nadbytečné. 

Navíc účetní jednotky používající tzv. zkrácený rozsah sestavují 

výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Úpravu tzv. zkráceného rozsahu 

považujeme za redundantní a ve svém důsledku i prakticky náročnější 

– účetní jednotky sestavují plný rozsah a pak znovu ještě zkrácený 

rozsah, účetní jednotky mají nastaveny účetní systémy na plný 

i zkrácený rozsah.  

Tato připomínka je zásadní 

 70 D K bodu II. 1. vi. Měna účetní závěrky 

 

V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno:  

Na str. 49 je uvedena část nazvaná „Měna účetní závěrky“, která však 

obsahově má snahu vymezit funkční měnu. 

Navrhujeme:  

Navrhujeme, aby tato část upravovala měnu, v níž je sestavována 

a prezentována účetní závěrka, přičemž by měla existovat možnost 

sestavit účetní závěrku též v měně jiné, než je česká koruna. Tomu by 

pak měl odpovídat účetní postup přepočtu. Tato měna je tzv. měnou 

vykazovací (měnou prezenční), nikoliv měnou funkční.  

Vyhověno. 

Text upraven. 
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Tato připomínka je zásadní 

 71 D K bodu II.2. Konsolidovaná účetní závěrka 

 

V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno:  

Na str. 51 je uvedeno „Povinnost sestavit konsolidovanou účetní 

závěrku, resp. problematika konsolidace se bude i nadále vztahovat 

pouze na obchodní společnosti.“ 

Navrhujeme:  

Navrhujeme, aby se povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku 

vztahovala i na družstva. Proto navrhuje výše uvedenou větu upravit 

a použít termín „obchodní korporace“ místo „obchodní společnosti“. 

Odůvodnění: 

Existuje řada výrobních družstev, které mají podíly v jiných účetních 

jednotkách a sestavení konsolidované účetní závěrka by v jejich 

případě vedlo k zajištění věrného a poctivého zobrazení účetních 

informací pro uživatele.  

Tato připomínka je zásadní 

Vyhověno. 

Text upraven. 

 72 D V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno:  

Na str. 51 je uvedeno „V souladu se směrnicí 2013/34/EU se navrhuje, 

aby účetní jednotky měly možnost, při stanovení velikosti skupiny 

navýšit hraniční hodnoty pro aktiva celkem a roční úhrn obratu o 20 

Vyhověno. 

Text upraven. 
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%.“ 

Navrhujeme:  

Navrhujeme, aby u tohoto návrhu bylo vyjasněno a zřetelně uvedeno, 

že s navýšením limitů se opouští konsolidovaný základ, a zavádí se 

základ stanovený prostou agregací individuálních výkazů.  

Odůvodnění:  

Bez znalosti směrnice 2013/34/EU považujeme současnou textaci za 

nejasnou.  

Tato připomínka je zásadní 

 73 D K bodu II. 2. i. Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku 

(včetně vymezení konsolidačního celku) 

 

V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno:  

Na str. 51 je uvedeno "Do konsolidačního celku nebudou zahrnovány 

investiční jednotky."  

Navrhujeme upravit a tím věcný záměr vyjasnit: 

"Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku nebudou mít 

investiční jednotky (jednotky v postavení mateřských společností), 

Bere se na vědomí. 

Definice investiční jednotky bude 

řešena až při přípravě 

paragrafového znění nového 

zákona o účetnictví, přičemž se 

předpokládá, že se bude vycházet 

z definice podle IFRS 10. 

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



 59 

přičemž zákon poskytne jejich kvalitativní vymezení a současně 

stanoví, jakou metodou budou oceněny finanční investice v držených 

nekonsolidovaných jednotkách (ocenění reálnou hodnotou 

s přeceněním do výsledku hospodaření)."  

Odůvodnění: 

Z textu návrhu není zřejmé, jaké jednotky mají být považovány za 

investiční a že se má jednat a priory o jednotky v postavení 

mateřských společností. Zároveň není zřejmé, jak mají postupovat, 

nejsou-li povinni sestavit konsolidovanou účetní závěrku. Touto 

úpravou dojde ke sladění požadavků ZoÚ a IFRS, konkrétně IFRS 10 

Konsolidovaná účetní závěrka.  

Tato připomínka je zásadní 

 74 D K bodu II. 2. v. Metody konsolidace (str. 54) 

 

V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno:  

Na str. 54 je mezi metody sestavení konsolidované účetní závěrky 

zmíněna i "metoda poměrné konsolidace". 

Navrhujeme: 

Navrhujeme, aby u této metody byl uveden záměr posouzení 

Bere se na vědomí. 

Použití metody poměrné 

konsolidace bude předmětem 

diskuse při přípravě 

paragrafového znění nového 

zákona. 
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vhodnosti jejího dalšího použití. Konsolidovaná účetní závěrka, jde-li 

o vztah mateřské a dceřiné společnosti, by měla být sestavena za 

použití metody plné konsolidace, zatímco majetkové účasti zakládající 

podstatný vliv, resp. spoluovládání, by měly být zahrnuty do 

konsolidované účetní závěrky za použití metody ekvivalence.  

Odůvodnění: 

IFRS v současné době nepracují s metodou poměrné konsolidace, 

současně však upravují specifický postup pro tzv. společné operace. 

Proto zvážení vhodnosti použití metody poměrné konsolidace a její 

i případné vypuštění z úpravy může vést ke sladění požadavků ZoÚ 

a IFRS.  

Tato připomínka je zásadní 

 75 D K bodu III. 2. Základní způsoby oceňování 

 

V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno:  

Na str. 56 je pro oceňování jednotlivých položek účetní závěrky 

obsažena též „ekvivalence“.  

Navrhujeme: 

Navrhujeme, aby v nové úpravě ZoÚ byla pouze jedna „ekvivalence“ 

a nebyl rozdíl mezi oceňováním ekvivalencí a konsolidační metodou 

ekvivalence. Proto navrhujeme, aby u této metody byl uveden záměr 

posouzení vhodnosti jejího dalšího použití.  

Bere se na vědomí. 

V současné době není rozdíl při 

ocenění podílů v účetní závěrce 

ekvivalencí a „metodou 

ekvivalence“ v konsolidované 

účetní závěrce, přepokládáme 

však diskusi k této problematice. 
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Odůvodnění: 

IFRS znají pouze jedinou metodu ekvivalence a používají ji, jak při 

sestavení konsolidované účetní závěrky, tak pro ocenění finančních 

investic v samostatné účetní závěrce. Proto zvážení vhodnosti použití 

ekvivalence a její relevantní úprava v ZoÚ může vést ke sladění 

požadavků ZoÚ a IFRS.  

Tato připomínka je zásadní 

 76 D K bodu III.6. Použití cizích měn (kurzové rozdíly) 

 

V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno:  

Na str. 57 je uvedeno: „Kurzové rozdíly vznikají při použití jiné než 

funkční měny.“ 

Navrhujeme: 

Navrhujeme (i) upravit název této části takto: „Funkční měna a použití 

cizích měn (kurzové rozdíly)“; (ii) vydefinovat v této části funkční 

měnu jako měna primárního ekonomického prostředí a měnu, v níž je 

de facto vedeno účetnictví; (iii) vymezit kvalitativně tzv. monetární 

(peněžní) a nemonetární (nepeněžní) položky rozvahy.  

Odůvodnění: 

Rozlišení monetárních a nemonetárních položek rozvahy je podstatné 

pro kalkulaci a účtování kurzových rozdílů, neboť pouze monetární 

(peněžní) aktiva a závazky představující očekávaný budoucí peněžní 

Bere se na vědomí. 

Věcný záměr vychází 

z předpokladu, že si účetní 

jednotka zvolí měnu, ve které 

povede účetnictví – tj. funkční 

měnu. Tou tudíž může být 

i koruna česká. Kurzové rozdíly 

pak vznikají vždy, když bude 

transakce uskutečněna v jiné 

měně, než je měna účetní 

jednotky. 

Daná problematika bude 

předmětem diskuse při přípravě 

paragrafového znění nového 

zákona. 
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tok jsou vystaveny měnovému riziku a vedou v účetnictví 

k zaúčtování kurzových rozdílů.  

Tato připomínka je zásadní 

 77 D K bodu IV. 3. Účetní doklady 

 

V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno:  

Na str. 60 je uvedeno: „V oblasti účetních dokladů se nepředpokládají 

žádné významné změny.“ 

Navrhujeme: 

Navrhujeme zvážit úpravu účetních dokladů, aby reflektovaly 

modernost a realitu, práci s elektronickými doklady.  

Odůvodnění: 

ZoU by neměl standardizovat a stanovovat náležitosti účetních 

dokladů. Účetní doklad je obecně základním účetní záznamem, 

kterým se prokazují skutečnosti v účetnictví a nabývají různých podob 

a do budoucna se podoby budou měnit a vyvíjet. ZoÚ by měl stanovit 

pouze obecný požadavek na jejich existenci. 

Tato připomínka je zásadní 

Nevyhověno. 

Účetní doklad je jedním 

z nástrojů, kterým se prokazuje 

průkaznost, proto je nezbytné, aby 

nový zákon i nadále stanovil 

základní náležitosti. Předmětem 

diskuze však může být, které 

z náležitostí jsou pro průkaznost 

nezbytné a které lze vynechat. 

 78 D K bodu G. Zhodnocení korupčních rizik 

 

Bere se na vědomí. 

Nicméně úprava účetní profese 

není v této fázi přípravy nové 
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V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno:  

Na str. 75 se uvádí: „Návrh věcného záměru zákona jako takový́ 

nevytváří prostor pro korupční jednání, nicméně jednou z priorit 

navrhovaného věcného záměru zákona o účetnictví je napomoci 

snížení motivace ke korupci a snížení korupčních rizik, neboť korupce 

brání hospodářskému rozvoji a ohrožuje řádné a náležité fungování 

tržní ekonomiky…“ 

Na str. 76 se uvádí: „Jednou ze zásad, která by měla být v nové úpravě 

účetnictví jasně stanovena, je zásada přednosti obsahu před formou. 

Výslovné a přímé zakotvení této zásady eliminuje stávající nejistotu 

při aplikaci, čímž by mělo ubýt administrativní zátěže spojené 

s vyhodnocením nejistoty ohledně její aplikace. Zároveň vztah této 

zásady k zajištění věrného a poctivého obrazu účetní závěrky 

a finanční pozice účetní jednotky je mimořádně silný́, protože tato 

zásada je nutnou, nikoli postačující podmínkou. Návrh počítá s tím, že 

výjimky z uplatnění této zásady budou jasně definovány, aby bylo 

zcela zřejmé, které účetní jednotky a ve kterých případech se mohou 

od této zásady odklonit. Tím se sníží riziko pro korupční jednání. 

Doporučujeme: 

Doporučujeme, aby s tvorbou nové účetní legislativy, jejíž záměr 

podporujeme, byla vedena též věcná diskuse o záměru upravit 

vhodněji požadavky na kvalifikaci účetní profese. Vedení účetnictví 

s použitím IFRS, vedení účetnictví založené důsledně na zásadě 

přednosti obsahu před formou, vedení účetnictví, které vychází 

z koncepčního rámce, vedení účetnictví s povinnostmi AML 

účetní legislativy vhodná, neboť 

tato problematika musí být řešena 

komplexně včetně provádění 

analýz, přípravy věcného záměru 

zákona apod. 
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požadavků vyžaduje též osobu profesně kvalifikovanou.  

Tato připomínka je doporučující 

Bezpečnostní 

informační služba 

79 Z Při přípravě návrhu nového zákona o účetnictví požadujeme, aby 

v něm byla zakotvena možnost použití zvláštních postupů pro 

zpravodajské služby České republiky, které by umožnily potřebné 

utajení jejich činnosti a zajištění jejich bezpečnosti a bezpečnosti 

jejich příslušníků.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 

V rámci paragrafového znění 

nového zákona o účetnictví bude 

zachována možnost vydat pro 

ozbrojené síly, ozbrojené 

bezpečnostní sbory 

a zpravodajské služby zvláštní 

standardy, které se nebudou 

zveřejňovat. 

Česká národní 

banka 

81 D 1. Ke str. 33, bodu I.1.iii., 3. odst. - Výkaz o správě a řízení 

podniku 

 

Navrhujeme „Výkaz o správě a řízení podniku“ označovat jako 

„Prohlášení o správě a řízení podniku“ nebo „Prohlášení o řídicím 

a kontrolním systému“.  

 

Odůvodnění: 

Označení „Prohlášení o správě a řízení podniku“ považujeme za 

výstižnější pro překlad „Corporate governance statement“ (čl. 20 

směrnice 2013/34/EU). Jsme si vědomi, že v české verzi této směrnice 

je použit překlad „Výkaz o správě a řízení podniku“. Není však 

vhodný, neboť v případě „Corporate governance statement“ nejde 

Vysvětleno. 

Návrh věcného záměru zákona 

o účetnictví používá pojem 

„Výkaz o správě a řízení 

podniku“ pouze jako pracovní 

pojem. Tento pracovní pojem je 

přímo přebrán z překladu 

směrnice 2013/34/EU.  

V praxi je článek 20 směrnice 

2013/34/EU transponován do 

zákona č. 256/2004 Sb., 

o podnikání na kapitálovém trhu a 

je součástí výroční zprávy 

emitenta a pojem 
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o výkaz ve smyslu, v jakém je v ČR „výkaz“ chápán, ale slovní text, 

v němž účetní jednotka popisuje zejména zásady správy a řízení, které 

uplatňuje, včetně popisu systému řízení rizik a vnitřní kontroly, tzn. 

svůj řídicí a kontrolní systém.  

Výkaz/Prohlášení o správě 

a řízení podniku se nikde 

nevyskytuje. 

 81 D 2. Ke str. 34, bodu I.1.v. - Subjekt veřejného zájmu 

 

Souhlasíme s vypuštěním zdravotních pojišťoven a penzijních 

společností z definice subjektů veřejného zájmu, které byly do této 

definice v minulosti doplněny na základě využití diskrece členského 

státu k rozšíření definice subjektu veřejného zájmu, uvedenou v čl. 2 

směrnice 2013/34/EU). Navrhujeme doplnit text vymezující subjekt 

veřejného zájmu takto: 

 

„Subjektem veřejného zájmu se předpokládá, že bude  

a) účetní jednotka, která je obchodní společností a jejíž investiční 

cenné papíry jsou přijaty k obchodování na evropském 

regulovaném trhu, s výjimkou účetních jednotek, které jsou 

vybranými účetními jednotkami, 

b) banka podle zákona upravujícího činnost bank nebo spořitelním 

a úvěrním družstvo podle zákona upravujícího činnost spořitelních 

a úvěrních družstev, 

c) pojišťovna nebo zajišťovna podle zákona upravujícího činnost 

pojišťoven a zajišťoven.“ 

 

Bere se na vědomí. 

Vymezení subjektů veřejného 

zájmu bude předmětem detailnější 

diskuze k paragrafovému znění 

nového zákona. 

Diskuze by se měla vést nejen nad 

samotným vymezením SVZ 

(záměrem je i nadále nerozšiřovat 

SVZ oproti směrnici 2013/34/EU, 

ale zda požadavky směrnice 

2006/43/ES týkající se SVZ 

zapracovat do nového zákona 

o účetnictví). 
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Odůvodnění:  

Bez výše uvedeného doplnění budou pod písm. a) v definici subjektu 

veřejného zájmu (SVZ) zařazeny i účetní jednotky bez právní 

osobnosti, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na 

evropském regulovaném trhu, a to podílové fondy a podfondy SICAV. 

Návrh věcného záměru se však o žádném rozšíření oproti platnému 

znění zákona o účetnictví nezmiňuje, naopak hovoří o tom, že 

„definice bude korespondovat s definicí vycházející z práva EU“ 

(v platném znění zákona o účetnictví jsou v dotčeném ustanovení 

uvedeny jen účetní jednotky – obchodní společnosti). Vzhledem 

k tomu, že návrh věcného záměru rozšíření definice SVZ neuvádí, ani 

nijak neodůvodňuje, je výše uvedené doplnění potřebné provést. 

Povinností SVZ je mj. vyhotovovat a uveřejňovat "Corporate 

governance statement" (čl. 20 směrnice 2013/34/EU) a zřizovat výbor 

pro audit (čl. 39 směrnice 2006/43). Stanovit takovéto požadavky 

podílovému fondu nebo podfondu SICAV, jejichž cenné papíry jsou 

kótovány, tj. účetním jednotkám bez právní osobnosti, postrádá smysl. 

Podílové fondy ani podfondy SICAV nejsou nositelem práv 

a povinností (účetní jednotky bez právní osobnosti) a působí v pro ně 

specificky vymezeném regulatorním prostředí, které zahrnuje také 

tomu odpovídající („na míru šité“) mechanismy jejich řízení 

a kontroly. Jejich zahrnutí do definice SVZ v novém zákonu 

o účetnictví by také znamenalo, že se půjde nad rámec směrnice 

2013/34/EU. To může tyto účetní jednotky regulatorně zatěžovat více, 

než je pro zajištění řádné transpozice nezbytně nutné. Zahrnutí účetní 

jednotky do definice SVZ je vždy nutně spojeno s vyššími náklady 

včetně vyšších nákladů auditu a dalším zatížením těchto účetních 
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jednotek na zajištění souladu s požadavky spojenými se SVZ. Jde mj. 

o zatížení spojené s dodatečnými požadavky stanovenými v nařízení 

č. 537/2014 (specifické požadavky na povinný audit SVZ), například 

specifický postup účetní jednotky (ev. prostřednictvím výboru pro 

audit) při výběru a určování auditora (výběrová řízení), zvláštní 

pravidla pro přijímání a trvání/obnovování auditorských zakázek, 

specifická povinnost auditora vyhotovit pro účetní jednotku 

dodatečnou zprávu a implementovat specifické požadavky na vnitřní 

procesy a uspořádání auditora SVZ, specifické požadavky na veřejný 

dohled nad auditory SVZ, které se promítají do nákladů auditora nebo 

do činnosti účetní jednotky, např. provádění kontrol kvality u auditora 

SVZ v kratší (tříleté) periodicitě; vyžadování specifických informací 

od auditorů SVZ i od účetních jednotek / výborů pro audit pro účely 

veřejného dohledu. 

Pokud je záměrem předkladatele písm. a) v definici SVZ skutečně 

rozšířit i o účetní jednotky bez právní osobnosti, tak je nutné doplnit 

do návrhu věcného záměru řádné zdůvodnění, proč je nutné v tomto 

bodě změnit dosavadní transpozici směrnice 2013/34/EU a indikovat, 

jaký to bude mít dopad na dotčené účetní jednotky. Zároveň je nutné 

doplnit informaci o potřebě změnit v této souvislosti zákon 

o auditorech, neboť účetní jednotky bez právní osobnosti, které by se 

nově měly stát SVZ, je nutné osvobodit z povinnosti stanovené 

v zákonu o auditorech, a to mít výbor pro audit.  

 82 D Ke str. 35, bodu I.1.vi. - Podnikatelské účetní jednotky 

 

Vyhověno. 

Text upraven. 
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V 1. odst., 2. ř. na str. 35 je potřebné vypustit slova „a to i u NNO“. 

 

Odůvodnění: 

Dotčený odstavec se týká podnikatelských účetních jednotek, zmínka 

o nestátních neziskových organizacích by z něho měla být vypuštěna, 

neboť nestátním neziskovým organizacím je na str. 35 věnován 

zvláštní odstavec. 

 83 D 3. Ke str. 38 a 39, tabulce s návrhem na rozsah vedení účetnictví, 

a ke str. 41 – Povinné použití IFRS-EU 

 

Podporujeme rozšíření povinného používání mezinárodních účetních 

standardů upravených právem EU (IFRS-EU) na vybrané finanční 

instituce uvedené v tabulce na str. 38 a 39 (banky, družstevní záložny, 

pojišťovny, zajišťovny, penzijní společnosti, transformované fondy, 

účastnictví fondy, nebankovní obchodníci s cennými papíry, investiční 

fondy a investiční společnosti). Navrhujeme doplnit ještě účetní 

jednotky, které jsou finanční holdingovou osobou, smíšenou finanční 

holdingovou osobou, smíšenou holdingovou osobou, pojišťovací 

holdingovou osobou nebo pojišťovací holdingovou osobou se 

smíšenou činností. Jde o holdingové osoby podle sektorové regulace 

pro úvěrové instituce, pojišťovny nebo finanční konglomeráty. 

 

Dále považujeme za potřebné výčet vybraných finančních institucí 

Bere se na vědomí. 

 

V rámci tvorby paragrafového 

znění nového zákona proběhne 

diskuze o zahrnutí holdingových 

osob mezi ty subjekty, které 

budou mít povinnost používat 

IFRS. 
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s IFRS-EU uvedený na str. 41 uvést do souladu s výčtem v tabulce na 

str. 38 a 39, tzn. na str. 41 je nutné do výčtu doplnit pojišťovny 

a zajišťovny.  

V tabulce na str. 38 u podnikatelů (nefinanční sektor) zařazených do 

kategorie „Přijatá na regulovaný trh“ je také nutné nahradit zkratku 

„IFRS“ za zkratku „IFRS-EU“).  

Odůvodnění: 

Doplněním vybraných holdingových osob mezi účetní jednotky 

s IFRS-EU bude zajištěn soulad v používaném účetním rámci mezi 

úvěrovými institucemi, pojišťovnami a zajišťovnami a účetními 

jednotkami, které jsou také součásti skupin podléhajících sektorové 

regulaci (regulatorní rámec pro úvěrové instituce, pro pojišťovny, 

zajišťovny a finanční konglomeráty).  

Další navržené úpravy jsou k odstranění nesouladu uvnitř 

předloženého materiálu. 

Vyhověno. 

Text upraven. 

 84 D 4. Ke str. 41, bodu I.1.viii. – Vazba na zákon o dani z příjmu 

Podporujeme záměr provázat výsledek hospodaření podle IFRS-EU 

s daňovým základem. Podporujeme opuštění stávajícího přístupu, kdy 

účetní jednotky s IFRS-EU jsou nuceny převést výsledek hospodaření 

podle IFRS-EU na výsledek hospodaření podle českých účetních 

předpisů, který je následně východiskem pro základ daně z příjmu.  

Odůvodnění: 

IFRS-EU považujeme za mnohem podrobnější než české účetní 

Bere se na vědomí. 
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předpisy, pokrývají i řadu oblastí, které české účetní předpisy 

nechávají na rozhodnutí účetní jednotky. Výsledek hospodaření 

z účetní závěrky podle IFRS-EU poskytne Finanční správě relevantní 

informace a může být spolehlivěji měřitelným základem daně než 

různými převodovými můstky uměle zkonstruovaný výsledek 

hospodaření podle českých účetních předpisů.  

 85 D 5. Ke str. 41 a 42 – Dobrovolné použití IFRS-EU 

 

Navrhujeme doplnit mezi účetní jednotky s dobrovolným použitím 

IFRS-EU i účetní jednotky z podnikatelského sektoru, které nebudou 

mít povinné používání IFRS-EU. 

Odůvodnění: 

Nový zákon o účetnictví by neměl bránit podnikatelským účetním 

jednotkám v přechodu na vyšší standard účetních předpisů (IFRS-

EU). Používání IFRS-EU může posílit konkurenceschopnost 

podnikatelů a usnadnit jim přístupy na zahraniční trhy. Pokud 

podnikatelé chtějí uspět v mezinárodní konkurenci, musí být pro 

obchodní partnery a investory (ať stávající nebo potenciální) čitelní 

a srozumitelní. Účetní závěrky podle IFRS-EU k tomu přispějí 

rozhodně větší měrou než účetní závěrky sestavené podle českých 

účetních předpisů, neboť rozsah informací, zejm. v přílohách účetních 

závěrek podle IFRS-EU, poskytuje uživatelům účetních závěrek 

(investorům, věřitelům obchodním partnerům) podrobnější pohled na 

finanční situaci účetní jednotky a její možný vývoj.  

Nevyhověno. 

Rozšíření možnosti povinného 

nebo dobrovolného použití IFRS 

bylo široce diskutováno na 

pracovní skupině pro novou 

koncepci účetnictví.  

Vzhledem k tomu, že se počítá, že 

by výsledek hospodaření zjištěný 

podle IFRS byl základem daně 

z příjmu, je nutno provést 

důkladnou analýzu dopadů na 

výběr daně. 

Proto bude docházet 

k postupnému rozšiřování skupiny 

účetních jednotek s povinným 

nebo dobrovolným použitím 

IFRS. 

Je potřeba si uvědomit, že 

finanční instituce a pojišťovny již 
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v současné době předkládají 

povinně finanční výkazy 

sestavené v souladu s IFRS 

dohledovému orgánu. 

Navíc je nutno i analyzovat, pro 

které skupiny účetních jednotek 

má smysl vedení účetnictví podle 

IFRS. IFRS jsou primárně určené 

účetním jednotkám aktivním na 

kapitálových trzích. 

 86 D 6. Ke str. 48, bodu II.1.ii. – Rozvahový den 

Navrhujeme upravit text o vymezení rozvahového dne takto: 

„Rozvahovým dnem se podle stávajícího zákona o účetnictví rozumí 

den, ke kterému se uzavírají účetní knihy, a následně se sestavuje 

účetní závěrka. Návrh zákona nepředpokládá změnu v oblasti 

stanovení předpokládá úpravu vymezení rozvahového dne takto: 

Rozvahovým dnem se rozumí den, ke kterému končí účetní 

období a sestavuje se účetní závěrka.“ 

Odůvodnění: 

Vázat vymezení rozvahové dne na den, ke kterému se uzavírají účetní 

knihy, považujeme za překonané. Klíčové je, že jde o poslední den 

účetního období, tzn. den, ke kterému se sestavuje účetní závěrka za 

dané účetní období. Nedoporučujeme proto ve věcném záměru (ani 

v novém zákoně o účetnictví) vázat sestavení účetní závěrky na 

Bere se na vědomí. 

Ambicí věcného záměru není 

v tuto chvíli přesná definice či 

vymezení rozvahového dne. Na 

jednání pracovní skupiny ke 

koncepci nového zákona 

o účetnictví zatím neproběhla 

diskuze k vymezení rozvahového 

dne, s čímž souvisí i nepřímo 

vymezení účetního období. 

Současně je nutno zajistit 

provazbu se správou daní, aby 

případně nový koncept nenarušil 

její fungování. Proto vymezení 

rozvahového dne, resp. účetního 

období bude předmětem 
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„uzavírání účetních knih“, ale na den, kdy končí účetní období, nebo 

v případě mimořádné účetní závěrky na den určený jinými právními 

předpisy. V současné době je v účetních informačních systémech 

snaha o dodržení zásady uzavírání účetních knih buď opomíjena, nebo 

vede ke zbytečnému komplikování informačního systému. 

detailnější diskuze 

k paragrafovému znění nového 

zákona. 

 87 D 7. Ke str. 51, bodu II.2.i. – Kategorizace skupin 

Navrhujeme ve 2. odst. upravit větu první takto: 

V souladu se směrnicí 2013/34/EU se navrhuje, aby účetní jednotky 

měly možnost, při stanovení velikosti skupiny, vycházet 

z agregovaných dat za účetní jednotky ve skupině, při navýšení 

navýšit hraniční hodnoty pro aktiva celkem a roční úhrn obratu o 20%. 

Odůvodnění: 

Jde o upřesnění textu, neboť informace o použití agregovaných dat 

namísto konsolidovaných dat v dotčeném odstavci chybí. 

Vyhověno jinak. 

Text upraven. 

 

 88 D 8. Ke str. 52, bodu II.2.iii. – Osvobození od povinnosti sestavit 

konsolidovanou účetní závěrku 

Navrhujeme v novém zákoně o účetnictví výslovně uvést, že účetní 

jednotka splňující definici investiční jednotky a podmínky podle IFRS 

10 namísto konsolidované účetní závěrky sestavuje individuální účetní 

závěrku, v níž oceňuje účasti do dceřiných podniků reálnou hodnotou.  

Odůvodnění: 

Navrhovaným doplněním bude na jisto postaveno, jak aplikovat 

Bere se na vědomí. 

V rámci tvorby paragrafového 

znění proběhne detailnější diskuze 

k uplatnění IFRS 10, resp. 

osvobození investičních jednotek 

z povinnosti sestavit 

konsolidovanou účetní závěrku. 
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ustanovení účetní směrnice o konsolidované účetní závěrce a IFRS 10 

o individuální účetní závěrce (separate financial statement) v případě 

účetní jednotky, která je investiční jednotkou podle IFRS 10 a splňuje 

podmínky podle IFRS 10.  Podle stávající praxe účetní jednotky 

s povinným použitím IFRS-EU, které splňují definici investiční 

jednotky a podmínky stanovené v IFRS 10, sestavují namísto 

konsolidované účetní závěrky individuální účetní závěrku, v níž účasti 

do dceřiných podniků oceňují reálnou hodnotou. Tento přístup je 

v souladu s názorem Evropské komise uveřejněným v r. 2013 - 

COMMISSION SERVICES’ WORKING PAPER - Commission 

services’ views on the interaction between the amendments to IFRS 

10, IFRS 12 and IAS 27 regarding investment entities and the 7th 

Directive - Groups comprised of only investment entities. V tomto 

dokumentu EK mj. uvádí: „…IAS Regulation introduces derogations 

to the common régime set by the Accounting Directives, in that it 

provides more specific rules regarding individual or consolidated 

accounts than the Accounting Directives and thus represent lex 

specialis in comparison with the Accounting Directives.“ Dále EK 

uvádí „The new Accounting Directive further clarifies in a Recital that 

its provisions should apply only to the extent that they are not 

inconsistent with, or contradicted by provisions specified elsewhere 

for the financial reporting of  certain types of undertakings. The new 

Accounting Directive would therefore not restrict or hinder 

a company’s compliance with (or choice under) adopted IASs further 

to the IAS Regulation. This pattern applies when either Article 4 or 

Article 5 of the IAS Regulation applies.“  EK dochází k závěru, že 

„…a group that would prepare separate financial statements as a result 

of the situation described in this note once amendments have been 
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made to IFRS 10, 12 and IAS 27 should be deemed to be compliant 

with the Seventh Directive and the IAS Regulation. Since the 

application of the IAS Regulation cannot subsequently change the 

conditions which gave rise to this application, such group should not 

be required to prepare consolidated accounts in addition to those 

separate financial statements. This would be the same with the new 

Accounting Directive.“  

 89 D Navrhujeme z přehledu metod, které se použijí pro sestavení 

konsolidované účetní závěrky, vypustit metodu poměrné konsolidace 

a metodu ekvivalence. Metodu ekvivalence navrhujeme označit jako 

metodu pro ocenění vybraných účastí (nekonsolidovaných) 

vykázaných v konsolidované účetní závěrce, nikoliv jako metodu 

konsolidace. 

Odůvodnění: 

Podle čl. 26 směrnice 2013/34/EU je použití poměrné konsolidace 

diskrecí členské státu. Členský stát nemusí poměrnou metodu 

vyžadovat, nemusí ji ani umožnit. Z IFRS-EU byla poměrná metoda 

již vypuštěna. Podle IFRS-EU metoda ekvivalence není metodou 

konsolidace, ale metodou ocenění nekonsolidovaných účastí 

vykázaných v konsolidovaných účetních závěrkách. Pokud budou 

metoda poměrné konsolidace a metoda ekvivalence z přehledu metod 

pro sestavení konsolidované účetní závěrky vypuštěny, resp. v novém 

zákoně o účetnictví bude pro konsolidaci použita jen plná metoda, 

budou metody podle zákona účetnictví v souladu s metodami podle 

IFRS-EU. Zároveň nedojde k nesouladu se směrnicí 2013/34/EU, 

národní diskrece k poměrné metodě nebude jen využita. Vypuštěním 

Bere se na vědomí. 

V rámci prací na paragrafovém 

znění nového zákona proběhne 

detailnější diskuze k použití 

metod pro konsolidaci, tzv. 

i použití ekvivalence. 
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metody ekvivalence z metod konsolidace a jejím označením za 

metodu ocenění bude zajištěn soulad se směrnicí 2013/34/EU, neboť 

tato směrnice metodu ekvivalence nepovažuje za metodu konsolidace, 

ale za metodu pro ocenění nekonsolidovaných účastí vykázaných 

v konsolidované účetní závěrce. 

Českomoravská 

konfederace 

odborových svazů 

 

90 Z K bodu I.1.vii. Rozsah vedení účetnictví, strana 36 

Požadujeme zachovat jednoduché (hotovostní) účetnictví za těch 

podmínek, jak je nyní upraveno v zákoně o účetnictví. 

Odůvodnění: 

Pro menší odborové organizace je nezbytně nutné zachovat 

jednoduché (hotovostní) účetnictví. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní.  

Vyhověno.  

Návrh věcného záměru zákona 

o účetnictví obsahuje pro 

odborové organizace možnost 

vedení jednoduchého účetnictví 

jako minimální možný rozsah 

vedení účetnictví. 

 91 Z K bodu IX. Zveřejňování, strana 68 

Požadujeme, aby bod IX. Zveřejňování byl doplněn tímto zněním: 

„Povinnost zveřejňování podle tohoto bodu se nevztahuje na 

účetní jednotky, které jsou odborovými organizacemi nebo 

organizacemi zaměstnavatelů.“. 

Odůvodnění: 

V rámci reformy soukromého práva došlo k řadě ne zcela 

domyšlených změn souvisejících se sjednocením právní úpravy 

postavení odborových organizací a organizací zaměstnavatelů s právní 

úpravou spolků, popř. obchodních korporací. Nový občanský zákoník 

a na něj navazující další nové právní předpisy nerespektují plně 

zvláštní charakter odborových organizací a organizací zaměstnavatelů 

Nevyhověno. (Předmět rozporu) 

 

Navrhovanou úpravou věcného 

záměru zákona o účetnictví by 

došlo k neodůvodněnému 

zvýhodnění určité skupiny 

účetních jednotek (odborových 

organizací) na úkor ostatních 

účetních jednotek. Všechny účetní 

jednotky jsou – z hlediska 

věcného záměru zákona 

o účetnictví – vystaveny stejné 
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jako subjektů sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání, které 

požívají zvláštní právní ochrany plynoucí z mezinárodních smluv, 

které Česká republika ratifikovala, a které mají z tohoto důvodu 

přednost před českými zákony.  

V praxi se v důsledku přijetí nového soukromého práva a na 

něj navazujících právních úprav zásadním způsobem zhoršilo zejména 

provádění evidence vzniku, změn a zániku uvedených organizací, 

které nejsou rejstříkové soudy schopny realizovat ani několik let po 

převzetí této agendy z Ministerstva vnitra de lege artis a zhoršily se 

i podmínky pro působení odborových organizací a organizací 

zaměstnavatelů v souvislosti s přijímáním dalších právních úprav, 

včetně oblasti daní a účetnictví. 

Ze skutečnosti, že odborové organizace a organizace 

zaměstnavatelů jsou formálně i podle nové soukromoprávní úpravy 

považovány za právnické osoby sui generis (za veřejně prospěšné 

společnosti – srov. § 324 zákoníku práce), na které se dle § 3025 

občanského zákoníku ustanovení o právnických osobách a spolcích 

použijí přiměřeně v tom rozsahu, v jakém to neodporuje jejich 

povaze zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů podle 

mezinárodních smluv, vyplývá, že ve vztahu k těmto právnickým 

osobám nelze přistupovat stejně jako k jiným právnickým 

osobám, zejména jako k obchodním společnostem, či spolkům.  

Tento specifický právní režim je nezbytné v souladu 

s Ústavním pořádkem České republiky uplatnit v celém právním řádu, 

tj. jak v soukromém právu hmotném, tak v oblasti jejich zápisů do 

veřejného rejstříku (rejstřík spolků), i v oblasti účetnictví, popř. 

konkurenční soutěži, tzn. jsou ze 

zákona povinny zveřejňovat o své 

činnosti určité informace. Podle 

našeho názoru zveřejňování 

účetních závěrek ve stanovené 

sbírce listin veřejného rejstříku 

neznamená jakékoli omezení 

nezávislosti dotčených účetních 

jednotek, naopak tuto povinnost je 

třeba chápat jako nástroj zvýšení 

transparentnosti informací 

poskytovaných o činnosti 

jednotlivých subjektů. Zároveň 

jsme názoru, že návrh věcného 

záměru zákona o účetnictví není 

v rozporu ani s Úmluvou 

o svobodě sdružování a ochraně 

práva odborově se organizovat, 

ani se zákonem 

č.89/2012Sb., občanský zákoník. 

Možným řešením dané 

problematiky by mohla být úprava 

zákona č. 304/2013 Sb., 

o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob, 

v tom smyslu, že by odborové 

organizace nebyly povinny se 
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v dalších oblastech, které se působení sociálních partnerů a oblasti 

kolektivního vyjednávání dotýkají.  

Ani zde nelze ukládat odborovým organizacím a organizacím 

zaměstnavatelů povinnosti, které narušují ústavně garantované 

svobody sdružování a kolektivního vyjednávání. Jde o specifickou 

oblast vztahů, v jejichž rámci dochází i k řešení sporů mezi oběma 

stranami sociálního dialogu na podnikové i vyšší úrovni zvláštními 

postupy, včetně krajních prostředků, tj. stávek či výluk. 

Práva garantovaná odborovým organizacím a organizacím 

zaměstnavatelů mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána, narušuje závažným způsobem v oblasti 

účetnictví zejména povinnost zveřejňování účetní závěrky, zprávy 

auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy ve spolkovém 

rejstříku.  

Důvodem jsou omezení, která pro Českou republiku 

vyplývají zejména z jí ratifikované úmluvy Mezinárodní 

organizace práce (dále jen „MOP“) č. 87 o svobodě sdružování 

a ochraně práva se odborové organizovat (č. 489/1990 Sb.) a dále 

i z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, 

Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech a z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 

(č. 209/1992 Sb.). 

Úmluva č. 87 požaduje minimalizaci ingerence státní moci 

do vlastní organizační struktury a existence odborové organizace 

(i organizace zaměstnavatelů) a odstraňování překážek, které by 

zapisovat do spolkového rejstříku. 

 

 

 

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



 78 

bránily působení uvedených organizací. I v oblasti účetnictví musí 

být ze strany státu a jeho orgánů (tj. jak moci zákonodárné, tak 

výkonné i soudní) postupováno tak, aby byla maximálně šetřena práva 

nejen odborové organizace, jako zástupce zaměstnanců (popř. 

organizace zaměstnavatelů jako zástupce zaměstnavatelů), ale předně 

i práva zaměstnanců (zaměstnavatelů) samotných, co se týče koaliční 

svobody a práv z toho vyplývajících. Důležitá jsou zejména 

následující ustanovení Úmluvy č. 87: 

Podle článku 2 “Pracovníci a zaměstnavatelé bez jakéhokoliv 

rozdílu mají právo bez předchozího schválení ustavovat organizace 

podle vlastní volby, jakož i stát se členy takových organizací, a to za 

jediné podmínky, že se podřídí stanovám těchto organizací.“ 

Podle článku 3 „Organizace pracovníků a zaměstnavatelů mají 

právo vypracovávat své stanovy a pravidla, zcela svobodně volit své 

zástupce, organizovat svoji správu a činnost a formulovat svůj 

program.“ a dále „Veřejné orgány se zdrží jakéhokoliv zásahu, 

který by omezoval toto právo nebo zabraňoval jeho zákonnému 

vykonávání.“.  

Podle článku 8 odst. 2 „Vnitrostátní zákonodárství nesmí 

omezovat, ani nesmí být uplatňováno tak, aby omezovalo záruky 

stanovené touto úmluvou.“ 

Podle článku 11 „každý členský stát, pro nějž platí tato 

úmluva, se zavazuje učinit všechna vhodná a potřebná opatření, 

aby zajistil zaměstnancům a zaměstnavatelům svobodné 

vykonávání práva odborově se sdružovat.“. 
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Má-li například mít odborová organizace možnost využívat 

v praxi právo na stávku, nesmí zaměstnavatel znát její finanční 

situaci – snadno by posoudil z informací dostupných v rejstříku 

spolků a jeho sbírce listin, zda a jak dlouhou stávku je schopna 

odborová organizace vést apod. a svoboda kolektivního vyjednávání 

o mzdách a ostatních pracovních podmínkách by tak byla vážně 

narušena.  

Tyto informace obsažené v účetních závěrkách, zprávách 

auditorů, či ve výročních zprávách tak nemohou být veřejně dostupné. 

Proto uvedená úmluva č. 87 svěřuje tyto otázky výlučně vnitřním 

předpisům odborových organizací a organizací zaměstnavatelů, 

a proto se navrhuje předkládaná právní úprava. Jejím cílem je zajistit 

plný soulad zákona o účetnictví s mezinárodní právní úpravou 

závaznou pro Českou republiku i s novým občanským zákoníkem.   

Naše stanovisko navazuje na zákon č. 460/2016 Sb., kterým se 

mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a související zákony, 

kterými byly provedeny obdobné úpravy v základních předpisech 

týkajících se působení odborových organizací a organizací 

zaměstnavatelů. Jedná se o část první (změna občanského zákoníku) 

a o část osmou (změna rejstříkového zákona), pokud jde o zvláštní 

postavení odborových organizací. Novela občanského zákoníku 

nabyla účinnosti 28. 2. 2017 a novela rejstříkového zákona nabyla 

účinnosti 1. 1. 2018. 

Dalším důvodem, proč by odborové organizace neměly zveřejňovat 

účetní závěrky, zprávy auditora o ověření účetní závěrky a výroční 

zprávy je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
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o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). 

Na účetních závěrkách, a výročních zprávách jsou uvedeni odboroví 

funkcionáři. Podle čl. 9 odst. 1 GDPR se jedná o zvláštní kategorii 

osobních údajů, jejichž zpracování je zakázáno. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Český statistický 

úřad 

92 D Část „Vybrané účetní jednotky“, str. 35 

Český statistický úřad trvá na dosavadním způsobu sestavování 

účetních závěrek ve čtvrtletní periodicitě u vybraných účetních 

jednotek, které nesestavují Pomocný analytický přehled. 

Odůvodnění: 

Český statistický úřad v rámci tohoto diskutovaného tématu 

upozorňuje na skutečnost, že zrušení čtvrtletní účetní závěrky – 

tj. veřejných účtů, by vedlo ke zrušení základního administrativního 

zdroje pro sestavení vládních národních účtů v této periodicitě u více 

než 16 000 jednotek  

a ke zvýšení náročnosti na respondenty z titulu obnoveného  

a rozšířeného statistického zjišťování a s největší pravděpodobností  

i k snížení kvality mezinárodně sledovaných údajů. 

Dle článku 3 bodu 1. nařízení Komise (ES) č. 264/2000, ze dne 3. 

února 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) 2223/96, pokud jde 

o konjunkturální statistiku veřejných financí, by přímé zdroje, veřejné 

účty nebo administrativní zdroje (pro určité kategorie)  

Vyhověno. 

Text materiálu upraven.  

Podkapitola specifikující VÚJ 

upravena tak, aby neobsahovala 

potenciální změnu termínů. 
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měly tvořit 90 % odpovídajících údajů. 10 % údajů je určeno pouze  

pro metodické (koncepční) úpravy a vztahuje se na všechny položky 

účtů sektoru vládních institucí a na všechny jednotky zatříděné 

v tomto sektoru. Odhady nejsou prakticky povoleny, aby nedocházelo  

ke zkreslení maastrichtských kritérií platných pro výpočet deficitu  

a dluhu sektoru vládních institucí.  

Tato připomínka je zásadní. 

 93 D Shrnutí Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace podle 

obecných zásad (RIA) 

Český statistický úřad navrhuje kladné vyhodnocení bodu 3.1 Dopady  

na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. 

Odůvodnění: 

Materiál nezohledňuje finanční dopady nové právní úpravy z hlediska 

financování nákladů souvisejících s proškolením zaměstnanců 

a úpravou ICT. ČSÚ doporučuje v materiálu při posouzení 

jednotlivých variant nové úpravy zohlednit i tyto náklady 

organizačních složek státu a dalších jednotek. 

Vysvětleno. 

Finanční dopady nové právní 

úpravy v oblasti účetnictví jsou 

pro podnikatelské účetní jednotky 

vyčísleny v části materiálu 3.4.1 

Kvantitativní analýza. 

Jelikož se nepředpokládají změny 

ve vykazování ve veřejném 

sektoru, tak se nepředpokládají 

žádné náklady související se 

změnami účetních softwarů 

a náklady na zaškolení. 

 94 D Český statistický úřad doporučuje v připravovaném prováděcím 

předpisu pro vybrané účetní jednotky upravit postup pro evidenci 

a použití výsledku hospodaření předchozích období. 

Bere se na vědomí. 

Tato připomínka se nevztahuje 

k věcnému záměru. 

Problematika bude řešena v rámci 
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prováděcích vyhlášek. 

 95 D Český statistický úřad navrhuje v celém materiálu nahradit slova 

„nestátní nezisková organizace“ termínem „neziskové organizace“  

a slova „veřejný sektor“ slovy „sektor vládních institucí“.  

 

Odůvodnění: 

ČSÚ upozorňuje na skutečnost, že nově zaváděné instituty musí 

odpovídat definicím, které jsou zakotveny přímo aplikovatelnými 

předpisy EU, např. Nařízením Evropského parlamentu a Rady  

(EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o evropském systému 

národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění  

nebo Nařízením rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 

o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke 

Smlouvě o založení Evropského společenství, v platném znění. 

Sektor neziskových organizací je definován mezinárodním 

standardem ESA 2010 nebo standardem OSN – SNA2008 jako „non-

profit institutions“ nebo jako „non-government institutions“. Tyto 

organizace nelze obecně vymezit navrženým termínem, který by 

mimo jiné zahrnoval i školské právnické osoby, spolky nebo zájmová 

sdružení právnických osob (60-70 institucionálních jednotek 

zatříděných v sektoru místních vládních institucí). Nelze za ně rovněž 

považovat veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce (které 

spravují  

80-90 % veřejných prostředků), Vinařský fond (který přiděluje dotace  

a vybírá povinné odvody), Garanční systémy a fondy (tj. Garanční 

Vysvětleno. 

Pro potřeby návrhu věcného 

záměru nového zákon o účetnictví 

se veřejným sektorem označují 

vybrané účetní jednotky, tedy 

organizační složky státu, státní 

fondy, příspěvkové organizace, 

územní samosprávné celky, 

Regionální rady regionů 

soudržnosti, dobrovolné svazky 

obcí a zdravotní pojišťovny.  

Vybrané účetní jednotky jsou tedy 

pouze podmnožinou sektoru 

veřejných institucí vymezených 

zákonem č. 23/2017 Sb., kdy 

veřejné instituce jsou širším 

pojmem.  

Dále Mezinárodní účetní 

standardy pro veřejný sektor, se 

kterými jsou právní předpisy 

v oblasti účetnictví a české účetní 

standardy pro vybrané účetní 

jednotky s výjimkou zdravotních 

pojišťoven harmonizovány, 

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



 83 

systém finančního trhu, Fond pojištění vkladů, Fond pro řešení krizí, 

Garanční fond obchodníků s cennými papíry nebo Kancelář pojistitelů  

a jiné (zatříděné v sektoru vládních institucí). 

vymezují veřejný sektor odlišně 

od sektoru vládních institucí, 

například se předmětné 

mezinárodní standardy nevztahují 

na podniky veřejné správy. 

Z tohoto důvodu by bylo 

požadované nahrazení termínu 

„veřejný sektor“ termínem „sektor 

vládních institucí“ pro potřeby 

tohoto materiálu zavádějící. 

Pro účely věcného záměru zákona 

o účetnictví byl zvolen termín 

nestátní neziskové organizace 

především z důvodu, že se jedná 

o velice nesourodou skupinu 

účetních jednotek a zároveň bylo 

potřeba odlišit v rámci 

neziskového sektoru – veřejné 

instituce a neziskové instituce bez 

napojení na stát. Název nestátní 

neziskové organizace vychází 

z názvu výboru při Úřadu vlády 

ČR – Výbor pro legislativu a 

financování Rady vlády pro 

nestátní neziskové organizace. 

Detailnější vymezení skupiny 

účetních jednotek nestátních 
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neziskových organizací v rámci 

nové účetní legislativy bude 

především předmětem tvorby 

paragrafového znění nového 

zákona o účetnictví. 

 96 D Kapitola B „Zhodnocení stávající právní úpravy“, 1. věta 1. odstavce,  

str. 35 

Český statistický úřad navrhuje věcnou korekturu této části materiálu. 

 

Odůvodnění: 

Navržené odůvodnění stávající právní úpravy je nepřesné. Evropské 

právo neřeší pravidla účetnictví těch jednotek, které mají charakter 

rozpočtových a příspěvkových organizací, které národní právo 

označuje jako vybrané účetní jednotky. ČSÚ také upozorňuje na 

skutečnost,  

že v ČR jsou do veřejného sektoru mimo jiné zařazeny i banky  

nebo emitenti cenných papírů, pro které mezinárodní standardy 

existují. 

Vyhověno. 

Chybný text smazán, doplněna 

krátká specifikace. 

Upozorňujeme, že se 

pravděpodobně jedná o text na str. 

16 a nikoli na str. 35. 

 97 D Kapitola B „Zhodnocení stávající právní úpravy“, část „Reforma 

v oblasti účetnictví od roku 2000“, poslední věta, str. 35 

Český statistický úřad navrhuje nahradit slova „byla dokončena i “ 

slovy „pokračuje“. 

Vyhověno jinak.  

Text upraven. 
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 98 D Část „Účtová osnova a účtový rozvrh“, str. 61 

Český statistický úřad doporučuje nově zvážit popisovanou 

problematiku. Doporučuje stanovit směrné účetní osnovy pro 

jednotlivé skupiny, popř. zvážit účtovou osnovu pro určité jednotky 

v zúženém rozsahu a variantu podvojného účetnictví vedeného 

neziskovými organizacemi. 

 

Odůvodnění: 

Vzhledem k počtu neziskových organizací s významným postavením 

v národním hospodářství a následným dopadem na státní rozpočet  

a na propočet deficitu a dluhu vládních institucí ČSÚ upozorňuje  

na možné zvýšení administrativní zátěže a nákladů účetních jednotek  

na zpracování účetních záznamů. K zpracování rozdílných účtových 

rozvrhů a závěrek ze strany ČSÚ by bylo nutné zavést statistické 

zjišťování. 

Současně by nebyla naplněna jedna z ambicí předloženého materiálu. 

Realizace navržených variant by vedla ke snížení kvality mezinárodně 

sledovaných údajů (HDP, vládní deficit, dluh aj.). Hotovostní 

účetnictví nemá potřebnou vypovídací schopnost ani pro samotné 

účetní jednotky. Nevypovídá nic o zadlužení a jeho vývoji nebo 

o pohledávkách. 

Bere se na vědomí. 

Při přípravě paragrafového znění 

nového zákona bude diskutováno 

nastavení podrobného nastavení 

účtové osnovy pro jednotlivé 

skupiny účetních jednotek tak, 

aby nedošlo ke zvyšování jejich 

administrativní zátěže. 

Konkrétní podoba účtové osnovy 

však bude předmětem 

prováděcích předpisů a nikoli 

nového zákona o účetnictví. 

Hospodářská 

komora ČR 

99 D A. Obecná zásadní pozice 

Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) vítá 

rekodifikaci, poptávanou odbornou veřejností i běžnými uživateli 

Děkujeme. 
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právní úpravy účetnictví.  

 100 D Připomínka k C. 4 Detailně k nové struktuře zákona o účetnictví, 

k bodu I. 1. viii. – Použití mezinárodních účetních standardů nadpis 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (str. 41, třetí 

odstavec) 

Navrhujeme doplnit na str. 41 do třetího odstavce zakomponovat větu: 

Bude opuštěn stávající postup, kdy účetní jednotky s IFRS-EU musí 

přetransformovat hospodářský výsledek dle IFRS-EU na výsledek 

hospodaření podle českých účetních předpisů (dále jen CAS), který je 

následně východiskem pro základ daně z příjmu.  

Odůvodnění:  

IFRS-EU jsou mnohem podrobnější než CAS, pokrývají i řadu oblastí, 

které české účetní předpisy nechávají na rozhodnutí účetní jednotky 

(např. oblast leasingu, zachycování výnosů ze smluv se zákazníky, 

stanovení funkční měny). Sestavený výsledek hospodaření dle IFRS-

EU poskytne relevantní údaje nejen soukromým uživatelům (vlastníci, 

věřitelé), ale i státu prostřednictvím Finanční správy ČR a může se stát 

dobrým a spolehlivým základem daně oproti hospodářskému výsledku 

dle CAS na základě převodových můstků.  

Vyhověno jinak. 

Text upraven. 

 101 D Připomínka k C. 4 Detailně k nové struktuře zákona o účetnictví, 

k bodu I. 1. viii. – Použití mezinárodních účetních standardů nadpis 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (str. 41, výčet 

subjektů s povinným použitím IFRS - EU) 

Požadujeme do věcného záměru vložit závazek, že v doprovodných 

Vysvětleno. 

Návrh věcného záměru zákona 

účetnictví počítá s dostatečně 

dlouhou legisvakanční dobou, tak 

aby bylo možné, u některých 
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novelách speciálních zákonů k novému zákonu o účetnictví bude 

řešen problém stimulace/kompenzace těch subjektů, které budou 

plošně nuceny opustit doposud využívané národní standardy. Pokud 

takové řešení nebude možné, přikláníme se – přinejmenším pro 

dostatečně dlouhé přechodné období – k principu dobrovolnosti. 

 

Odůvodnění:  

Jako příklad argumentace ze strany široké členské základny HK ČR 

ve prospěch připomínky uvádíme pohled investičních nebo penzijních 

společností a fondů (investičních, účastnických a transformovaných), 

kde povinný přechod k IFRS – EU může poškodit klienty. Dle tohoto 

názoru případné prosazení legislativní povinnosti, aby zmíněné 

subjekty účtovaly podle IFRS – EU nepřinese klientům více informací 

a nepovede ke zvýšení transparence v hospodaření zmíněných 

subjektů.  Postačovat by měla stávající právní úprava provedená 

v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 

včetně dobrovolné možnosti účtovat dle IFRS - EU, ale nezveřejňovat 

přílohy tedy detaily další subklasifikací vykazovaných položek dle 

požadavků IFRS viz např. stávající úprava § 19a zmíněného zákona 

"použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení 

účetní závěrky". 

Bezprostřední pozitivní dopady zavedení IFRS pro investiční fondy 

nejsou zřetelné, a vzhledem ke značným nákladům takový krok může 

poškodit investiční fondy a jejich investory. V souvislosti s IFRS 

navíc vzniká několik podstatných nesrovnalostí. Přechod k IFRS - EU 

povinných účetních jednotek, 

zajistit plynulý a administrativně 

nenáročný přechod na IFRS. 
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přinese nejenom jednorázové náklady implementace, ale i pravidelné 

náklady související se zvýšenou pracností pro investiční fondy i jejich 

auditory spojené zejména s přípravou a auditem výročních zpráv 

a významných rozšířením dat reportovaných na ČNB. Investoři fondů 

emitovaných v ČR tak budou ročně zatížení zvýšenou nákladovostí. 

Zdá se pravděpodobné, že investiční fondy emitované v ČR by byly 

diskriminovány zvýšenými administrativními a nákladovými 

požadavky oproti zahraničním investičním fondům. Tímto opatřením 

by se tedy přímo poškodil český sektor investičních fondů.  

Podle dostupných informací nebyly IFRS pro investiční fondy 

zavedeny v žádné srovnatelné zemi Evropské unie. Z tohoto důvodu 

chybí jakékoliv relevantní zkušenosti s implementací mezinárodních 

standardů pro investiční fondy a IFRS – EU není považováno za 

standard pro investiční fondy. 

Z pohledu investorů není v jejich zájmu měnit zveřejňované 

informace a toto je i v rozporu se snahou evropských regulátorů 

harmonizovat a zjednodušovat informace poskytované investorům. 

Pro investory je důležitá především stabilita. Přechodem na IFRS - EU 

investoři mohou přijít o možnost relevantních srovnání – jak 

historicky při změnách, ke kterým by u konkrétních fondů došlo, tak 

i srovnání mezi jednotlivými fondy, kdy formální důvody jako 

zavedení nové třídy fondů zkreslí údaje vykazované fondem. 

Takovéto příklady lze vidět např. u fondů v právní formě SICAV 

s podfondem a SICAV bez podfondu, kdy investiční strategie, 

fungování fondu a vztah k investorům jsou u obou stejné, a proto by 

mělo být stejné i účetní zachycení. Toto není v souladu s evropskými 

tendencemi zjednodušování (a srovnatelnosti) informací 
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poskytovaných investorům. 

Stručně řečeno, povinná aplikace IFRS – EU na investiční fondy je 

diskutabilní, protože absenci hmatatelných přínosů doplňují značné 

náklady spojené s jejich zavedením. To zřejmě i důvodem, proč žádná 

z okolních zemí, ani zavedených fondových jurisdikcí (např. 

Lucembursko) IFRS – EU pro fondy nezavedla. Obáváme se, že 

předkladatelem zvolená obligatornost znevýhodňuje český fondový 

sektor, a není tak v souladu Koncepcí rozvoje kapitálového trhu 

schválenou vládou před necelým rokem. 

 102 D Připomínka k C. 4 Detailně k nové struktuře zákona o účetnictví, 

k bodu I. 1. viii. – Použití mezinárodních účetních standardů nadpis 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (str. 42)  

Navrhujeme  text Účetní závěrka v části písm. b) doplnit o možnost 

(právo) všech účetních jednotek dobrovolně používat IFRS-EU. 

Odůvodnění: 

Připravovaný zákon o účetnictví by měl umožnit účetním jednotkám 

z podnikatelského sektoru umožnit dobrovolný přechod na vyšší 

standard účetních předpisů (IFRS - EU). Tyto standardy dle našeho 

názoru posílí konkurenceschopnost podnikatelů a rovněž usnadní 

přístup na zahraniční trhy.  Aby bylo tohoto cíle dosaženo, musí být 

podnikatel pro své obchodní partnery, stát, popř. investory (ať 

stávající nebo potenciální) čitelný a srozumitelný. Sestavené účetní 

závěrky podle IFRS - EU k tomu podle našeho názoru přispějí. 

Umožní uživatelům mezinárodní srovnávání. Z druhé strany pak tedy 

zavedení navrhovaného práva nebudou účetní jednotky 

Nevyhověno. 

Rozšíření možnosti povinného 

nebo dobrovolného použití IFRS 

bylo široce diskutováno na 

pracovní skupině pro novou 

koncepci účetnictví.  

Vzhledem k tomu, že se počítá, že 

by výsledek hospodaření zjištěný 

podle IFRS byl základem daně 

z příjmu, je nutno provést 

důkladnou analýzu dopadů na 

výběr daně. 

Proto bude docházet 

k postupnému rozšiřování skupiny 

účetních jednotek s povinným 

nebo dobrovolným použitím 
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diskriminovány používáním CAS oproti IFRS - EU. Domníváme se, 

že dřívější zavedení IFRS - EU do širší praxe účetních jednotek 

přispěje ke zvýšení odborných znalostí účetních pracovníků (nyní 

tuzemské vysoké školy IFRS - EU vyučují, k dispozici je dostatek 

odborných seminářů a školení, IFRS - EU se stávají komplexnější, 

rozsáhlejší a dřívější zavedení do širší praxe zlepší jejich aplikaci, 

současně se zvýší počet pracovníků, kteří budou IFRS - EU používat, 

pracovníci budou mít možnost a motivaci průběžně zvyšovat svoje 

znalosti v oblasti IFRS - EU ve prospěch účetních jednotek, které je 

povinně nebo dobrovolně budou používat).  

 

IFRS. 

Je potřeba si uvědomit, že 

finanční instituce a pojišťovny již 

v současné době předkládají 

povinně finanční výkazy 

sestavené v souladu s IFRS 

dohledovému orgánu. 

Navíc je nutno i analyzovat, pro 

které skupiny účetních jednotek 

má smysl vedení účetnictví podle 

IFRS. IFRS jsou primárně určené 

účetním jednotkám aktivním na 

kapitálových trzích. 

 103 D Připomínka k C. 4 Detailně k nové struktuře zákona o účetnictví, 

k bodu II. 1. ii. Rozvahový den a k bodu II. 1. iii. Vymezení druhů 

účetní závěrky (str. 48) 

Dáváme ke zvážení následující úpravu textu vymezujícího rozvahový 

den: 

„Rozvahovým dnem se rozumí den, ke kterému se uzavírají účetní 

knihy, končí účetní období a následně se sestavuje se účetní závěrka.“ 

Odůvodnění: 

Vázat vymezení rozvahové dne na den, ke kterému se uzavírají účetní 

knihy, považujeme za překonané. Klíčové je, že jde o poslední den 

účetního období, tzn. den, ke kterému se sestavuje účetní závěrka za 

Bere se na vědomí. 

Ambicí věcného záměru není 

v tuto chvíli přesná definice či 

vymezení rozvahového dne. Na 

jednání pracovní skupiny ke 

koncepci nového zákona 

o účetnictví zatím neproběhla 

diskuze k vymezení rozvahového 

dne, s čímž souvisí i nepřímo 

vymezení účetního období. 

Současně je nutno zajistit 

provazbu se správou daní, aby 
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dané účetní období. Nedoporučujeme proto ve věcném záměru (ani 

v novém zákoně o účetnictví) vázat sestavení účetní závěrky na 

„uzavírání účetních knih“, ale na den, kdy končí účetní období, nebo - 

v případě mimořádné účetní závěrky - na den určený jinými právními 

předpisy. Z praxe členské základny HK ČR vyplývá, že v současné 

době je v účetních informačních systémech snaha o dodržení zásady 

uzavírání účetních knih buď opomíjena, anebo vede ke zbytečnému 

komplikování informačního systému. 

případně nový koncept nenarušil 

její fungování. Proto vymezení 

rozvahového dne, resp. účetního 

období bude předmětem 

detailnější diskuze 

k paragrafovému znění nového 

zákona. 

 104 D Připomínka k C. 4 Detailně k nové struktuře zákona o účetnictví, 

k bodu II. 2. v. Metody konsolidace (str. 54) 

Navrhujeme, aby pro sestavení konsolidované účetní závěrky byla 

povolena pouze plná metoda (mateřské a dceřiné podniky), dále 

navrhujeme vypustit metodu poměrné konsolidace, metodu 

ekvivalence potom navrhujeme označit jako metodu pro ocenění 

vybraných účastí (nekonsolidovaných) vykázaných v konsolidované 

účetní závěrce. 

Odůvodnění:  

Nepředpokládáme, že by předkladatel měl na mysli plnou 

rovnocennost navržených metod, jak by z věcného záměru mohlo 

vyplývat. Zároveň předpokládáme, že při transpozici evropského 

práva ctí předkladatel minimalistický přístup. Dle čl. 26 směrnice 

2013/34/EU je totiž případné použití poměrné konsolidace na 

rozhodnutí členského státu. V IFRS - EU je využívání poměrné 

metody již vypuštěno. Podle platných pravidel IFRS - EU není metoda 

ekvivalence konsolidační metodou (postupem, který odpovídá plné 

Bere se na vědomí. 

V rámci prací na paragrafovém 

znění nového zákona proběhne 

detailnější diskuze k použití 

metod pro konsolidaci, tzv. 

i použití ekvivalence. 
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metodě konsolidace), ale metodou ocenění nekonsolidovaných účastí 

vykázaných v konsolidovaných účetních závěrkách. Aby stav 

v českých předpisech byl v souladu s metodami podle IFRS - EU není 

třeba v novém zákonu o účetnictví a navazujících právních předpisech 

dávat obecnou možnost použít metodu poměrné konsolidace a metodu 

ekvivalence, a alternativu umožnit jen ve výše uvedených speciálních 

případech. Zároveň se nová norma nedostane do nesouladu se 

směrnicí 2013/34/EU, národní možnost k poměrné metodě nebude 

pouze využita. Označením metody ekvivalence za postup ocenění 

bude zajištěn soulad se směrnicí 2013/34/EU, neboť tato směrnice 

metodu ekvivalence nepovažuje za metodu konsolidace, ale za metodu 

pro ocenění nekonsolidovaných účastí vykázaných v konsolidované 

účetní závěrce. 

Připomínka k C. 4 Detailně k nové struktuře zákona o účetnictví, 

k bodu VIII. Audit (str. 66 a následující) 

Navrhujeme oproti stávajícímu stavu (a návrhu věcného záměru 

zákona) snížit rozsah auditu malých účetních jednotek. 

Odůvodnění: 

Věcný záměr předpokládá v oblasti povinného auditu zachování 

stávajícího stavu. Podle platného zákona o účetnictví je povinný audit 

stanoven u subjektů veřejného zájmu, velkých účetních jednotek, 

středních účetních jednotek a také u řady malých účetních jednotek. 

Směrnice 2013/34/EU (čl. 34) povinný audit vyžaduje jen u subjektů 

veřejného zájmu, velkých účetních jednotek a středních účetních 

jednotek. Podle Preambule bodu 43 směrnice 2013/34/EU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevyhověno. 

Povinnost mít účetní závěrku 

ověřenu auditorem vychází 

z požadavků směrnice 

2013/34/EU. Nicméně pokud 

příslušná směrnice povoluje 

osvobození z možnosti mít účetní 

závěrku ověřenu auditorem, bude 

toto předmětem diskuze při 

přípravě paragrafového znění 

zákona. 
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„Povinnému auditu by neměly podléhat roční účetní závěrky malých 

podniků, neboť audit může pro tyto podniky představovat výraznou 

administrativní zátěž; v případě řady podniků navíc zastávají 

postavení akcionářů či společníků a členů vedení tytéž osoby, které 

takové ujištění třetí strany o účetní závěrce potřebují jen v omezené 

míře.“ Jsme si vědomi toho, že v Preambuli bodu 43 směrnice 

2013/34/EU je také uvedeno: „Tato směrnice by však neměla 

členským státům bránit v tom, aby s ohledem na zvláštní podmínky 

a potřeby malých podniků a uživatelů jejich účetních závěrek uložily 

malým podnikům povinnost auditu.“  Věcný záměr nijak nehodnotí, 

zda stávající přístup, který se navrhuje zachovat i do budoucnosti, tj. 

povinný audit i u podnikatelů - malých účetních jednotek, je skutečně 

nezbytný, zda náklady na něj nejsou pro tyto malé podnikatele příliš 

zatěžující a zda přínosy z povinného auditu účetních závěrek malých 

podnikatelů převažují nad náklady, které musí tito malí podnikatelé 

v souvislosti s povinným auditem vynakládat. Věcný záměr ani nijak 

nezmiňuje, že povinný audit u malých podnikatelů není povinností 

podle směrnice  2013/34/EU, ale že jde o národní požadavek nad 

rámec práva EU. I duchu zásady minimalismu při transpozici práva 

EU navrhujeme povinný audit v případě podnikatelů – malých 

účetních jednotek nepožadovat, tzn. aplikovat povinný audit jen 

v rozsahu, v jakém je výslovně stanoven v čl. 34 směrnice 

2013/34/EU. Audit účetní závěrky v případě podnikatelů – malých 

účetních jednotek by měl být ponechán na jejich dobrovolném 

rozhodnutí, neboť tito podnikatelé nejlépe mohou vyhodnotit, zda 

přínosy auditu jejich účetních jednotek převáží nad náklady na tento 

audit. Pokud obchodní partneři, např. věřitelé malých podnikatelů, 

budou potřebovat pro svá rozhodnutí auditované účetní závěrky těchto 
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malých podnikatelů, nic jim nebrání sjednat si předložení takových 

informací v rámci vzájemných smluvních vztahů. 

Komora auditorů 

ČR 

105 D  

C.1. Schéma nové soustavy právních 

předpisů v oblasti účetnictví 

 

Obecně lze říci, že zákon o účetnictví by 

ve vazbě na koncepční rámec měl 

upravovat základní práva a povinnosti 

účetních jednotek, všeobecné účetní 

zásady a principy (akruální princip, 

vymezení účetní jednotky, zásada 

neomezené doby trvání účetní jednotky, 

zásada periodicity, přednost obsahu 

před formou, stálost metod, zásadu 

opatrnosti, zásada vymezení okamžiku 

realizace, zásada věrného a poctivého 

zobrazení, zákaz kompenzace, zásada 

objektivity), obecné požadavky na 

účetnictví jako takové (např. průkaznost, 

archivace), včetně sankčních opatření, i 

jeho výstupy, kterými jsou zejména účetní 

závěrka, konsolidovaná účetní závěrka a 

výroční zpráva, resp. zpráva vedení 

účetní jednotky. Otázky vykazování a 

 

Aplikace věrného a 

poctivého zobrazení a 

možnost inspirace se 

v dalších účetních 

rámcích 

 

Navrhujeme doplnění 

rozsahu úpravy 

povinností účetních 

jednotek. Dále 

navrhujeme zpřesnit, že 

účetní metody pro 

účetní případy, které 

nebudou řešeny 

českými účetními 

předpisy přímo, musí 

vést k věrnému a 

poctivému zobrazení 

takového účetního 

případu v účetnictví 

účetní jednotky. 

V případě, kdy takové 

Vyhověno. 

Text upraven. 
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použití účetních metod 

typových/obecných/vybraných případů by 

měly být upraveny na úrovni prováděcích 

právních předpisů, případně Českých 

účetních standardů. Prováděcí právní 

předpis, by měl mimo jiné popisovat i 

postup volby účetní metody, a to 

v následující hierarchii: 

1. je-li daný účetní případ již upraven 

účetní metodou podle českých účetních 

předpisů, použije se tato metoda, 

2. není-li účetní případ upraven českými 

účetními předpisy, použije se obdobná 

metoda, pokud tento případ vykazuje 

srovnatelné znaky s obdobně upravenou 

účetní metodou a která povede 

k věrnému a poctivému zobrazení tohoto 

účetního případu v účetnictví účetní 

jednotky, 

3. účetní jednotka zvolí vlastní účetní 

postupmetodu, jde-li o účetní případ 

účetní metodou neupravený nebo 

nepodobající se jinému obdobnému 

účetnímu případu podle českých 

účetních přepisů. Vlastní postup metoda 

účetní jednotky by měla dodržovat 

řešení je obsaženo 

v jiném účetním rámci 

(např. IFRS) lze jej 

použít jako inspiraci pro 

řešení za podmínky, že 

takové řešení opět 

povede k věrnému a 

poctivému zobrazení 

v účetnictví účetní 

jednotky. 
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obecné koncepční prvky (cíl, definice, 

účetní zásady), přičemž účetní jednotka 

může využít účetní metodu již existující 

v jiném účetním rámci (např. v IFRS 

přijatých právem EU), pokud tato 

metoda povede k věrnému a poctivému 

zobrazení tohoto účetního případu 

v účetnictví účetní jednotky v souladu se 

základními principy českého 

koncepčního rámce. 

 

 106 D C.1. Schéma nové soustavy právních 

předpisů v oblasti účetnictví 

 

Z analýzy provedené pracovní skupinou 

vyplynulo, že ač se zákonná úprava 

v případě inventarizace rozšiřuje, 

odborná praxe není dost dobře schopná 

se s kvalitativními požadavky na 

inventarizaci majetku a závazků, resp. 

dluhů vyrovnat. Proto se v případě 

inventarizační vyhlášky předpokládá její 

přepracování a vydání s působností na 

všechny účetní jednotky, a to i na účetní 

jednotky používající pro sestavení účetní 

závěrky IFRS - EU nebo účetní jednotky 

používající hotovostní účetnictví. Toto 

Inventarizace 

 

 

Z navržené úpravy 

v bodě C.1. a v bodě 

IV.5. vyplývá důraz na 

důsledné a systematické 

provádění inventarizace 

majetku a závazků všech 

účetních jednotek, s čímž 

souhlasíme. Domníváme 

se však, že tohoto cíle 

nebude dosaženo 

prostým rozšířením 

působnosti stávající 

Nevyhověno. 

Věcný záměr nastiňuje budoucí 

podobu nového právního 

předpisu. Ambicí věcného záměru 

není detailně popisovat konkrétní 

úpravu, která navíc bude 

předmětem diskuse při přípravě 

paragrafového znění nového 

zákona. Není tak vyloučeno, že 

může dojít i k odchýlení se 

v jednotlivostech od původního 

návrhu/představy. 

Dle návrhu věcného záměru 

zákona se nepředpokládá, že 

detaily jako například způsob 

provedení inventarizace by byly 
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rozšíření poskytne návod/nástroj na 

provedení inventarizace všem účetním 

jednotkám s cílem naplnit požadavky 

zákona o účetnictví. Otázka 

inventarizace je totiž klíčová pro 

průkaznost účetnictví účetní jednotky, 

neboť pouze řádně a správně provedená 

inventarizace zabezpečuje průkaznost 

účetnictví a jeho výstupů, tj. účetní 

závěrky. Proto od zákonných požadavků 

na zajištění průkaznosti prostřednictvím 

inventarizace nelze v žádném případě 

upustit včetně sankčního tlaku v zákoně o 

účetnictví. 

 

IV.5. Inventarizace 

 

…Návrh zákona předpokládá, že bude 

vydána prováděcí vyhláška s působností 

na všechny účetní jednotky. Prováděcí 

vyhláška by měla poskytnout návodnou 

odpověď na otázku, jak organizačně 

zajistit proces a způsoby provedení 

inventarizace, aby byly naplněny 

požadavky zákona. Současně je nezbytné 

vyhlášky o inventarizaci 

na všechny účetní 

jednotky bez jejího 

zásadního přepracování, 

protože v současnosti 

odpovídá potřebám 

vybraných účetních 

jednotek, pro které byla 

připravena, a obsahuje 

spíše formální náležitosti 

než praktické postupy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

předmětem zákona o účetnictví, 

k diskusi je jejich úprava 

v prováděcí vyhlášce. 
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zachovat speciální režim inventarizace u 

některých druhů aktiv, jako jsou kulturní 

památky, sbírky muzejní povahy a 

archeologické nálezy. 

 

Návrh počítá i s vytvořením podmínek 

pro provádění tzv. testování. Stávající 

nastavení pravidel a procesů 

v souvislosti s inventarizací je de facto 

binární, tj. V současné době je 

předmětem inventarizace je vždy veškerý 

majetek/aktiva a závazky/dluhy, a to ve 

všech ohledech (existence i ocenění). 

Tomuto požadavku je však velmi obtížné 

vyhovět v případě ověřování ocenění 

některých aktiv a dluhů. Je vhodné 

vytvořit podmínky pro efektivní způsob 

ověřování relevance odpisových plánů, 

rizik s potenciálem znehodnocení aktiv 

(oblast opravných položek), rizik 

s potenciálem budoucích významných 

výdajů (oblast rezerv), rizik zavádějícího 

ocenění aktiv reálnou hodnotou, atd. …. 

 

V daném okamžiku je tak nezbytné 

 

 

 

 

 

Inventarizační vyhláška 

a testování  

 

Domníváme se, že je pro 

praxi vhodné definovat 

proces provedení 

inventarizace, ale popis 

pouhého organizačního 

zajištění nebude 

dostatečný. Navrhujeme 

detailně ve vyhlášce 

popsat způsoby 

provedení inventarizace 

(dokladová, fyzická, 

periodická, průběžná 

atd.), jejichž základní 

popis by měl být obsažen 

přímo v zákoně.  
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zajistit vyvážení povinností stanovených 

zákonem o účetnictví a stanovení 

požadavků na organizační zajištění a 

způsob provedení inventarizace 

prováděcí vyhláškou. Stávající právní 

řád již prováděcí vyhlášku o 

inventarizaci obsahuje. Dojde pouze 

k jejímu doplnění přepracování 

způsobem, který zohlední výše zmíněný 

mechanismus „testování“, a rozšíření 

působnosti nutnou obsahovou změnu 

tohoto prováděcího právního předpisu. 

 

 

C.3. Struktura nového zákona  

5. Inventarizace 

i. Předmět inventarizace 

ii. Lhůty pro provedení 

inventarizace 

iii. Způsoby provedení 

inventarizace 

iv. Inventurní soupisy 

 

Navrhovaná možnost 

„testování“ musí být 

dostatečně definována a 

vysvětlena. Domníváme 

se, že je tato úprava 

nezbytná, protože se 

bude jednat o aplikaci 

zásady významnosti při 

vedení účetnictví.  

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že 

prováděcí inventarizační 

vyhláška byla vytvořena 

pro potřeby některých 

vybraných účetních 

jednotek, nebude 

v mnoha ohledech 

vyhovovat potřebám 

jiných typů účetních 

jednotek. Domníváme se, 
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v. Vypořádání rozdílů 

vi. Úschova – lhůty pro prokázání 

že prosté doplnění 

nebude postačovat a bude 

třeba ji obsahově 

významně přepracovat. 

 

Pro přehlednost také viz 

příloha.  

 

 107 D C.2.  Ke koncepčnímu rámci 

 

 

…Základní pravidla z připravovaného 

nového zákona budou buď zcela, nebo 

z větší míry aplikovatelná i na účetní 

jednotky veřejného sektoru (vybrané 

účetní jednotky). Jde především o 

definici prvků, předpoklady, zásady, 

pravidla pro vedení účetnictví či sankce. 

Již dnes existuje řada aktivit a 

podnikatelských činností, které 

vykonávají jak účetní jednotky veřejného 

sektoru (vybrané účetní jednotky), tak i 

organizace, které nejsou účetními 

jednotkami veřejného sektoru (vybranou 

účetní jednotkou). Jde například o oblast 

Sjednocení základních 

pravidel a povinností 

pro všechny účetní 

jednotky 

 

Souhlasíme s řešením, že 

základní pravidla nového 

zákona budou zcela, 

nebo z větší míry 

aplikovatelná na všechny 

účetní jednotky včetně 

jednotek veřejného 

sektoru. Domníváme se, 

že by také povinnosti 

měly být stanoveny pro 

všechny účetní jednotky 

shodně, tj. navrhujeme 

doplnění povinnosti 

Nevyhověno. 

U vybraných účetních jednotek je 

kontrola nakládání s veřejnými 

prostředky realizována celou 

řadou kontrolních orgánů (srov. 

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 

hospodaření územních 

samosprávných celků 

a dobrovolných svazků obcí, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 

kontrolním úřadu, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
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zdravotní péče, sociálních služeb, 

vzdělávání (na všech úrovních) a další. 

Je pak otázkou, jestli postavení a cíle 

existence účetních jednotek veřejného 

sektoru (vybraných účetních jednotek) 

jsou natolik specifické, že pravidla 

nového zákona o účetnictví pro ně taktéž 

musejí být specifická natolik, aby byla 

uspořádána do zvláštní části zákona. 

V té by navíc byla do značné míry 

převzata struktura ustanovení z části 

nového zákona pro podnikatelské účetní 

jednotky. … 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Audit 

Pro povinný audit se předpokládá 

ověření účetních závěrek 

některých vybraných 

účetních jednotek 

auditorem např. pro ty, 

které povinně sestavují 

PAP, protože dosud 

jejich účetní závěrky 

nejsou předmětem 

nezávislého externího 

posouzení. V rámci 

přezkoumání 

hospodaření se účetní 

závěrka neověřuje. 

 

 

 

Navrhujeme zpřesnit tuto 

formulaci odkazem na 

účetní jednotky, 

v souladu se současným 

zněním zákona o 

účetnictví. 

 

 

zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., 

o krajích (krajské zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění pozdějších 

předpisů). Každé další rozšiřování 

ověřovacích činností je podrobeno 

detailní analýze a podrobné 

diskuzi nejen v rámci 

meziresortního připomínkového 

řízení, ale zejména při 

projednávání v Parlamentu České 

republiky. S ohledem na účel, 

který by navrhované ověření mělo 

sledovat, a to včetně 

rozpočtových dopadů s ním 

spojených, nelze za stávajícího 

stavu návrhu vyhovět. Další 

překážku úspěšné implementace 

spatřujeme v nedostatku 

odborníků na audit účetní závěrky 

ve veřejném sektoru.   

 

Vzhledem ke skutečnosti, že 

návrh věcného záměru nepočítá 

s možností rozšíření povinného 
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zachování stávajícího stavu s rozšířením 

pro některé vybrané účetní jednotky. 

Povinný audit se u obchodních 

společností u účetních jednotek vztahuje 

vždy na subjekty veřejného zájmu, velké 

účetní jednotky a střední účetní jednotky. 

V , v případě malých účetních jednotek a 

svěřenských fondů se navrhuje zachovat 

povinnost mít účetní závěrku ověřenou 

auditorem, pokud účetní jednotka k 

rozvahovému dni účetního období, za 

nějž se účetní závěrka ověřuje, a 

účetního období bezprostředně 

předcházejícího, překročila nebo 

dosáhla zákonem stanovených prahových 

hodnot. Z důvodu změny kategorizace 

účetních jednotek (SVZ) se 

k povinnému auditu doplňují zdravotní 

pojišťovny a fondy. Také se stanoví 

povinnost auditu u účetních jednotek, 

které vykazují podle IFRS. Povinnost 

ověření účetní závěrky by bylo vhodné 

rozšířit na některé vybrané účetní 

jednotky (předpokládá se, že budou 

nadále považovány za velké, i když se na 

ně směrnice 2013/34/EU nevztahuje), 

které povinně sestavují Pomocný 

analytický přehled (PAP), popř. na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem ke skutečnosti, 

že se předpokládá 

uznatelnost výsledku 

hospodaření podle IFRS 

pro stanovení základu 

daně z příjmů, 

navrhujeme, aby 

vzhledem ke složitosti 

IFRS bylo povinné 

nezávislé ověření 

auditorem. 

V souvislosti 

s komentářem pro 

auditu i na další účetní jednotky 

(např. používající IFRS – povinně 

či dobrovolně), nebyla provedena 

analýza, kolika účetních jednotek 

by se tato povinnost nově týkala, 

a nebyl tedy kvantifikován dopad 

na tyto účetní jednotky – 

zvýšení/snížení administrativní 

zátěže. 

Pro úplnost dodáváme, že 

u většiny účetních jednotek, u 

nichž se předpokládá IFRS, je 

požadavek na audit stanoven 

v sektorových zákonech (např. 

zákon č. 256/2004 Sb., 

o podnikání na kapitálovém trhu, 

ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, 

ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č.87/1995 Sb., 

o spořitelních a úvěrních 

družstvech, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 277/2009 Sb., 

o pojišťovnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon 

č. 240/2013 Sb., o investičních 

společnostech a investičních 

fondech, ve znění pozdějších 
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základě pro ně speciálně stanovených 

kritérií stanovených v kategorizaci 

účetních jednotek. 

 

Osvobození z povinného auditu zůstane 

mimo výše uvedeného zachováno pro 

vybrané účetní jednotky (mimo zdravotní 

pojišťovny) a u mikro účetních jednotek. 

 

vybrané účetní jednotky 

v bodě I.1.vi. 

Kategorizace/Kategorie 

účetních jednotek by 

měla být stanovena 

speciální kritéria, na 

jejichž základě by účetní 

závěrky některých 

vybraných účetních 

jednotek podléhaly 

povinnému auditu. 

 

předpisů nebo zákon 

č. 427/2011 Sb., o doplňkovém 

penzijním připojištění, ve znění 

pozdějších předpisů). Pokud by se 

měl požadavek na audit doplnit 

u všech s IFRS, tak by to nemělo 

být provedeno v novém zákoně 

o účetnictví, ale spíše v dotčených 

sektorových zákonech. 

 

 108 D C.2.  Ke koncepčnímu rámci 

 

…Další důležitou otázkou týkající se 

koncepčního rámce je jeho samotná 

formalizace. V tomto ohledu se nabízí 

řada možností jak koncepční rámec 

v souladu s Legislativními pravidly vlády 

formalizovat. Preferovanou , a to 

například formou je forma důvodové 

zprávy, jíž bude koncepční rámec 

nedílnou součástí a projde celým 

legislativním procesem, případně jako 

součást věcného záměru nového zákona 

o účetnictví či jako samostatný 

doprovodný dokument nelegislativního 

Koncepční rámec 

českého účetnictví 

 

Vzhledem k důležitosti 

postavení koncepčního 

rámce v celém systému 

českého účetnictví se KA 

ČR přiklání k variantě, 

kdy plný koncepční 

rámec českého účetnictví 

bude součástí důvodové 

zprávy k novému 

zákonu.  

Vyhověno jinak. 

Text upraven. 
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charakteru. … 

 

 109 D C.2. Ke koncepčnímu rámci 

 

 

…Navrhuje se, aby zákon o účetnictví 

obsahoval cíle účetnictví, definice 

základních pojmů a jednotlivých prvků 

účetní závěrky a vymezení základních 

předpokladů a zásad. Tyto koncepční 

prvky by koncepční rámec dále blíže 

specifikoval a rozváděl. Zároveň se 

předpokládá, že by existoval jeden 

koncepční rámec pro všechny účetní 

jednotky. Navrhovaný koncepční rámec, 

jak již bylo uvedeno výše, by měl 

vycházet ze stávajícího koncepčníchho 

rámcůe IFRS. V navrhovaném 

koncepčním rámci by byla uvedena 

všechna specifika pro NNO a účetní 

jednotky veřejného sektoru (vybrané 

účetní jednotky), kdy by se vycházelo 

z koncepčního rámce IPSAS. …  

 

Koncepční rámec 

českého účetnictví a 

jeho inspirace 

koncepčními rámci 

IFRS 

 

Z návrhu nového zákona 

zatím není jasné, který 

z koncepčních rámců 

IFRS bude aplikován. 

Navrhujeme proto 

prozatím ponechat širší 

možnost výběru. 

 

Bere se na vědomí. 

Pro doplnění dodáváme, že 

v případě vypracovávání 

koncepčního rámce pro tvorbu 

nového zákona o účetnictví nebyl 

brán v potaz konkrétní koncepční 

rámec, ale byl vytvořen koncepční 

rámec pro potřeby českého 

účetnictví při respektování 

právních norem EU. Cílem bylo 

zformulovat soubor předpokladů, 

principů a definic, ze kterých 

bude české účetnictví vycházet, 

a jehož jednotlivé koncepční 

prvky budou promítnuty do textu 

zákona. Jistým vodítkem byl 

Koncepční rámec vypracovaný 

Radou IASB sloužící Radě IASB 

především jako pomůcka při 

vývoji Mezinárodních standardů 

účetního výkaznictví (IFRS). 

Jenom pro upřesnění koncepční 

rámec IFRS je pouze jeden a byl 

vydán IASB v březnu v roce 2018 

s názvem „Koncepční rámec pro 
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účetní výkaznictví“. 

 110 D C.2. Ke koncepčnímu rámci 

 

 

…Koncepční rámec by tak měl zajistit 

principiální přístup k řešení účetních 

otázek na bázi moderní účetní teorie, 

nikoli státního dirigismu. Přijetí 

koncepčního rámce povede k lepšímu 

pochopení cílů nejen účetnictví, ale 

i samotné účetní závěrky a jejímu 

kvalitnějšímu využití externími uživateli. 

To by se mělo promítnout i do většího 

tlaku na její kvalitní přípravu vedením 

účetní jednotky včetně povinnosti auditu 

pro všechny účetní jednotky na základě 

vhodných a smysluplných kritérií. 

 

 

 

 

 

Sjednocení požadavků 

na všechny účetní 

jednotky, kategorizace 

účetních jednotek a 

vymezení některých 

pojmů 

 

Souhlasíme s názorem 

předkladatele 

prezentovaným v návrhu 

nového zákona, že by 

koncepční rámec měl být 

aplikovatelný na všechny 

účetní jednotky. 

Domníváme se také, že 

tento přístup by měl být 

doplněn sjednocením 

povinnosti auditu pro 

všechny účetní jednotky 

na základě vhodných a 

smysluplných kritérií. 

Navrhujeme proto 

doplnit tento požadavek 

do nového zákona včetně 

úpravy kategorizace 

Nevyhověno. 

Povinnost auditu je primárně dána 

směrnicí 2013/34/EU a českými 

sektorovými právními předpisy 

a není účelné zavádět povinný 

audit pro všechny účetní jednotky.  

V této fázi přípravy nové 

legislativy není smysluplné a ani 

není ambicí věcného záměru 

detailní úprava kategorizace 

včetně pojmů. A to i v situaci, kdy 

není zcela zřejmé, zda budou 

fyzické osoby – podnikatelé 

účetní jednotkou. Při stanovení 

pojmů by se primárně mělo 

vycházet u podnikatelských 

účetních jednotek z kategorizace 

a pojmů daných směrnicí 

2013/34/EU. Další otázkou je, zda 

u účetních jednotek vedoucích 

hotovostní účetnictví má 

kategorizace nějaký význam. 
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C.3. Struktura nového zákona  

I. 1. vi. Kategorizace/Kategorie 

účetních jednotek 

 

…vi. Kategorizace/kategorie účetních 

jednotek 

1. Obchodní společnosti (dle 

směrnice) 

2. Nestátní neziskové organizace 

3. Vybrané účetní jednotky 

4. Ostatní účetní jednotky (např. 

FO, družstva, účetní jednotky na 

účetních jednotek a 

stanovení vhodných 

kritérií (navrhujeme 

doplnění bodu 5., který 

bude obsahovat 

vymezení některých 

pojmů ke kategorizaci 

jako základu pro vhodná 

kritéria i pro účetní 

jednotky mimo 

podnikatelský sektor) – 

pro přehlednost také viz 

příloha. 

 

Do struktury nového 

zákona navrhujeme 

doplnit kategorizace také 

pro ostatní účetní 

jednotky, které nebude 

možné zahrnout do 

kategorií pod body 1. až 

3. kategorií účetních 

jednotek. Jedná se 

zejména o družstva, 

fyzické osoby, které jsou 

zapsány v obchodním 

rejstříku na základě své 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úprava kategorizace v souvislosti 

např. s přeměnami bude 

předmětem diskuze v rámci 

přípravy paragrafového znění 

nového zákona. 
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základě vlastního rozhodnutí) 

5. Vymezení některých pojmů ke 

kategorizaci a auditu účetních 

jednotek (aktiva, obrat, počet 

zaměstnanců a další pro účetní 

jednotky odlišné od obchodních 

společností, včetně výjimek pro 

přeměny) 

velikosti. Také těmto 

účetním jednotkám, mezi 

kterými jsou společensky 

či hospodářsky velmi 

významné účetní 

jednotky, by měly být 

stanoveny stejné 

povinnosti.  Z tohoto 

důvodu navrhujeme 

doplnit dále také 

vymezení některých 

pojmů nezbytných pro 

kategorizaci např. aktiva, 

obrat, počet zaměstnanců 

a další kritéria pro účetní 

jednotky odlišné od 

obchodních společností. 

Z důvodu zvýšení právní 

jistoty a zamezení 

výkladových nejasností 

při zařazování do 

kategorie účetních 

jednotek navrhujeme 

také doplnění speciálního 

postupu pro situace, kdy 

dochází k přeměnám. 
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Pro přehlednost také viz 

příloha. 

 

 111 D I.1.ii. Vymezení účetních jednotek 

(osobní působnost) 

 

…Nepočítá se zásadní změnou 

v taxativním výčtu účetních jednotek. 

Navrhuje se, aby v případě fyzických 

osob byly účetní jednotkou pouze 

a) fyzické osoby, kterým povinnost vedení 

účetnictví ukládá zvláštní právní předpis, 

popř. se zapisují do obchodního 

rejstříku, 

b) fyzické osoby, které vedou účetnictví 

na základě svého rozhodnutí 

c) fyzické osoby, které jsou podnikateli a 

jsou společníky sdruženými ve 

společnosti, pokud alespoň jeden ze 

společníků sdružených v této společnosti 

je osobou uvedenou jako účetní jednotka 

podle zákona o účetnictví. 

 

Fyzické osoby zapsané 

v obchodním rejstříku 

 

V návrhu zákona se 

nepočítá se změnou 

v osobní působnosti 

zákona, v navržené 

kategorizaci nejsou 

postiženy velké fyzické 

osoby, které se povinně 

zapisují do obchodního 

rejstříku. Navrhujeme 

ponechat stávající 

povinnost, protože se 

jedná o ekonomicky 

významné subjekty a 

zákon č. 304/2013 Sb., o 

veřejných rejstřících 

právnických a fyzických 

osob a o evidenci 

svěřenských fondů, ve 

znění pozdějších 

předpisů, povinnost vést 

účetnictví těmto 

Vyhověno. 

Text upraven. 

Upozorňujeme však, že určení, 

které fyzické osoby – podnikatelé 

budou účetní jednotkou, bude 

předmětem detailní odborné 

diskuze při přípravě 

paragrafového znění nového 

zákona. Diskuze nad určením 

účetních jednotek musí probíhat 

i ve vazbě na zákon o daních 

z příjmů (ve vazbě na daňovou 

evidenci). 
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I.1.vii Rozsah vedení podvojného 

účetnictví 

subjektům nestanoví. 

 

V souvislosti s výše 

uvedeným navrhujeme 

do tabulky obsahující 

minimální rozsah vedení 

účetnictví doplnit u 

podnikajících fyzických 

osob také možnost 

vedení účetnictví, pokud 

se zapisují do 

obchodního rejstříku 

nebo pokud se pro vedení 

účetnictví rozhodnou.  

 

 

Nevyhověno. 

Tabulka minimálního rozsahu 

neřeší detailnější členění 

fyzických osob – podnikatelů, což 

není záměrem věcného záměru. 

 

 112 D I.1.viii Použití mezinárodních účetních 

standardů 

 

…Dobrovolné použití IFRS - EU se 

navrhuje: 

a) u účetních jednotek, které jsou 

součástí konsolidačního celku, ve 

kterém konsolidující účetní 

jednotka (mateřský podnik) 

používá IFRS - EU pro sestavení 

Dobrovolné použití 

mezinárodních účetních 

standardů a rozsah 

aplikace nového zákona 

Navrhujeme rozšíření 

možnosti pro dobrovolné 

použití IFRS-EU i pro 

obchodní společnosti, 

které podléhají 

povinnému auditu. 

Důvodem je zejména 

Vyhověno částečně. 

Text upraven. 

Rozšíření možnosti povinného 

nebo dobrovolného použití IFRS 

bylo široce diskutováno na 

pracovní skupině pro novou 

koncepci účetnictví.  

Vzhledem k tomu, že se počítá, že 

by výsledek hospodaření zjištěný 

podle IFRS byl základem daně 
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konsolidované účetní závěrky, 

b) , a u ostatních účetních jednotek 

působících na finančním trhu a 

c) u obchodních společností, 

pokud podléhají povinném 

auditu. … 

 

…. Navrhuje se proto: 

Účetní závěrka 

a) povinné použití IFRS -  EU 

- obchodní společnosti, jejichž investiční 

cenné papíry jsou přijaty k obchodování 

na regulovaném trhu EU 

- banky 

- družstevní záložny 

- penzijní společnosti 

- pojišťovny a zajišťovny 

- transformované fondy 

- účastnické fondy 

- investiční fondy 

úspora administrativních 

nákladů společností, 

které potřebují účetní 

závěrky sestavené podle 

IFRS-EU např. pro své 

potenciální investory, 

přípravu akvizic nebo je 

mohou použít jako 

základ reportingu pro 

mateřské společnosti 

sestavující konsolidované 

účetní závěrky podle 

IFRS (mimo EU). 

Domníváme se, že 

rozšíření možnosti 

dobrovolného použití 

IFRS i pro další účetní 

jednotky také povede ke 

zvýšení kvality účetního 

výkaznictví a přispěje ke 

kultivaci ekonomického 

prostředí. 

Na základě výše 

uvedeného navrhujeme 

do přehledu doplnit 

pojišťovny a zajišťovny, 

které budou muset 

z příjmu, je nutno provést 

důkladnou analýzu dopadů na 

výběr daně. 

Proto bude docházet 

k postupnému rozšiřování skupiny 

účetních jednotek s povinným 

nebo dobrovolným použitím 

IFRS.  

Je potřeba si uvědomit, že 

finanční instituce a pojišťovny již 

v současné době předkládají 

povinně finanční výkazy 

sestavené v souladu s IFRS 

dohledovému orgánu. 

Navíc je nutno i analyzovat, pro 

které skupiny účetních jednotek 

má smysl vedení účetnictví podle 

IFRS. IFRS jsou primárně určené 

účetním jednotkám aktivním na 

kapitálových trzích. 

 

 

 

 

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



 111 

- investiční společnosti 

- nebankovní obchodníci s cennými 

papíry. 

 

b) dobrovolné použití IFRS - EU 

- účetní jednotky, které jsou součástí 

konsolidačního celku, za nějž se 

sestavuje konsolidovaná účetní závěrka 

v souladu s IFRS - EU 

- účetní jednotky, jejichž investiční cenné 

papíry přestaly být obchodovány na 

evropském regulovaném trhu 

- pokud se tak obchodní společnost 

podléhající povinnému auditu 

rozhodne. 

….. Z hlediska aplikace ustanovení 

zákona o účetnictví na jednotky 

postupující podle IFRS navrhujeme 

doplnit taxativním výčtem ustanovení 

zákona, která se na ně budou vztahovat, 

tj. I.1., IV., VI.-X., XI (vybrané části 

vztahující se k vedení účetnictví), XIII. 

 

povinně aplikovat IFRS-

EU a také dobrovolné 

použití IFRS-EU pro 

obchodní společnosti 

podléhající povinnému 

auditu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro zvýšení právní jistoty 

těchto účetních jednotek 

navrhujeme na konec 

části s názvem 

Mezinárodní účetní 

standardy doplnit 

odstavec, který by 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevyhověno. 

Konkrétní výčet ustanovení, která 

se nevztahují na účetní jednotky 

používající IFRS-EU bude 

upřesněn až v paragrafovém 

znění. Věcný záměr již 
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v novém zákoně stanovil 

povinnost vymezit 

taxativně přímo ty části 

nového zákona, které se 

na ně budou vztahovat. 

Pro přehlednost také viz 

příloha. 

 

v některých případech uvádí, zda 

se daná problematika na tyto 

účetní jednotky vztahuje či 

nevztahuje (např. bod II. 2.ii. 

Povinnost sestavit 

konsolidovanou účetní závěrku 

(včetně vymezení konsolidačního 

celku) – druhý odstavec. 

Zároveň upozorňujeme na obecné 

ustanovení k bodu I.1. viii Použití 

mezinárodních účetních standardů 

– Mezinárodní standardy účetního 

výkaznictví - předposlední 

odstavec, které upozorňujeme na 

nutnost v novém zákoně jasně 

vymezit ta ustanovení zákona, 

která se nebudou vztahovat na 

účetní jednotky používající IFRS-

EU. 

 113 D I.4. Vymezení prvků účetní závěrky 

 

Aby účetní závěrka byla pro uživatele 

srozumitelná, je nutno definovat její 

jednotlivé základní prvky tak, aby se 

s jejich pomocí dostávalo uživatelům 

Doplnění vymezení 

prvků účetní závěrky 

 

Domníváme se, že je 

nezbytné definovat 

kategorii 

Vyhověno částečně. 

Text upraven.                                                                                                                                                                            

Ambicí věcného záměru zákona 

není detailní vymezení všech 

pojmů, které by měly být novou 

účetní legislativou definovány. 

V rámci přípravy paragrafového 
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takového typu informací, který očekávají. 

Ve stávajících právních předpisech 

upravujících účetnictví nejsou tyto prvky 

obsaženy. Navrhuje se v návaznosti na 

koncepční rámec definovat – aktivum, 

dluh/závazek/ cizí zdroj, vlastní 

kapitál/vlastní jmění, náklady, výnosy a 

výsledek hospodaření. 

 

Navrhuje se, aby definice těchto 

základních prvků vycházely z definic 

uvedených v koncepčním rámci IFRS. 

Hlavním důvodem pro inspiraci v IFRS, 

pokud jde o základní definice, s nimiž se 

v účetní legislativě pracuje, je zejména 

jejich obecnost a dostatečná vypovídací 

hodnota. Aby účetnictví mohlo vykazovat 

finanční dopady transakcí, musí mít 

vybudovaný potřebný pojmový aparát, 

který je zejména spjat s definicí pojmu 

aktiva, dluh/závazek/cizí zdroj, výnosy a 

náklady. Tento pojmový aparát je vlastní 

pouze účetnictví, ačkoli některé pojmy se 

překrývají s pojmy používanými právem 

v jiných oblastech (např. občanský 

zákoník). Z tohoto důvodu návrh zákona 

nepočítá s tím, že by byla na interpretaci 

dluhu/závazku/cizích 

zdrojů jako prvku účetní 

závěrky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

znění zákona bude probíhat 

diskuze nad definicemi 

jednotlivých pojmů a jejich 

zařazení v účetní legislativě – 

koncepční rámec, zákon, 

prováděcí právní předpis. 
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účetních pojmů aplikována zásada 

terminologické jednoty právního řádu. 

Popřou-li účetní předpisy přístup 

k vymezení účetní terminologie, 

implicitně tak popřou, resp. znemožní, 

aplikaci jak například zásady přednosti 

obsahu nad před formou, tak i samotný 

smysl účetnictví. … 

 

…. V případě účetních jednotek NNO a 

veřejného sektoru (vybraných účetních 

jednotek) se navrhuje, aby definice 

těchto základních prvků vycházely 

z definic uvedených v koncepčním rámci 

IPSAS. Hlavním důvodem pro inspiraci 

v IPSAS, pokud jde o základní definice, 

s nimiž se v účetní legislativě pracuje, je 

zejména jejich obecnost a dostatečná 

vypovídací hodnota. … 

C.3. Struktura nového zákona  

 

….4. Vymezení prvků účetní závěrky 

(vymezení pro podnikatele, NNO, 

vybrané účetní jednotky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhujeme tento prvek 

účetní závěrky zařadit 

také do struktury nového 

zákona. Pro přehlednost 
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i. Aktivum 

ii. Vlastní kapitál/Vlastní jmění 

iii. Dluhy/Závazky/Cizí zdroje 

iv. Náklady 

v. Výnosy 

vi. Výsledek hospodaření 

také viz příloha. 

 

 114 D II. 1.iii. Vymezení druhů účetní 

závěrky 

 

….Stávající zákon o účetnictví umožňuje 

sestavení účetní závěrky pouze 

v některých případech, a to i bez 

uzavírání účetních knih. Taková účetní 

závěrka se označuje jako mezitímní 

účetní závěrka. V poslední době dochází 

ke zvýšení významu mezitímní účetní 

závěrky, a to zejména z důvodu výplaty 

záloh na podíly na zisku. V této 

souvislosti je nutné sestavit i přehled 

o peněžních tocích, na základě kterého 

by mělo k výplatě těchto záloh docházet. 

Z toho důvodu by mělo být možné 

sestavit mezitímní účetní závěrku vždy, 

Rozšíření možnosti 

sestavit mezitímní 

účetní závěrku 

 

V současnosti je možnost 

sestavení mezitímní 

účetní závěrky vázána na 

požadavek jiného 

právního předpisu. Na 

základě zkušeností 

z praxe navrhujeme do 

nového zákona rozšíření 

možnosti sestavit 

mezitímní účetní závěrku 

vždy, kdy to bude účetní 

jednotka potřebovat.  

Nevyhověno. 

Ve věcném záměru se navrhuje, 

aby postavení mezitímní účetní 

závěrky v české účetní legislativě 

bylo sesouladěno s IFRS, tj. 

mezitímní účetní závěrka se bude 

sestavovat v pravidelně se 

opakujících intervalech. 

V ostatních případech bude mít 

účetní jednotka sestavit 

mimořádnou účetní závěrku. 

Jaké budou požadavky na 

mezitímní a mimořádnou účetní 

závěrku (uzavírání účetních knih, 

provedení inventarizace apod.) 

bude předmětem diskuze 

k paragrafovému znění nového 
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když bude účetní jednotka potřebovat, tj. 

i nad rámce požadavků jiných právních 

předpisů. V případě sestavování 

mezitímní účetní závěrky navrhujeme 

ponechat stávající výjimky z požadavku 

na uzavírání účetních knih, 

inventarizaci a oceňování. V souvislosti 

s navrhovanou úpravou částí účetní 

závěrky v bodě II.1.iv. by pak měly být 

její části specifikovány v prováděcím 

právním předpise.  …. 

 

zákona. 

 115 D II. 1.vi. Měna účetní závěrky 

 

Dle stávající úpravy se účetní závěrka, 

resp. konsolidovaná účetní závěrka 

sestavuje v korunách českých. Nově se 

navrhuje umožnit účetním jednotkám 

použít jinou měnu než je koruna česká, 

pokud je to relevantní pro jejich 

uživatele. pro ni efektivní a tato měna je 

převažující pro její transakce.  

 

Tato navrhovaná změna by byla 

umožněna pouze v případě, že by došlo 

souběžně ke změně v daňových 

zákonech, aby tak nedocházelo 

Měna účetní závěrky 

 

Domníváme se, že 

v tomto bodě došlo 

k záměně a spíš se jedná 

o problematiku funkční 

měny. Navrhujeme proto 

přesunout část týkající se 

funkční měny do 

samostatného bodu pod 

III. Oceňování, účetní 

metody a odhady. Pro 

přehlednost také viz 

příloha. 

Vyhověno jinak. 

Text upraven. 

Daná problematika bude dále 

předmětem diskuse při přípravě 

paragrafového znění nového 

zákona. Není tak vyloučeno, že 

může dojít i k odchýlení se 

v jednotlivostech od původního 

návrhu/představy. 

Zároveň upozorňujeme na nutnost 

koordinace provedení změn 

v souladu s daňovými předpisy. 
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k mnohonásobné administrativní zátěži. 

 

 

Co se týče měny 

vykazování odlišné od 

české koruny, by mohla 

být, podle našeho názoru, 

povolena, pokud je to 

relevantní pro většinu 

jejích uživatelů, neboť 

použití jiné měny 

vykazování nemá vazbu 

na daňovou 

problematiku, resp. 

daňový základ by 

vycházel z výsledku 

hospodaření ve funkční 

měně. 

 

 116 D II. 1. Účetní závěrka a konsolidovaná 

účetní závěrka 

 

…vii. Opravy chyb minulých účetních 

období 

 

Doplnění opravy chyb 

minulých období do 

struktury zákona  

 

Do struktury nového 

zákona navrhujeme 

doplnit bod opravy chyb 

minulých období 

z důvodu zajištění 

Nevyhověno. 

Předložená struktura zákona tvoří 

základ pro tvorbu nového zákona 

a není vyloučeno, že v průběhu 

prací na paragrafovém znění 

zákona dojde k jejím úpravám. 
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jednotného postupu 

všech účetních jednotek. 

 

 117 D II.2.i. Kategorizace skupin 

 

V souladu se směrnicí 2013/34/EU se 

navrhuje, aby konsolidující účetní 

jednotky měly možnost, při stanovení 

velikosti skupiny pro účely zjištění 

povinnosti sestavit konsolidovanou 

účetní závěrku vycházet z prostého 

součtu hodnot skupiny, které porovná 

s hraničními hodnotami pro aktiva 

celkem a roční úhrn obratu zvýšenými o 

20%, navýšit hraniční hodnoty pro 

aktiva celkem a roční úhrn obratu 

o 20%. Tento postup bude Při změně 

definice limitů pro velikost skupin, 

v tomto případě snížení, však může dojít 

k rozšíření povinnosti sestavovat 

konsolidovanou účetní závěrku i na 

skupiny, které dosud tuto povinnost 

neměly. Na druhou stranu bude pro 

konsolidující účetní jednotky (mateřské 

podniky) méně časově a finančně 

náročný. zjistit, zda se na ně povinnost 

sestavit konsolidovanou účetní závěrku 

Aplikace alternativního 

řešení daného směrnicí 

2013/34/EU 

 

Domníváme se, že 

navržená implementace 

možnosti stanovení 

velikosti skupiny pro 

potřeby konsolidace 

podle směrnice 

2013/34/EU je navržena 

nesrozumitelně, 

navrhujeme proto 

uvedenou úpravu.  

 

Vyhověno jinak. 

Text upraven. 
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vztahuje. 

 

 118 D II.2.i. Povinnost sestavit 

konsolidovanou účetní závěrku (včetně 

vymezení konsolidačního celku) 

 

…. Do konsolidačního celku nebudou 

zahrnovány investiční jednotky. 

 

 

Definice investiční 

jednotky 

 

Navrhujeme do bodu 

II.2.i. doplnit do závorky 

také definici investiční 

jednotky, která není 

v novém zákoně zatím 

nikde postižena. 

V komentáři k tomuto 

bodu není také definice 

obsažena a stávající 

zákon ji také neobsahuje. 

Vzhledem k dopadům při 

stanovování 

konsolidačních celků 

doporučujeme definici 

doplnit nebo alespoň 

stanovit, z čeho bude 

vycházet.  

 

Bere se na vědomí. 

Definice investiční jednotky bude 

řešena až při přípravě 

paragrafového znění nového 

zákona o účetnictví, přičemž se 

předpokládá, že se bude vycházet 

z definice podle IFRS 10. 

 119 D II.2.i. Osvobození od povinnosti 

sestavit konsolidovanou účetní 

závěrku 

Aplikace alternativního 

řešení daného směrnicí 

2013/34/EU 

Vyhověno jinak. 

Viz upravený text. 

Účetní jednotky budou mít 
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….Návrh zákona počítá s využitím všech 

diskrečních ustanovení směrnic EU, kdy 

by konsolidující účetní jednotky měly 

možnost při stanovení velikosti skupiny 

pro účely zjištění povinnosti sestavit 

konsolidovanou účetní závěrku 

vycházet z prostého součtu hodnot 

skupiny, které porovná s hraničními 

hodnotami pro aktiva celkem a roční 

úhrn obratu zvýšenými o 20% pro 

aktiva celkem a roční úhrn obratu. 

Tento postup bude pro konsolidující 

účetní jednotky (mateřské podniky) 

méně časově a finančně náročný. 

týkajících se možného osvobození od 

povinnosti sestavit konsolidovanou 

účetní závěrku. V případě kategorizace 

skupin budou mít účetní jednotky 

možnost zvýšit hraniční hodnoty pro 

aktiva celkem a roční úhrn čistého 

obratu o 20%. V současné právní 

úpravě se vychází pouze z hodnot pro 

výši aktiv, ročního úhrnu čistého obratu 

a průměrného počtu zaměstnanců 

stanovených na konsolidovaném 

základě. Při aplikaci navrhované 

 

Domníváme se, že 

navržená implementace 

možnosti stanovení 

velikosti skupiny pro 

potřeby konsolidace 

podle směrnice 

2013/34/EU je navržena 

nesrozumitelně, 

navrhujeme proto 

uvedenou úpravu.  

 

možnost zvolit si, jak určí svoji 

velikost, a tudíž i povinnost 

sestavit konsolidovanou účetní 

závěrku. Je zcela na účetní 

jednotce, kterou možnost zvolí. 

V souladu se směrnicí 

2013/34/EU se navrhuje, aby 

účetní jednotky měly možnost, při 

stanovení velikosti skupiny, 

vycházet z agregovaných dat za 

účetní jednotky ve skupině, při 

navýšení hraniční hodnoty pro 

aktiva celkem a roční úhrn obratu 

o 20%. 

Daná problematika bude 

předmětem diskuse při přípravě 

paragrafového znění nového 

zákona. 
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alternativy změně definice limitů pro 

velikost skupiny však může dojít 

k rozšíření povinnosti sestavovat 

konsolidovanou účetní závěrku i na 

skupiny, které dosud tuto možnost 

povinnost dosud neměly (proto bude na 

uvážení účetní jednotky, kterou možnost 

pro stanovení velikosti skupiny zvolí). 

Nicméně u skupin, které jsou na 

hranici limitů pro povinné sestavení 

konsolidované účetní závěrky, je 

povinnost sestavit konsolidovanou 

účetní závěrku často vnímána jako 

nadbytečná, provozně i finančně 

zatěžující, navíc s nízkou přidanou 

hodnotou. Na druhou stanu bude pro 

mateřský podnik méně časově i 

finančně náročné zjistit, zda se na ně 

povinnost sestavit konsolidovanou 

účetní závěrku vztahuje.  

 

 120 D II. Účetní závěrka, a konsolidovaná 

účetní závěrka a zahajovací rozvaha 

 

…3. Zahajovací rozvaha 

   4. Vybrané účetní jednotky 

Doplnění zahajovací 

rozvahy do struktury 

zákona spolu 

s vymezením náležitostí 

přílohy 

 

Nevyhověno. 

Zákon o účetnictví by měl řešit 

obecné požadavky na finanční 

výkaznictví, tj. účetní závěrku 

a nikoli řešit požadavky jiných 

právních předpisů. Není možné, 

aby zákon postihoval a detailně 

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



 122 

Navrhujeme úpravu 

názvu bodu II. na 

„Účetní závěrka, 

konsolidovaná účetní 

závěrka a zahajovací 

rozvaha“. Důvodem je 

náš návrh na rozšíření 

tohoto bodu o stanovení 

požadavků na zahajovací 

rozvahu sestavovanou na 

základě požadavku 

zákona č. 125/2008 Sb., 

o přeměnách obchodních 

společností a družstev, ve 

znění pozdějších 

předpisů, z důvodu 

sjednocení praxe při 

jejím sestavování. 

Navrhujeme také, aby 

v novém zákoně byly 

vymezeny její části 

včetně náležitostí 

přílohy, popř. bylo 

navrženo zmocnění do 

prováděcí vyhlášky.  

Pro přehlednost také viz 

příloha. 

 

upravoval všechny možné 

případy, kdy se finanční výkazy 

sestavují (zahajovací rozvaha, 

konečná rozvaha, pololetní 

výkazy apod.). 

Účetní jednotka by měla být 

schopná na základě požadavků 

zákona o účetnictví a jiných 

právních předpisů sestavit jiné 

finanční výkazy a měla by za 

jejich sestavení být zodpovědná. 
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 121 D III. 1.iii. Funkční měna 

 

Účetní jednotka může aplikovat na 

vedení účetnictví funkční měnu 

odlišnou od Kč, pokud je to pro ni 

efektivní a tato měna je převažující pro 

její transakce.  

 

Tato navrhovaná změna by byla 

umožněna pouze v případě, že by došlo 

souběžně ke změně v daňových 

zákonech, aby tak nedocházelo 

k mnohonásobné administrativní zátěži. 

Funkční měna 

 

V návaznosti na 

připomínku č. 13 týkající 

se měny účetní závěrky 

navrhujeme v logice 

struktury nového zákona 

doplnit bod III.1.iii. 

Funkční měna.  

 

Pro přehlednost také viz 

příloha. 

 

Vyhověno jinak. 

Text v bodu III.6. upraven. 

 

 122 D III.2. Základní způsoby oceňování 

 

… Položky účetní závěrky by měly být 

v zájmu spolehlivosti informací 

obsažených v účetních závěrkách 

oceňovány v pořizovacích cenách či 

vlastních nákladech. Naproti tomu 

použití reálné hodnoty navíc nabízí 

informace, které mohou být pro uživatele 

účetní závěrky relevantnější nežli 

informace, jež vycházejí z pořizovací 

Rozšíření možnosti 

aplikace reálné hodnoty 

 

Navrhujeme doplnit 

možnost aplikace reálné 

hodnoty pro všechny 

účetní jednotky bez 

ohledu na velikost, 

pokud se tak účetní 

jednotka rozhodne. 

V praxi existuje celá řada 

Nevyhověno. 

Použití reálné hodnoty pro mikro 

účetní jednotky není v rozporu se 

směrnicí 2013/34/EU. Čl. 36 odst. 

3 však stanoví, že členské státy 

nepovolí ani nevyžadují, aby se 

článek 8 (použití reálné hodnoty) 

vztahoval na jakýkoli 

mikropodnik využívající některé 

z osvobození uvedených 

v odstavcích 1 a 2 článku 36. 

Mezi některá tato osvobození 
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ceny či vlastních nákladů. Aplikace 

reálné hodnoty by měla být možná pro 

všechny účetní jednotky, pokud povede 

k  zachycení věrného a poctivého 

zobrazení účetních případů. 

 

i mikro účetních 

jednotek, které mají 

deriváty a hedging, a 

nemožnost aplikace 

reálné hodnoty jim činí 

potíže. Domníváme se, 

že navržená úprava není 

v rozporu s požadavkem 

směrnice 2013/34/EU. 

 

patří: 

- povinnosti vykazovat 

„Náklady a příjmy příštích 

období“ a „Výdaje a výnosy 

příštích období, 

- povinnosti vypracovat přílohu 

v účetní závěrce, pokud jsou 

některé informace uvedeny 

v poznámce pod čarou 

v rozvaze, 

- povinnosti vypracovat zprávu 

vedení podniku, 

-  sestavit zkrácenou rozvahu 

a výsledovku. 

Aplikace reálné hodnoty pro 

mikro účetní jednotky by 

znamenalo vzdání se výše 

uvedených osvobození a tím by 

došlo k navýšení administrativní 

zátěže účetních jednotek což je 

v rozporu se záměrem nové 

právní úpravy v oblasti účetnictví. 

 123 D III.3. Úpravy hodnot Úpravy hodnot Nevyhověno. 

Ambicí věcného záměru není 
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Jelikož podstatou zásady opatrnosti je 

oceňovat aktiva s ohledem na možná 

rizika, ztráty a znehodnocení, tj. 

nenadhodnocovat aktiva a výnosy a 

nepodhodnocovat pasiva a náklady a tím 

vytvářet fiktivní zisky, je nutno provést 

úpravu hodnot, jejichž účelem je 

zohlednit změny hodnot aktiv vykázaných 

k rozvahovému dni, ať je tato změna 

konečná nebo dočasná. To znamená, že 

prvotní ocenění aktiv je nepřímo 

snižováno prostřednictvím odpisů 

a opravných položek. Opravné položky 

by měly být stanovovány na základě 

porovnání účetní hodnoty 

s realizovatelnou hodnotou/hodnotou 

z užívání/reálnou hodnotou. 

 

Pod bodem úprava hodnot navrhujeme doplnit také realizovatelnou hodnotou/hodnotu 

z užívání, resp. reálnou hodnotu, z důvodu nutnosti stanovit, s čím by se v účetnictví 

evidovaná hodnota měla pro účely stanovení výše úpravy hodnoty porovnávat. 

 

Pro přehlednost také viz příloha. 

 

detailně popisovat konkrétní 

úpravu, která navíc bude 

předmětem diskuse při přípravě 

paragrafového znění nového 

zákona. Není tak vyloučeno, že 

může dojít i k odchýlení se 

v jednotlivostech od původního 

návrhu/představy. 

Současně upozorňujeme, že 

pojem „realizovatelná 

hodnota/hodnota z užívání“ není 

upravena směrnicí 2013/34/EU. 

 124 D III.4. Použití odhadů (rezervy) 

 

 

Použití odhadů 

v českém účetnictví 

Domníváme se, že 

používání odhadů a 

úsudků v českém 

účetnictví je aplikováno 

na více položek než jen 

na rezervy. Navrhujeme 

Vyhověno. 

Text upraven. 
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proto z nadpisu rezervy 

vyškrtnout. 

Pro přehlednost také viz 

příloha. 

 

 125 D III. 5. Aplikace ocenění 

 

V případě stejného druhu zásob a 

cenných papírů se připouští pouze 

ocenění aritmetickým průměrem a FIFO. 

Aplikace ocenění způsobem LIFO se 

nepřipouští. 

Aplikace oceňování 

 

Ve struktuře je uveden 

jako způsob ocenění 

souborování, není však 

dále komentován. 

Navrhujeme doplnění 

vysvětlujícího komentáře 

k podmínkám aplikace 

ocenění způsobem 

souborování včetně 

určení, pro jaký druh 

aktiv by mělo být 

v novém zákoně využito.  

 

Nevyhověno. 

Jedná se o přílišný detail. Věcný 

záměr nastiňuje budoucí podobu 

nového právního předpisu. 

Ambicí věcného záměru není 

detailně popisovat konkrétní 

úpravu, která navíc bude 

předmětem diskuse při přípravě 

paragrafového znění nového 

zákona. Není tak vyloučeno, že 

může dojít i k odchýlení se 

v jednotlivostech od původního 

návrhu/představy. 

 126 D III. 6. Použití cizí měny (kurzové 

rozdíly) 

 

Při prvotním ocenění z cizí měny na Kč 

či funkční měnu provádí účetní 

Použití cizí měny 

 

V souvislosti s návrhem 

úpravy použití cizí měny 

pro účetní závěrku a 

Bere se na vědomí. 

Jedná se o přílišný detail. Věcný 

záměr nastiňuje budoucí podobu 

nového právního předpisu. 

Ambicí věcného záměru není 

detailně popisovat konkrétní 
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jednotka přepočet vždy. Kurzy pro 

přepočet cizí měny stanoví prováděcí 

právní předpis.  

 

Při následném ocenění se aplikuje 

přecenění z cizí měny na Kč či funkční 

měnu pouze u monetárních aktiv a 

monetárních dluhů/závazků/cizích 

zdrojů. Do zákona bude doplněna 

definice monetárního aktiva a 

monetárního dluhu/závazku/cizího 

zdroje 

 

Kurzové rozdíly vznikají při použití jiné 

než funkční měny. Použití kurzů pro 

přepočet měny by upravoval prováděcí 

právní předpis, jakož i vypořádání 

kurzových rozdílů. 

použití funkční měny 

navrhujeme upravit 

komentář k použití cizí 

měny včetně kurzových 

rozdílů. 

 

Účtování kurzových 

rozdílů by mělo v novém 

zákoně být vázáno na 

existenci měnového 

rizika u daného aktiva či 

dluhu/závazku/cizího 

zdroje, proto pro tento 

účel navrhujeme 

definovat monetární 

aktivum a monetární 

dluh/závazek/cizí zdroj.   

 

úpravu, která navíc bude 

předmětem diskuse při přípravě 

paragrafového znění nového 

zákona. Není tak vyloučeno, že 

může dojít i k odchýlení se 

v jednotlivostech od původního 

návrhu/představy. 

 127 D IV.2. Účetní záznamy 

 

C.3. Struktura nového zákona  

….2. Účetní záznamy 

i. Druhy účetních záznamů ,a 

jejich forma a konverze 

Konverze účetních 

dokladů a opravy 

účetního záznamu 

 

Vzhledem k povinnostem 

účetních jednotek 

týkající se archivace 

účetních dokladů roste 

Nevyhověno. 

Daná problematika bude 

předmětem diskuse při přípravě 

paragrafového znění nového 

zákona. Není tak vyloučeno, že 

může dojít i k odchýlení se 

v jednotlivostech od původního 

návrhu/představy. 
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ii. Průkaznost účetního 

záznamu 

iii. Přenos účetního záznamu 

iv. Opravy účetního záznamu 

iv. Úschova účetního záznamu 

 

mezi účetními 

jednotkami zájem o 

konverzi listinných 

účetních dokladů do 

elektronické formy, což 

účetním jednotkám 

umožňuje plnit 

archivační povinnosti a 

zároveň snižovat náklady 

na archivaci listinných 

dokumentů. Navrhujeme 

proto, aby nový zákon 

obsahoval pro zvýšení 

právní jistoty všech 

účetních jednotek 

požadavky a podmínky 

konverze listinných 

dokumentů do 

elektronické formy 

upravené v bodě IV. 2. i. 

Druhy účetních záznamů, 

jejich forma a konverze.  

 

Také se domníváme, že 

je třeba pro zvýšení 

právní jistoty účetních 

jednotek doplnit 
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požadavky na opravy 

účetního záznamu. 

Z toho důvodu 

navrhujeme doplnění 

bodu IV.2.iv. Opravy 

účetního záznamu. 

 

Pro přehlednost také viz 

příloha.  

 

 128 D IV.4.ii. Otevírání a uzavírání 

účetnictví/účetních knih (účetních 

období) 

 

Návrh počítá s tím, že zákon bude 

upravovat zahájení vedení účetnictví, 

případně otevření vedení účetnictví 

v rámci daného účetního období 

(stávající otevírání účetních knih). 

 

a) ke dni vzniku povinnosti vést 

účetnictví, 

b) k prvnímu dni účetního období nebo 

Otevírání a uzavírání 

vedení 

účetnictví/účetních knih 

 

Rozumíme snaze o 

zjednodušení a 

systematizaci této 

problematiky, která by 

neměla být kazuistickým 

výčtem situací, ale 

domníváme se, že nově 

navrhované pojmy 

„zahájení vedení 

účetnictví“, „otevření 

vedení účetnictví“ budou 

pro praxi velmi obtížně 

Bere se na vědomí. 

Tato problematika nebyla na 

pracovní skupině dosud detailně 

diskutována. Při přípravě 

paragrafového znění bude nutno 

tuto oblast diskutovat, a to 

i v souvislosti s vazbou na další 

právní předpisy. 
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c) ke dni pro sestavení zahajovací 

rozvahy podle zvláštního právního 

předpisu. 

 

Ukončení vedení účetnictví, případně 

uzavření vedení účetnictví v rámci 

daného účetního období (stávající 

uzavírání účetních knih) bude zákon 

upravovat 

 

a) ke dni zániku povinnosti vést 

účetnictví, 

b) k poslednímu dni účetního období 

nebo 

c) ke dni, ke kterému stanoví povinnost 

sestavit účetní závěrku zvláštní právní 

předpis. 

 

Zjednodušením zákonné úpravy na tři 

výše uvedené obecné okamžiky dojde ke 

zpřehlednění zákona a ke sjednocení 

přístupu k případným odchylkám od 

uchopitelné. Navrhujeme 

zachování termínu 

„účetní kniha“ byť pouze 

jako abstraktního pojmu. 

Domníváme se také, že 

termín 

otevírání/uzavírání 

účetnictví bude kolidovat 

s úpravou povinnosti 

vedení účetní jednotky 

od jejího vzniku, tj. 

otevření vedení 

účetnictví, do jejího 

zániku, tj. uzavření 

vedení účetnictví.   
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obecného pravidla. 

 

 129 D IV.4.iii. Účtová osnova a účtový rozvrh 

 

V A R I A N T A I 

Prováděcí právní předpis stanoví 

směrnou účtovou osnovu pro jednotlivé 

skupiny účetních jednotek (s výjimkou 

účetních jednotek vykazujících v souladu 

s IFRS - EU, kde bude naopak ke 

standardizaci využita taxonomie IFRS, 

resp. v případě společností, jejichž cenné 

papíry jsou přijaty k obchodování na 

regulovaném trhu EU taxonomie 

stanovená přímo účinným předpisem 

EU), která bude nutná k sestavení účetní 

závěrky od těchto účetních jednotek 

požadované. Účtový rozvrh účetní 

jednotky bude muset být sestaven na 

základě této směrné účtové osnovy.   

Tato varianta bude v nové právní 

úpravě využita pro účetní jednotky 

veřejného sektoru (vybrané účetní 

jednotky) s cílem sjednotit a 

standardizovat podklady pro sestavení 

Účtová osnova a účtový 

rozvrh 

 

Domníváme se, že 

navržené varianty nejsou 

příliš srozumitelné, 

navrhujeme proto 

následující zjednodušení: 

Varianta I – směrná 

účetní osnova bude 

stanovena pro jednotlivé 

skupiny účetních 

jednotek s výjimkou 

účetních jednotek 

vykazujících podle IFRS. 

Varianta II – směrná 

účtová osnova bude 

závazná pro vybrané 

účetní jednotky, pro 

ostatní účetní jednotky 

bude stanoven rozsah 

účtového rozvrhu tak, 

aby navazoval na účetní 

výkazy (s výjimkou 

Vyhověno jinak. 

Text upraven. 

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



 132 

konsolidované účetní závěrky státu. 

 

 V A R I N T A II 

Zákon stanoví povinnost dodržovat 

směrnou účtovou osnovu pouze pro 

vybrané účetní jednotky. Pro ostatní 

účetní jednotky zákon stanoví povinnost 

koncipovat svůj účtový rozvrh tak, aby 

navazoval na účetní výkazy (s výjimkou 

účetních jednotek vykazujících podle 

IFRS, kde bude ke standardizaci využita 

taxonomie IFRS, resp. v případě 

společností, jejichž cenné papíry jsou 

přijaty k obchodování na regulovaném 

trhu EU taxonomie stanovená přímo 

účinným předpisem EU). , se pro NNO 

omezí na požadavek, aby účtový rozvrh 

strukturovala účetní jednotka tak, aby 

na jeho základě bylo možno účetní 

závěrku v souladu se zákonem sestavit. 

Minimální rozsah účtového rozvrhu by 

tak měl vázat na jednotlivé položky 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty.   

 

V takovém případě by bylo vhodné, aby 

účetních jednotek 

vykazujících podle 

IFRS). 
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doporučená směrná účtová osnova pro 

NNO byla navržena buď formou 

účetního standardu, nebo odbornými 

profesními organizacemi; její 

nezávaznost by však podpořila vytvoření 

efektivního podnikatelského prostředí 

pro zahraniční investice. 

 

 130 D C.1. Schéma nové soustavy právních 

předpisů v oblasti účetnictví 

 

Obrázek 1- Navrhovaný budoucí stav 

v oblasti prováděcích právních předpisů I 

Úprava schéma nové 

soustavy právní 

předpisů v oblasti 

účetnictví 

 

Domníváme se, že podle 

nové úpravy by všechny 

pojišťovny měly vést 

účetnictví podle IFRS, 

tudíž obrázek 

v tomto případě není 

správně, protože 

vyhláška pro podnikatele 

a nestátní neziskový 

sektor do sebe nebude 

absorbovat vyhlášku 

č.502/2002 Sb. 

Navrhujeme úpravu 

obrázku, aby věcně 

Vysvětleno. 

Vyhláška č. 502/2002 Sb. se 

kromě pojišťoven a zajišťoven 

vztahuje i na Českou kancelář 

pojistitelů. Z toho důvodu, bude 

vyhláška pro podnikatele 

absorbovat i vyhlášku 

č. 502/2002 Sb. Možná diskuze 

může být i ve vztahu k České 

exportní pojišťovně, zda i tato 

pojišťovna bude přecházet na 

IFRS-EU. Pokud by i tato 

pojišťovna zůstávala v režimu 

českých účetních předpisů, také 

by spadala pod vyhlášku pro 

podnikatele. 
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odpovídal návrhu nové 

úpravy. 

 

 131 D Pro přehlednost doplňujeme v příloze k těmto připomínkám námi 

navržené úpravy v bodě C.3 Struktura nového zákona o účetnictví 

 

Příloha – C.3 Upravená verze struktury nového zákona 

o účetnictví (změny jsou označeny tučně a podtrženy) 

 

I. Úvodní ustanovení 

1. Předmět úpravy (působnost) 

i. Vymezení předmětu zákona (věcná působnost 

zákona) 

ii. Vymezení účetních jednotek (osobní působnost 

zákona) 

iii. Odpovědnost za sestavení účetní závěrky 

a vedení účetnictví 

iv. Zahájení vedení účetnictví 

v. Vymezení druhů účetních jednotek 

1. subjekt veřejného zájmu  
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2. podnikatelská účetní jednotka 

3. nestátní nezisková organizace 

4. vybraná účetní jednotka (včetně 

zdravotních pojišťoven) 

vi. Kategorizace/kategorie účetních jednotek 

1. obchodní společnosti (dle směrnice) 

2. nestátní neziskové organizace 

3. vybrané účetní jednotky 

4. ostatní účetní jednotky (např. FO, 

družstva, účetní jednotky na základě 

vlastního rozhodnutí) 

5. vymezení některých pojmů ke 

kategorizaci a auditu účetních jednotek 

(aktiva, obrat, počet zaměstnanců a další 

pro účetní jednotky odlišné od 

obchodních společností, včetně výjimek 

pro přeměny) 

vii. Rozsah vedení účetnictví (podvojné,hotovostní) 

viii. Použití mezinárodních účetních standardů  
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2. Vymezení předmětu účetnictví  

i. Cíle účetnictví 

1. poskytování informací o finanční situaci 

a finanční výkonnosti (historie) 

2. poskytování informací pro odhad 

budoucích peněžních toků (budoucnost) 

 

3. Zásady a předpoklady účetního výkaznictví 

i. Kvalitativní požadavky na účetní závěrku 

1. věrný a poctivý obraz 

2. přednost obsahu nad formou  

3. úplnost 

4. neutralita informace a opatrnost 

5. správnost 

6. srovnatelnost 

7. srozumitelnost 

8. včasnost 

ii. Předpoklady, zásady a omezení 
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1. trvání účetní jednotky (going concern) 

2. nezávislost účetních období (akruální 

princip) a přiřazování nákladů a výnosů 

(matching principle) 

3. stálost metod (konzistentnost) 

4. významnost 

5. zákaz vzájemného zúčtování 

(kompenzace) 

 

4. Vymezení prvků účetní závěrky (vymezení pro 

podnikatele, NNO, vybrané účetní jednotky) 

i. Aktivum 

ii. Vlastní kapitál/Vlastní jmění 

iii. Dluhy/Závazky/Cizí zdroje 

iv. Náklady 

v. Výnosy 

vi. Výsledek hospodaření 

 

II. Účetní závěrka, a konsolidovaná účetní závěrka a zahajovací 
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rozvaha 

1. Účetní závěrka 

i. Účetní období (běžné, hospodářský rok, 

výjimky a přeměny) 

ii. Rozvahový den 

iii. Vymezení druhů účetní závěrky (řádná, 

mimořádná, mezitímní) 

iv. Části/Složky účetní závěrky 

v. Rozsah účetní závěrky 

vi. Měna účetní závěrky 

vii. Opravy chyb minulých účetních období 

 

2. Konsolidovaná účetní závěrka 

i. Kategorizace skupin 

ii. Povinnost sestavení konsolidované účetní 

závěrky (včetně vymezení konsolidačního celku 

a definice investiční jednotky) 

iii. Osvobození 

iv. Vymezení konsolidované účetní závěrky  
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v. Obecně k metodám konsolidace 

 

3. Zahajovací rozvaha 

 

4. Vybrané účetní jednotky 

i. Sestavení konsolidovaných účetních výkazů za 

Českou republiku 

ii. Předávání účetních záznamů pro potřeby státu 

 

III. Oceňování, účetní metody a odhady 

1. Oceňování 

i. základní zásady oceňování 

1. zásada odděleného oceňování 

jednotlivých složek aktiv a pasiv 

2. zásada oceňování historickými cenami 

ii. okamžik ocenění  

1. prvotní ocenění 

2. následné ocenění 
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iii. funkční měna (pro potřeby vedení účetnictví)  

 

2. Základní způsoby oceňování 

i. Pořizovací cena (včetně reprodukční pořizovací 

ceny) 

ii. Vlastní náklady 

iii. Jmenovitá hodnota 

iv. Reálná hodnota 

v. Ekvivalence 

vi. Převzetí ocenění (vybrané účetní jednotky, 

státní podniky) 

3. Úpravy hodnot (včetně čisté realizovatelné hodnoty 

a hodnoty z užívání) 

4. Použití odhadů (rezervy) 

5. Aplikace oceňování (FIFO, LIFO, aritmetický průměr, 

souborování) 

6. Použití cizí měny (monetární aktiva a pasiva, kurzové 

rozdíly) 

7. Účetní metody 
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IV. Vedení účetnictví 

1. Vedení účetnictví obecně 

i. Zásada bilanční kontinuity 

ii. Průkaznost 

iii. Povinnosti při vedení účetnictví 

1. podvojnost 

2. souvztažnost 

 

2. Účetní záznamy 

i. Druhy účetních záznamů ,a jejich forma 

a konverze 

ii. Průkaznost účetního záznamu 

iii. Přenos účetního záznamu 

iv. Opravy účetního záznamu 

iv. Úschova účetního záznamu 
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3. Účetní doklady 

 

4. Účetní zápisy a účetní systém (účetní knihy) 

i. Požadavky na primární účetní zápis a systém 

účetnictví 

ii. Otevírání a uzavírání účetnictví/účetního období 

(účetních knih) 

iii. Účtová osnova a účtový rozvrh 

 

5. Inventarizace 

i. Předmět inventarizace 

ii. Lhůty pro provedení inventarizace 

iii. Způsoby provedení inventarizace 

iv. Inventurní soupisy 

v. Vypořádání rozdílů 

vi. Úschova – lhůty pro prokázání 

 

V. Hotovostní účetnictví 
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1. Vedení hotovostního účetnictví 

i. předmět hotovostního účetnictví a další pojmy 

ii. účetní knihy 

 

2. Výstupy hotovostního účetnictví 

 

VI. Vymezení účetních informací (roční finanční zpráva dle 

transparenční směrnice) 

1. Účetní závěrka 

2. Konsolidovaná účetní závěrka 

3. Zpráva vedení účetní jednotky 

 

VII. Výroční zpráva 

1. Účetní informace 

2. Další finanční informace 

i. Platby vládám 

3. Nefinanční informace 

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



 144 

4. Zpráva auditora 

5. Ostatní informace podle zvláštních právních předpisů 

 

VIII. Audit  

 

IX. Zveřejňování 

 

X. Sankční ustanovení 

 

XI. Zmocňovací ustanovení 

1. Vyhlášky 

i. Inventarizace 

ii. Účetní závěrka a účetní metody 

1. podnikatelské a NNO  

2. vybrané účetní jednotky 

3. zdravotní pojišťovny 

4. hotovostní účetnictví 
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iii. Konsolidovaná účetní závěrka 

1. podnikatelské účetní jednotky 

2. konsolidační vyhláška státu 

iv. Technická vyhláška, včetně účetních knih 

a účetních záznamů 

 

v. Schvalování účetní závěrky u vybraných 

účetních jednotek 

 

2. Standardy 

i. Vybrané účetní jednotky (závazné) 

ii. Podnikatelské účetní jednotky a NNO 

(dobrovolné) 

 

XII. Přechodná ustanovení 

XIII. Účinnost 

     

Komora daňových 

poradců ČR 

132 D C.1 - Účetní metody – tato připomínka je zásadní 

I v případě, že konkrétní účetní případ je upraven účetní metodou, 

Bere se na vědomí. 

Tato možnost zůstane zachována, 
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měla by být zachována stávající možnost se od této metody odchýlit 

z důvodu věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví. (jak nyní 

umožňuje stávající § 7 odst. 2 zákona u účetnictví) 

protože jde i o požadavek 

směrnice 2013/34/EU. 

 133 D C.3, I.1.V.2 a C.3 I.1.VII.2 – tato připomínka je zásadní 

Podnikající fyzická osoba by měla mít možnost vést podvojné 

účetnictví i dobrovolně, a pokud jej vede, tak by neměla být 

zatěžována další administrativou ve formě daňové evidence, tj. není 

důvod nepoužít podvojné účetnictví pro účely plnění daňových 

povinností. 

 

Pozn.: jsme si vědomi, že tento problém by měl řešit především zákon 

o daních z příjmů, avšak s ohledem na avizované snižování 

administrativní zátěže podnikatelů považujeme tuto skutečnost za 

podstatnou i pro věcný záměr zákona o účetnictví 

Bere se na vědomí. 

K určení, které fyzické osoby – 

podnikatelé budou účetní 

jednotkou, bude předmětem 

detailní odborné diskuze při 

přípravě paragrafového znění 

nového zákona. Diskuze nad 

určením účetních jednotek musí 

probíhat i ve vazbě na zákon 

o daních z příjmů (ve vazbě na 

daňovou evidenci). 

 

 134 D C.3 I.1.VII – k podbodu podvojného účetnictví – tato připomínka 

je zásadní 

Navrhujeme doplnit větu: Platí, že tato zjednodušení nebo vedení 

hotovostního účetnictví nemusí využít, ale mohou vést podvojné 

účetnictví. 

Nevyhověno. 

Část se týká podvojného 

účetnictví a zjednodušení 

v systému podvojného účetnictví. 

V části týkající se hotovostního 

účetnictví je uvedeno, že se účetní 

jednotka rozhodne, zda povede 

hotovostní nebo podvojné 

účetnictví. 
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 135 D C.3, I.1.VII – k bodu hotovostní účetnictví – tato připomínka je 

zásadní 

Doporučujeme, aby hotovostní účetnictví bylo využitelné pro daňové 

účely. 

Pokud věcný záměr zákona pracuje s pojmem hotovostní účetnictví, 

mělo by se jednat o účetnictví využitelné pro daňové účely a bylo by 

vhodné zrušit nedostatečně upravenou část zákona o daních z příjmů, 

která řeší problematiku daňové evidence, neboť hotovostní účetnictví 

je schopno tuto evidenci kvalitně a přiměřeně nahradit. Je tedy nutné 

zajistit, aby hotovostní účetnictví bylo podkladem pro výpočet 

základu daně z příjmů, aniž by docházelo k navyšování 

administrativní zátěže u podnikatelů prostřednictvím duplicitního 

vedení obdobných evidencí, jako je daňová evidence. 

Bere se na vědomí. 

Využitelnost či nevyužitelnost 

hotovostního účetnictví pro 

daňové účely není předmětem 

věcného záměru zákona, nicméně 

s ohledem na snahu snížit 

administrativní zátěž bude tato 

problematika diskutována 

s příslušnými daňovými odbory 

při tvorbě paragrafového znění. 

 136 D C.3, I. 1. VIII. (Použití mezinárodních účetních standardů) – tato 

připomínka je zásadní 

Na možnost použití mezinárodních účetních standardů by měly 

důsledně navazovat daňové předpisy, především pro daň z příjmů 

právnických osob a nenavyšovat administrativní zátěž daňových 

subjektů tím, že pro účely daně z příjmu nebude možné výstupy 

z účetnictví vedeného podle mezinárodních účetních standardů použít. 

Bere se na vědomí. 

Věcný záměr zmiňuje, že 

případné rozšíření povinného 

nebo dobrovolného použití IFRS 

je vázáno na provázanost se 

zákonem o daních z příjmů. 

 137 D C.3, IV.5 (Inventarizace majetku) – tato připomínka je zásadní 

Souhlasíme s vhodností prováděcí vyhlášky, která bude komplexně 

řešit problematiku inventarizací. Bylo by však vhodné odlišit rozsah 

povinností podle typu účetních jednotek, neboť automatické uplatnění 

Bere se na vědomí. 

Inventarizační vyhláška by měla 

obsahovat pouze nejdůležitější 

a  nejnutnější ustanovení, která 
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povinností vybraných účetních jednotek, především státu na 

podnikatelské subjekty by nebyl zcela vhodný. 

budou platná pro všechny účetní 

jednotky. Ostatní ustanovení, 

která jsou spíše metodického 

charakteru, by byla rozpracována 

např. v účetním standardu a míra 

jejich závaznosti by se odvíjela 

spíše od typu účetní jednotky 

(např. závaznost pouze pro 

vybrané účetní jednotky). 

 138 D C3., I.4 (Vymezení prvků účetní závěrky) – tato připomínka je 

zásadní 

Výslovně by měly být odlišeny a definovány pojmy dluh a závazek 

a cizí zdroje, přičemž případné odlišení těchto pojmů od jejich 

významu v jiných obecně závazných právních předpisech, především 

občanském zákoníku, pokud k němu dojde, by mělo být důsledně 

minimalizováno a dostatečně odůvodněno. Dále je nezbytné zajistit 

nezaměňování těchto pojmů v účetních předpisech. 

Bere se na vědomí. 

V rámci přípravy paragrafového 

znění zákona bude probíhat 

diskuze nad definicemi 

jednotlivých pojmů a jejich 

zařazení v účetní legislativě – 

koncepční rámec, zákon, 

prováděcí právní předpis. 

 139 D C.3, IV.4 – tato připomínka je zásadní 

Věcný záměr by měl obsahovat cíle a rozsah užívání podrozvahové 

evidence (když sám pracuje s pojmy podrozvahové účty). 

Doporučujeme doplnit toto do věcného záměru. 

Nevyhověno. 

Jedná se o přílišný detail. Věcný 

záměr nastiňuje budoucí podobu 

nového právního předpisu. 

Ambicí věcného záměru není 

detailně popisovat konkrétní 

úpravu, která navíc bude 

předmětem diskuse při přípravě 
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paragrafového znění nového 

zákona. Není tak vyloučeno, že 

může dojít i k odchýlení se 

v jednotlivostech od původního 

návrhu/představy. 

 140 D C.3, IV.4.III (Účtová osnova a účtový rozvrh) – tato připomínka je 

zásadní 

Doporučujeme tyto varianty vypustit, protože druhá varianta není 

textově konzistentní.  

Do úvodu podbodu doplnit: „Tento postup se předpokládá použít 

i nadále, přičemž budou odlišeny subjekty veřejného zájmu a ostatní 

účetní jednotky.“ 

Vyhověno jinak. 

Text upraven.  

 

 141 D C.3, IX – tato připomínka je zásadní 

Doporučujeme, aby věcný záměr plně respektoval bod 39 Směrnice. 

Podle bodu 39 úvodních ustanovení Směrnice Evropského Parlamentu 

a Rady 2013/34/EU o ročních účetních závěrkách jsou členské státy 

„důrazně vyzývány k tomu, aby vyvinuli elektronické systémy 

zveřejňování, jež podnikům umožní předložit údaje z účetnictví, včetně 

povinných účetních závěrek, pouze jednou“. Proto považujeme za 

nutné řešit neduplicitu předkládání účetní závěrky, tj. závěrka by byla 

vložena účetní jednotkou do jednoho centrálního úložiště pouze 

jednou. 

Je také nezbytné, aby povinně zveřejňované údaje nebyly nad rámec 

toho, co je nezbytně vyžadováno komunitární právem. To znamená, že 

Bere se na vědomí. 

Jak je v návrhu věcného záměru 

uvedeno, ke zveřejňování 

a způsobům zveřejňování byla 

vytvořena pracovní skupina. 

Závěry, resp. doporučení této 

pracovní skupiny spolu 

s doporučením uvedeným v bodě 

39 úvodních ustanovení směrnice 

2013/34/EU budou při přípravě 

paragrafového znění nového 

zákona vzaty v úvahu. 
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hlavně  u těch nejmenších účetních jednotek by měly být povinně 

zveřejňovány pouze nezbytně nutné údaje. Pokud to komunitární 

předpisy umožní, měl by se naopak rozsah zveřejňovaných údajů 

omezit. 

Konfederace 

zaměstnavatelských 

a podnikatelských 

svazů ČR 

142 D 1)  Vazba na zákon o dani z příjmu 

str. 46, bodu I.1.viii. – Použití mezinárodních účetních standardů 

Navrhujeme navázat daňový základ (dan z příjmu) na výsledek 

hospodaření podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 

ve znění schváleném pro Evropskou unii (dále jen IFRS-EU). 

Podporujeme tedy opuštění stávajícího stavu, kdy účetní jednotky 

s IFRS-EU musely přetransformovat hospodářský výsledek dle IFRS-

EU na výsledek hospodaření podle českých účetních předpisů (dále 

jen CAS), který je následně základem pro  daň z příjmu.  

Odůvodnění: 

IFRS-EU jsou dle našeho názoru mnohem 

podrobnější a propracovanější než CAS (jako přiklad uvádíme např. 

oblast leasingu, zachycování výnosů ze smluv se zákazníky, stanovení 

funkční měny, atd). Sestavený výsledek hospodaření dle IFRS-EU 

poskytne relevantní údaje nejen externím soukromým uživatelům 

(vlastníci, věřitelé), ale i státu, a to prostřednictvím Finanční správy 

a může se tedy stát dobrým a spolehlivým základem daně oproti 

hospodářskému výsledku dle CAS na základě sestavených 

převodových můstků. 

Bere se na vědomí. 

Věcný záměr zmiňuje, že 

případné rozšíření povinného 

nebo dobrovolného použití IFRS 

je vázáno na provázanost se 

zákonem o daních z příjmů. 

 

 

 

 143 D 2) Dobrovolné použití IFRS-EU Bere se na vědomí. 
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Ke str. 40 až 47 K bodu I.1.vii – Rozsah vedení účetnictví 

K bodu I.1.viii – Použití mezinárodních 

účetních standardů 

Navrhujeme doplnit, aby mohly dobrovolně účetní jednotky 

z podnikatelského sektoru (malé, střední, velké) používat IFRS-

EU, tedy mimo účetních jednotek, které budou používání IFRS-EU 

povinně. 

Odůvodnění: 

Připravovaný zákon o účetnictví (k dnešnímu dni zpracovaný záměr) 

by měl umožnit účetním jednotkám z podnikatelského sektoru 

umožnit dobrovolný přechod na vyšší standard účetních předpisů 

(IFRS-EU). Tyto standardy dle našeho názoru posílí 

konkurenceschopnost podnikatelů (účetních jednotek) a rovněž jim 

může usnadnit přístupy na zahraniční trhy.  Aby bylo tohoto cíle 

dosaženo, je třeba být pro obchodní partnery, stát, popř. investory (ať 

stávající nebo potenciální) čitelní a srozumitelní. Sestavené účetní 

závěrky podle IFRS-EU k tomu zcela určitě přispějí (výrazně vyšší 

objem zveřejňovaných informací než dle CAS). Dále umožní 

uživatelům mezinárodní srovnávání. Z druhé strany pak tedy účetní 

jednotky nebudou diskriminování používáním CAS oproti IFRS-EU. 

Pro podporu je třeba uvést, že na straně č. 46, 2.odstavec, je uvedena 

citace pracovní komise Legislativní rady vlády pro právo veřejné II 

č.177a ze dne 18.11.2014, z kterého vyplývá, že komise také 

podporuje rozšíření užívání IFRS-EU i pro další účetní jednotky. Dále 

uvádíme skutečnost, že dřívější zavedení IFRS-EU do širší praxe 

Rozšíření možnosti povinného 

nebo dobrovolného použití IFRS 

bylo široce diskutováno na 

pracovní skupině pro novou 

koncepci účetnictví.  

Vzhledem k tomu, že se počítá, že 

by výsledek hospodaření zjištěný 

podle IFRS byl základem daně 

z příjmu, je nutno provést 

důkladnou analýzu dopadů na 

výběr daně. 

Proto může v budoucnu docházet 

k postupnému rozšiřování skupiny 

účetních jednotek s povinným 

nebo dobrovolným použitím 

IFRS. 

Navíc je nutno i analyzovat, pro 

které skupiny účetních jednotek 

má smysl vedení účetnictví podle 

IFRS. IFRS jsou primárně určené 

účetním jednotkám aktivním na 

kapitálových trzích. 
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účetních jednotek přispěje ke zvýšení odborných znalostí účetních 

pracovníků (nyní vysoké školy IFRS-EU v ČR vyučují, je k dispozici 

dostatek odborných seminářů a školení, IFRS se stávají více 

komplexnější, rozsáhlejší a dřívější zavedení do širší praxe tedy 

umožní jejich aplikaci, současně se zvýší počet pracovníků, kteří 

budou IFRS-EU používat, pracovníci budou mít možnost průběžně 

a z dlouhodobého pohledu zvyšovat svoje znalosti v oblasti IFRS-EU 

ve prospěch účetních jednotek, které je povinně nebo dobrovolně 

budou používat).  

 144 D 3) Metody konsolidace  

str. 59, K bodu II.2.v. Metody konsolidace 

Navrhujeme, aby pro sestavení konsolidované účetní závěrky byla 

povolena pouze plná metoda (mateřské a dceřiné podniky),  dále 

navrhujeme vypustit metodu poměrné konsolidace, metodu 

ekvivalence navrhujeme označit jako metodu pro ocenění vybraných 

účastí (nekonsolidovaných) vykázaných v konsolidované účetní 

závěrce. 

Odůvodnění: 

Dle čl. 26 směrnice 2013/34/EU je použití poměrné konsolidace na 

rozhodnutí (v pravomoci) členského státu. V IFRS-EU je využívání 

poměrné metody již vypuštěno. Podle platných IFRS-EU není metoda 

ekvivalence konsolidační metodou (postupem, který odpovídá plné 

metodě konsolidace), ale metodou ocenění nekonsolidovaných účastí 

vykázaných v konsolidovaných účetních závěrkách. Pokud tedy bude 

využit v novém zákonu o účetnictví a navazujících právních 

Bere se na vědomí.  

V rámci prací na paragrafovém 

znění nového zákona proběhne 

detailnější diskuze k použití 

metod pro konsolidaci, tzv. 

i použití ekvivalence. 
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předpisech výše uvedený návrh z pohledu sestavení konsolidovaní 

účetní závěrky a metod, bude tento stav v českých předpisech 

v souladu s metodami podle IFRS-EU. Z druhé strany nedojde 

k nesouladu se směrnicí 2013/34/EU, národní možnost k poměrné 

metodě nebude pouze využita. Označením metody ekvivalence za 

postup ocenění bude zajištěn soulad se směrnicí 2013/34/EU, neboť 

tato směrnice metodu ekvivalence nepovažuje za metodu konsolidace, 

ale za metodu pro ocenění nekonsolidovaných účastí vykázaných 

v konsolidované účetní závěrce. 

Krajský úřad 

Jihočeského kraje 

145 Z Zásadní připomínky: 

Připomínka č. 1: 

Do části A. 3 Přehled vybraných právních předpisů s vazbou na zákon 

o účetnictví Návrhu věcného záměru zákona o účetnictví (dále jen 

„Návrh“) na str. 9 požadujeme doplnit zákon č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, včetně komentáře, jaká základní pravidla vymezuje ve 

vztahu k účetnictví (zejména problematika fondů příspěvkových 

organizací, odpisu nekrytého fondu investic v kontextu s ustanoveními 

§ 66 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., příspěvku na provoz 

a investičního příspěvku), a to návazně na zákon č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

Odůvodnění: 

Cílem naší připomínky je snaha o komplexnost přehledu vybraných 

právních předpisů s vazbou na zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

Vyhověno. 

Text materiálu upraven.  

Zákon č. 250/2000 Sb. doplněn do 

přehledu. 
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znění pozdějších předpisů, ve vztahu k vybraným účetním jednotkám. 

 146 Z Do části C. 1 Schéma nové soustavy právních předpisů v oblasti 

účetnictví Návrhu na str. 23 požadujeme doplnit text (vyznačen 

tučně): 

„Toto rozšíření poskytne návod/nástroj na provedení řádné 

i mimořádné inventarizace všem účetním jednotkám s cílem naplnit 

požadavky zákona o účetnictví.“ 

S ohledem na záměr MF ČR vydat inventarizační vyhlášku 

s působností na všechny účetní jednotky požadujeme zhodnocení 

aktuální formálnosti a v některých případech nadměrné 

administrativní náročnosti, která souvisí s požadavky danými 

inventarizační vyhláškou. Dále žádáme, aby v Návrhu bylo řešeno, 

jaká je vize MF v oblasti odsouhlasení pohledávek a závazků, a to 

v oblasti transferových plateb. Požadujeme v Návrhu uvést 

jednoznačný a srozumitelný postup, jak budou vybrané účetní 

jednotky mezi sebou informovány o vyúčtování záloh na transfery 

v budoucích účetních obdobích. Aktuální stav považujeme za 

nedořešený, zejména v rámci poskytování dotací ze státního rozpočtu 

a státních fondů. Navrhujeme, aby poskytovatel transferu formou 

zálohy byl vůči příjemcům transferu (vybraným účetním jednotkám) 

vždy povinen informovat o termínu vyúčtování přijaté zálohy 

na transfer prostřednictvím webové aplikace (optimálně 

s automatickou zprávou příjemci o vyúčtování zálohy na transfer), 

datové schránky, e-mailu, popř. písemně.  

Odůvodnění: 

Vyhověno jinak. 

Problematika vztahující se 

k inventarizaci bude řešena 

v rámci diskuze u paragrafového 

znění zákona a prováděcích 

předpisů. 

Problematika transferů je řešena 

v rámci pracovní skupiny (PS) 

Transfery, připomínka bude dále 

řešena na úrovni této PS. V obou 

případech se nejedná o koncepční 

záležitosti, proto budou řešeny na 

pracovní úrovni s metodickými 

centry mimo rámec přípravy 

věcného záměru. 
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Cílem naší připomínky je snaha o vyjasnění problematiky provedení 

mimořádné inventarizace, zvážení aktuální administrativní náročnosti 

procesu inventarizace a nastavení jasných pravidel v oblasti 

odsouhlasení závazků, pohledávek a dořešení okamžiku vyúčtování 

zálohy na transfery. 

Do dnešního dne není legislativně jasně dáno, že poskytovatel 

transferu je povinen informovat příjemce o konkrétním okamžiku 

vyúčtování, a tak v praxi samozřejmě nastává nesoulad, a to i mezi 

účetními obdobími. Tento problém považujeme za zcela závažný již 

od roku 2010. Jihočeský kraj v pozici poskytovatele dotace vždy 

informuje o termínu vyúčtování přijaté zálohy na transfer vybranou 

účetní jednotku (obec, DSO, příspěvkovou organizaci) 

prostřednictvím e-mailu, popř. písemně, a to sdělením „Oznámení - 

vyúčtování zálohy na dotace“. Toto řešení považujeme za optimální. 

 147 Z Připomínka č. 3: 

Do části C. 1 Schéma nové soustavy právních předpisů v oblasti 

účetnictví Návrhu na str. 24 požadujeme doplnit text (vyznačen 

tučně): 

„Dále se předpokládá, že České účetní standardy zůstanou pro účetní 

jednotky ve veřejném sektoru (vybrané účetní jednotky) závazné. 

V rámci dalšího ujednocení metodiky je předpokládáno vydání 

Českého účetního standardu Operace s cennými papíry a podíly, 

Českého účetního standardu Dlouhodobý finanční majetek 

a Českého účetního standardu Kurzové rozdíly. Dalším krokem ve 

vývoji účetnictví vybraných účetních jednotek je analyzovat 

Vyhověno jinak. 

 

Vzhledem k tomu, že předložený 

věcný záměr neobsahuje žádné 

koncepční změny v oblasti 

účetnictví veřejného sektoru, 

povinnosti VÚJ se nemění a ČÚS 

zůstávají závazné. Meritum 

připomínky (Operace s cennými 

papíry a podíly, Dlouhodobý 

finanční majetek a Kurzové 
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diskutovanou změnu (vyhodnotit přínosy a negativní dopady) 

Českého účetního standardu č. 704 Fondy účetní jednotky s ohledem 

na zvažovanou změnu v oblasti tvorby a čerpání fondů dle zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů.“ Dále je nutné přehodnotit významnost 

a efektivitu (provést analýzu přínosů a negativních dopadů) účtování 

o některých podrozvahových účtech, které jsou vykazovány, popř. 

nevykazovány u vybraných účetních jednotek.“ 

Odůvodnění: 

Cílem naší připomínky je snaha o vyjasnění problematiky účtování 

cenných papírů a podílů, dlouhodobého finančního majetku, 

kurzových rozdílů, fondů a zvážení možného přínosu při zefektivnění 

účtování některých podrozvahových účtů. 

rozdíly) bude dále řešeno v rámci 

analytické činnosti ministerstva. 

 148 Z Připomínka č. 4: 

V části C. 4 Detailně k nové struktuře zákona o účetnictví Návrhu na 

str. 35 žádáme o přehodnocení strategického záměru MF, kde je 

zvažováno sestavování účetních závěrek u vybraných účetních 

jednotek, které nesestavují PAP, pouze k 31. 12. daného účetního 

období se zdůvodněním, že dojde ke snížení administrativní zátěže 

a je možnost kladení většího důrazu na sestavování roční účetní 

závěrky a její vypovídací schopnosti, a to nejen při metodické 

podpoře, ale především uvnitř účetní jednotky.  

Doporučujeme vypustit z Návrhu tento text: „U vybraných účetních 

jednotek, které PAP nesestavují, je diskutována možnost zjednodušení 

na bázi pouze sestavování „roční“ účetní závěrky (řádné). Vznikly by 

Vyhověno. 

Text materiálu upraven.  

Podkapitola specifikující VÚJ 

upravena tak, aby neobsahovala 

potenciální změnu termínů. 

 

 

Vyhověno  

Text materiálu upraven – 
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tak pouze dvě kategorie účetních jednotek, které velmi dobře 

odpovídají stávajícím požadavkům uživatelů informací z účetních 

závěrek. Další zjednodušení pro účetní jednotky nesestavující PAP, na 

bázi nepoužití některých účetních metod či postupů účtování se pak 

jeví jako nevhodné, neboť by došlo k tříštění pravidel pro subjekty, 

které jsou v principu svojí činností a smyslem existence velmi 

homogenní. Touto kategorizací a na ni navázaným vynecháním 

mezitímních účetních závěrek u účetních jednotek nesestavujících PAP 

by nedošlo ke zvýšení administrativní zátěže u účetních jednotek 

sestavujících PAP. Došlo by však ke snížení administrativní zátěže 

u účetních jednotek nesestavujících PAP, kterých je z hlediska 

absolutního počtu drtivá většina. Dále by u uvedených účetních 

jednotek mohl být kladen větší důraz na sestavování roční účetní 

závěrky a její vypovídací schopnost, a to nejen při metodické podpoře, 

ale především uvnitř účetních jednotek.“ 

V kontextu s výše uvedeným nesouhlasíme též s textem v Návrhu 

v části C. 4 Detailně k nové struktuře zákona o účetnictví na straně 48 

v tomto znění: „Naopak u účetních jednotek veřejného sektoru 

(vybraných účetních jednotek), kde mezitímní účetní závěrka je již 

řadu let povinností, je její význam spíše menší a váže především na 

sestavení PAP u účetních jednotek, které tuto povinnost mají.“ 

Doporučujeme z Návrhu tento text bez náhrady vypustit. 

Upozorňujeme, že je nutné dát vybraným účetním jednotkám větší 

časový prostor ke zpracování účetních výkazů, pokud je to možné. 

A jak vyplývá z aktuálního textu Návrhu, tato možnost tady zcela 

jasně existuje. Proto žádáme, aby se sjednotil termín předání účetních 

výkazů pro vybrané účetní jednotky, které nemají povinnost 

odstraněn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Vzhledem k tomu, že předložený 

věcný záměr neobsahuje žádné 

koncepční změny v oblasti 

účetnictví veřejného sektoru 

a termíny pro předávání účetních 

záznamů jsou zavedeny již 

několik let a jejich stanovení bylo 

při přípravě daného prováděcího 

předpisu k zákonu o účetnictví 

dlouhodobě diskutováno, 
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sestavovat PAP s účetními jednotkami, které tento výkaz povinnost 

sestavovat mají.  

Navrhujeme úpravu přílohy č. 3 vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních 

záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich 

předávání do centrálního systému účetních informací státu 

a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů 

(technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších 

předpisů. U výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha 

předávaných čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9.  

- mezitímní účetní závěrka, a to do 30. dne následujícího měsíce 

a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 25. 2. 

následujícího roku (namísto aktuálních termínů - čtvrtletně do 25. 

dne následujícího měsíce a ve stavu k 31. 12. do 20. 2. následujícího 

roku).  

V návaznosti na předávání účetních výkazů je nutné zvážit a zasadit 

se o přiblížení se termínu předání finančního výkazu FIN 2-12 M 

termínu předání účetních výkazů, tj. optimálně alespoň do 25. dne 

následujícího měsíce za měsíční období a za období leden až prosinec 

alespoň do 15. února roku následujícího, tj. provést změnu v rámci 

přílohy č. 2 bodu 7.1 a 7.2 vyhlášky č. 5/2014 Sb., o způsobu, 

termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění 

státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních 

samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů 

Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Oproti tomuto záměru doporučujeme přehodnotit povinnost předání 

výkazu Roční údaje o poskytnutých garancích a výkazu Roční údaje 

nechystají se v této oblasti žádné 

změny. V případě vyhlášky 

č. 5/2014 Sb. se jedná o prováděcí 

vyhlášku k rozpočtovým 

pravidlům, a tudíž termíny pro 

předávání finančních výkazů FIN 

1-12 M nejsou předmětem 

věcného záměru nového zákona o 

účetnictví.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 
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o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru, kdy vybraná 

účetní jednotka (obec, DSO a příspěvková organizace) zasílá 

předmětný výkaz jako „kvazisoučást“ výkazu Příloha podle účetní 

vyhlášky č. 410/2009 Sb. Původní forma jako nedílná součást výkazu 

Příloha byl jistě vhodnější. Doporučujeme uvést strategii předávání 

těchto výkazů do systému CSÚIS v kontextu s naším doporučením. 

Odůvodnění: 

Aktuální stav předávání výkazů u obcí, DSO a příspěvkových 

organizací považujeme za časově vyvážený a doporučujeme ponechat 

v souladu s aktuálně platnou vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních 

záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich 

předávání do centrálního systému účetních informací státu 

a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů 

(technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších 

předpisů, tj. čtvrtletně. Zároveň sdělujeme, že mezitímní účetní 

výkazy považujeme za informačně významné. 

Upozorňujeme, že snížením periodicity předkládání účetní závěrky, 

tzn. zrušením předávání mezitímních účetních závěrek do CSÚIS 

u vybraných účetních jednotek, které nesestavují PAP, hrozí zvýšená 

míra chybovosti, která nemusí být na konci účetního období včas 

dořešena a účetní data vybrané účetní jednotky by zůstala 

nerelevantní. Na konci účetního období při jednorázovém předání 

všech účetních výkazů by administrativní zátěž nárazově skokově 

vzrostla, a to na straně vybraných účetních jednotek, ale i krajských 

úřadů (I. úroveň metodické podpory).  

Vzhledem k tomu, že předložený 

věcný záměr neobsahuje žádné 

koncepční změny v oblasti 

účetnictví veřejného sektoru 

a předávání výkazu Roční údaje 

o poskytnutých garancích 

a výkazu Roční údaje 

o projektech partnerství veřejného 

a soukromého sektoru jsou 

zavedeny již několik let, 

nechystají se v této oblasti žádné 

změny. 
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Z našich zkušeností při metodickém usměrňování a kontrole výkazů 

obcí, DSO a příspěvkových organizací vyplývá, že pokud 

by neexistovala povinnost předávání výkazů v průběhu účetního 

období (čtvrtletně) u všech vybraných účetních jednotek, nebyla by 

věnována téměř žádná pozornost účetní jednotky průběžné kontrole 

zpracovaných účetních dat, problematice sestavování a technického 

předání výkazů. Veškeré metodické dotazy z oblasti účetnictví 

a výkaznictví a také technické komplikace s předáním výkazů by se 

kumulovaly až na období leden a únor následujícího účetního období. 

Nevidíme z pozice I. úrovně metodické podpory reálné vyhovět 

a vyřešit veškeré metodické a technické problémy s předáním účetních 

výkazů.  

Aktuálně jsou chyby a nedostatky průběžně (u obcí a DSO měsíčně, 

u příspěvkových organizací kvartálně) odstraňovány na základě 

nastavených kontrolních okruhů při předání elektronických dat 

a výkazů na AUTOMAT KÚ a na základě kontrol nastavených při 

vložení účetních výkazů do CSÚIS, a to v mnoha případech 

na základě nutné konzultace a ve spolupráci s krajským úřadem.  

Zároveň upozorňujeme, že obce, DSO a kraj jsou povinny dle 

vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předávat 

měsíčně finanční výkaz FIN 2-12 M (s výjimkou období leden 

a červenec) do CSÚIS a při zpracování tohoto typu výkazu musí být 

zaúčtovány veškeré finanční operace účetní jednotky. Aby byla účetní 

jednotka schopna zajistit kontrolu správnosti zaúčtovaných finančních 

operací je optimální, aby byly zaúčtovány veškeré účetní operace za 

daný měsíc. Pokud by nebyly zaúčtovány veškeré účetní operace 

daného období (měsíce), nemůže proběhnout optimální kontrola 
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mezi účetními a finančními daty, která zaručí relevantnost finančního 

výkazu FIN 2-12 M. Nejsme tedy ztotožněni se zdůvodněním, že by 

došlo ke snížení administrativní zátěže u účetních jednotek 

nesestavujících PAP, protože toto snížení by bylo marginálního 

významu. 

Také bychom chtěli zmínit, že CSÚIS, popř. webová aplikace monitor 

slouží jako zdroj pro finanční analýzy a řízení zřízených 

příspěvkových organizací v průběhu účetního období. U Jihočeského 

kraje je v působnosti zřizovatele 157 krajských příspěvkových 

organizací, kdy CSÚIS je považován za jeden ze stěžejních 

informačních zdrojů.  

Dále jsou účetní data za obce na území Jihočeského kraje, která jsou 

aktuálně zasílána elektronickou formou na AUTOMAT KÚ (jako 

zdroj informací pro kontrolu účetních výkazů zasílaných kvartálně do 

CSÚIS), zpracovávána průběžně v datových skladech. Cílem je 

zejména analýza vývoje ukazatelů monitoringu (fiskální pravidlo, 

podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům, likvidita) a možnost 

metodického usměrňování obcí zařazených do souboru územních 

samosprávných celků s vyšší mírou rizika hospodaření již v průběhu 

daného roku. 

Informace z oblasti rozpočtu a účetnictví u všech vybraných účetních 

jednotek jsou čerpány v průběhu roku externími (konečnými) uživateli 

z webové aplikace Monitor. Dle Návrhu části B. Zhodnocení stávající 

právní úpravy je hodnocen aktuální stav jako specifické solidní 

technické řešení. Pokud by došlo k redukci v periodicitě předávání 

účetních výkazů, byla by aplikace u drtivé většiny vybraných účetních 
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jednotek v průběhu roku jako zdroj aktuálních informací nevyužitelná 

a informační přínos tohoto webového portálu MF by se dle našeho 

názoru výrazně snížil.  

Prodloužení termínu předávání účetních výkazů v rámci přílohy č. 3 

vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě 

vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního 

systému účetních informací státu a o požadavcích na technické 

a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních 

záznamech), ve znění pozdějších předpisů, o 5 kalendářních dnů by 

jistě významně přispělo k dalšímu zkvalitnění účetních dat 

u vybraných účetních jednotek, nejen v rámci mezitímních účetních 

závěrek, ale bylo by potřebné toto prodloužení poskytnout i v rámci 

řádné účetní závěrky. Zároveň považujeme za nezbytné optimalizovat 

návaznost termínů v rámci předání výkazů účetních a finančních, kdy 

tento problém považujeme stále za opomíjený. Je nutné zohlednit 

povinnost předávání finančního výkazu FIN 2-12 M, pro jehož 

sestavení je samozřejmě nutné zajistit proúčtování všech finančních 

operací u vybrané účetní jednotky.  

Ze skutečnosti roku 2019 v rámci předání výkazu Roční údaje 

o poskytnutých garancích a výkazu Roční údaje o projektech 

partnerství veřejného a soukromého sektoru je jasně patrné, jakým 

problémem se stalo oddělení informací o poskytnutých garancích 

a údajů o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 

z výkazu Příloha do samostatných výkazů dle zákona č. 25/2017 Sb., 

o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných 

financí, ve znění pozdějších předpisů. Jako optimální řešení vidíme 
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vrácení předmětných informací do výkazu Příloha. 

 149 Z Z části C. 4 Detailně k nové struktuře zákona o účetnictví Návrhu na 

str. 48 a 49 požadujeme vyškrtnout část textu (označen tučně): 

„K bodu II. 1.  

Obecně je účetní závěrka podle stávajícího zákona o účetnictví 

nedílným celkem a tvoří ji 

a) rozvaha,  

b) výkaz zisku a ztráty, 

c) přehled o peněžních tocích, 

d) přehled o změnách vlastního kapitálu, a 

c) příloha, která doplňuje a vysvětluje informace uvedené v účetních 

výkazech. 

Nově se navrhuje definovat účetní závěrku v obecné rovině s tím, že 

jednotlivé její části by byly definovány prováděcím právním 

předpisem. Účetní závěrka by i nadále byla nedílným celkem 

a tvořily by ji 

a) účetní výkazy (o které výkazy by se jednalo, by upravoval 

prováděcí právní předpis), a 

b) příloha, která má vysvětlující a doplňující charakter.“ 

Zároveň požadujeme o přehodnocení povinnosti nadále požadovat 

předání výkazů Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách 

Bere se na vědomí. 

 

Předložený věcný záměr 

neobsahuje žádné koncepční 

změny v oblasti účetnictví 

veřejného sektoru. 

Problematika bude řešena v rámci 

prováděcích předpisů pro veřejný 

sektor. 
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vlastního kapitálu u obcí, DSO a kraje. Žádáme o zvážení možnosti 

v Návrhu uvést nový text (označen tučně): „Je zvažováno, že 

s ohledem na povinnost předávání finančních výkazů FIN 2-12 M 

a minimální počet konečných uživatelů, bude zrušena povinnost 

předávání výkazů Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách 

vlastního kapitálu u obcí, DSO a kraje.“  

Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava textu vychází z aktuálního znění § 18 odst. 1 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

kde účetní závěrkou se rozumí rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty 

a příloha, která doplňuje a vysvětluje informace uvedené v účetních 

výkazech. Požadujeme, aby aktuální stav uvedený v § 18 odst. 1 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

byl zachován, tj., aby zákon přímo definoval konkrétní účetní výkazy, 

které tvoří účetní závěrku, tedy nadále rozvaha (bilance), výkaz zisku 

a ztráty a příloha. Jako nevyhovující nám přijde, aby základní 

struktura účetní závěrky byla ošetřena až v rámci prováděcího 

předpisu. 

S ohledem na povinnost sestavování finančního výkazu FIN 2-12 M 

a četnost jeho předávání do CSÚIS a absenci externích (konečných) 

uživatelů (např. samotná účetní jednotka, poskytovatel úvěru, 

kontrolní orgán apod.), který by čerpal údaje z výkazu Přehled 

o peněžních tocích a výkazu Přehled o změnách vlastního kapitálu, 

žádáme o zvážení zapracování navrhovaného textu. 

 150 Z Do části C. 4 Detailně k nové struktuře zákona o účetnictví Návrhu na Vyhověno.  
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str. 55 požadujeme doplnit podrobněji záměr uvedený aktuálně 

v tomto znění: „Otázkou je možnost zvýšení významu předávání účetní 

závěrky do CSÚIS, tj. v případě účetních jednotek veřejného sektoru 

(vybraných účetních jednotek) by se za zveřejnění účetní závěrky 

považoval okamžik jejího předání do CSÚIS.“  

Pokud je okamžikem zveřejnění myšlena skutečnost, že nebude 

možné ve zcela výjimečných a oprávněných případech využít atributu 

zaslání výkazů po termínu, s textem nesouhlasíme a požadujeme ho 

vyškrtnout. Pokud s problematikou zasílání výkazů po termínu 

zasílaných do CSÚIS nesouvisí, požadujeme, aby tato problematika 

byla v Návrhu popsána i s jasnou strategií MF, kam bude dále věcně 

směřovat. Aktuálně je z pohledu krajského úřadu zcela nedořešena 

(krajský úřad nemá jakoukoli legislativní možnost být předem 

informován, natož ovlivnit vložení výkazů po termínu, MF nevydalo 

žádnou metodiku pro vybrané účetní jednotky k této problematice 

atd.). 

Odůvodnění: 

Navrhovaný výše uvedený text Návrhu si lze vysvětlit tak, že 

předáním účetních výkazů do CSÚIS jsou tyto účetní výkazy 

zveřejněny, a tedy i dle § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, u příspěvkových organizací, které mají 

povinnost zveřejnit účetní závěrku, i schváleny.  

Není dořešen konkrétní okamžik předání do CSÚIS, 

kdy upozorňujeme, že účetní jednotka vkládá ve vybraných případech 

účetní výkazy do CSÚIS opakovaně, a to z různých důvodů (řešení 

Text odstraněn. 

Vzhledem k tomu, že předložený 

věcný záměr neobsahuje žádné 

koncepční změny v oblasti 

účetnictví veřejného sektoru, 

nebude text odkazovat na změny 

ve zmíněných oblastech, 

z hlediska VÚJ nedojde ke změně 

stávajících povinností ani termínů. 

Meritum připomínky bude dále 

řešeno v rámci analytické 

a metodické činnosti ministerstva. 
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chyb VVK, MVK, zjištění dodatečných skutečností pro zaúčtování 

atd.). Nejsme s textem v tomto znění ztotožněni a žádáme 

jednoznačný výstižný text, aby bylo jasné, jaká strategie MF je v této 

oblasti zamýšlena. I přes doplňující text uvedený v Hodnocení dopadu 

regulace (RIA) k návrhu věcného záměru zákona o účetnictví v části 

2. 2. Návrh variant věcného řešení na str. 125 není z našeho pohledu 

problematika dostatečně definována. 

Dále sdělujeme, že pokud by text souvisel s možností zaslání výkazů 

po termínu, domníváme se, že ve zcela výjimečných a oprávněných 

případech je třeba využít tohoto atributu a v systému předávání má 

svoji pozici a funkci.  

 151 Z Do části C. 4 Detailně k nové struktuře zákona o účetnictví Návrhu na 

str. 69 doporučujeme doplnit tento text (označen tučně): 

„U příspěvkových organizací zřízených obcemi a krajem, které jsou 

zapsány v obchodním rejstříku a jsou povinny zveřejňovat svoji 

účetní závěrku do veřejného rejstříku, by bylo vhodné tuto povinnost 

zrušit, protože účetní závěrka je též zveřejněna v rámci webové 

aplikace Monitor, popř. zvážit možnost předávání účetních závěrek 

v elektronické podobě, která by byla automaticky generována z již 

vložených účetních výkazů do CSÚIS po okamžiku zaslání výkazu 

Informace o schválení nebo neschválení účetní závěrky, včetně 

souvisejících informací a účetní závěrka by si „příznak“ o schválení, 

popř. neschválení nesla i do veřejného rejstříku. 

Odůvodnění: 

Aktuální stav zveřejňování účetních závěrek u příspěvkových 

Nevyhověno. 

 

Vzhledem k tomu, že předložený 

věcný záměr neobsahuje žádné 

koncepční změny v oblasti 

účetnictví veřejného sektoru, 

z hlediska VÚJ nebude docházet 

ke změně stávajících povinností 

ani termínů. 
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organizací zřízených obcemi a krajem ve veřejném rejstříku není 

koncepční, protože ty příspěvkové organizace, které nejsou zapsány 

v obchodním rejstříku, nemají povinnost svoji účetní závěrku zde 

zveřejnit. Zároveň se jedná o další administrativní zátěž na straně 

účetní jednotky a je velkou otázkou, jakým přínosem je zveřejnění 

účetní závěrky v obchodním rejstříku z pohledu efektivity a účelnosti 

pro konečného uživatele. Jediným významným konečným uživatelem 

může být kontrolní orgán, který bude ověřovat soulad se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a bude 

kontrolovat, zda a kdy došlo ke zveřejnění příslušné účetní závěrky. 

Kdo by však čerpal data z obchodního rejstříku pro potřeby finančního 

řízení a analýz, když mnohem sofistikovanějším nástrojem je právě 

webová aplikace Monitor. 

 152 D Do části C. 4 Detailně k nové struktuře zákona o účetnictví Návrhu na 

str. 69 doporučujeme doplnit tento text (označen tučně): „Jako možný 

prostředek pro zvýšení motivace účetních jednotek vedoucí ke 

zveřejnění účetní závěrky se nabízí u některých účetních jednotek 

zveřejňování pouze agregovaných informací nebo vybraných 

ukazatelů představujících finanční zdraví společnosti, zejména je 

nutné neopomenout u obchodních korporací a ostatních subjektů 

zveřejňovat kritéria pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku 

státu (výše netto aktiv, výše cizích zdrojů, celkové náklady, celkové 

výnosy).“ 

Odůvodnění: 

Aktuálně z Návrhu není zcela jasné, o jaké agregované informace 

nebo vybrané ukazatele by se jednalo. Požadavek na lepší specifikaci 

Vysvětleno. 

Aktiva netto, výše cizích zdrojů, 

celkové náklady a celkové výnosy 

jsou zásadní ukazatele, které 

může účetní jednotka sestavující 

seznam účetních jednotek 

patřících do dílčího 

konsolidačního celku státu zjistit 

přímo nebo dopočtem z účetní 

závěrky příslušné účetní jednotky. 

Při jakékoliv zvažované možnosti 

zveřejňovat agregované informace 

případně vybrané informace se 

nepředpokládá, že tyto klíčové 
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textu vychází z povinnosti dané ustanovením § 11 vyhlášky 

č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou 

republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů, 

tj., povinnost předat seznam účetních jednotek patřících do dílčího 

konsolidačního celku státu. Náležitosti seznamu jsou uvedeny 

v příloze č. 3b k vyhlášce č. 383/2009 Sb.  

hodnoty by ve zveřejňovaných 

výkazech nebyly obsaženy nebo 

se nedaly ze zveřejňovaných 

údajů dopočítat. 

 153 D Do části C. 1 Schéma nové soustavy právních předpisů v oblasti 

účetnictví Návrhu na str. 24 doporučujeme doplnit zdůvodnění 

k textu: 

„Použití Českých účetních standardů by pro ostatní účetní jednotky 

nebylo závazné z důvodu…..“ 

Odůvodnění: 

Aktuálně z Návrhu není zřejmé, proč u vybraných účetních jednotek 

má být použití Českých účetních standardů závazné a ostatních nikoli. 

Pro porozumění Návrhu je doplnění zdůvodnění nezbytné. 

 

Vysvětleno.  

S ohledem na zajištění 

konzistentních účetních informací 

založených na sjednocených 

postupech účtování pro uživatele 

účetních dat z centrálního systému 

účetních informací státu, jako jsou 

zejména Český statistický úřad 

a Ministerstvo financí, je žádoucí 

zachování závaznosti českých 

účetních standardů pro některé 

vybrané účetní jednotky. Cílem je 

sjednotit a standardizovat 

podklady pro sestavení účetních 

výkazů za ČR a pro vykazování 

pro Eurostat (Pomocný analytický 

přehled). 

 154 D Do části C. 3 Struktura nového zákona o účetnictví doplnit u bodu I. 3 

Návrhu na str. 28 doporučujeme doplnit text (označen tučně): „věrný 

a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 

Vysvětleno. 

Vzhledem ke skutečnosti, že 
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jednotky“. 

Do části C. 4 Detailně k nové struktuře zákona o účetnictví Návrhu 

na str. 44 také doporučujeme doplnit text (označen tučně): 

„Kvalitativní požadavky na účetní závěrku 

a) věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace 

účetní jednotky“ 

Do části G. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) Návrhu na str. 75 

též doporučujeme doplnit text (označen tučně):  

„I když účetnictví jako takové nemůže zabránit korupčnímu jednání, 

disponuje však nástroji ke snížení motivace k takovému jednání. 

Základními požadavky jsou 

- požadavek na průkaznost, správnost a úplnost účetních záznamů, a  

- požadavek na věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční 

situace účetní jednotky.“ 

Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava textu vychází z aktuálního znění § 7 odst. 1 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

s cílem lepšího vydefinování pojmu věrný a poctivý obraz. 

Připomínka zohledňuje skutečnost, že pojem „věrný a poctivý obraz“ 

se v textu Návrhu vyskytuje vícekrát, avšak v kontextu s obsahem 

považujeme za potřebné upravit text Návrhu pouze ve výše uvedených 

pasážích. 

cílem účetnictví by mělo být 

poskytování informací o finanční 

situaci a finanční výkonnosti 

účetní jednotky a poskytování 

informací pro odhad budoucích 

peněžních toků a také, že 

požadavek na věrný a poctivý 

obraz představuje zásadu, na které 

je celé účetnictví postaveno, není 

nezbytné již uvádět spojení 

„věrný a poctivý obraz předmětu 

účetnictví a finanční situace 

účetní jednotky“. 

V rámci prací na paragrafovém 

znění nového zákona a přípravě 

koncepčního rámce bude 

upřesněno, zda se bude nově 

používat pouze pojem „věrný 

a poctivý obraz“. Koncepční 

rámec pak bude dále toto spojení 

vysvětlovat. 
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Krajský úřad 

Jihomoravského 

kraje 

155 Z 

 

K části A – Věcný záměr zákona o účetnictví, A.2 stávající struktura 

právních předpisů v oblasti účetnictví a dále C.1 – schéma nové 

soustavy právních předpisů v oblasti účetnictví: 

Nesouhlasíme s rozdílnou závazností Českých účetních standardů 

pro různé druhy účetních jednotek – zatímco vybrané účetní jednotky 

mají povinnost postupovat podle Českých účetních standardů vždy, 

ostatní účetní jednotky se mohou od ČÚS odchýlit, pokud tím zajistí 

věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Požadujeme proto, aby 

i pro vybrané účetní jednotky platila možnost odchýlit se od ČÚS, 

pokud tím zajistí věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. 

 

Vysvětleno.  

S ohledem na zajištění 

konzistentních účetních informací 

založených na sjednocených 

postupech účtování pro uživatele 

účetních dat z centrálního systému 

účetních informací státu, jako jsou 

zejména Český statistický úřad 

a Ministerstvo financí, je žádoucí 

zachování závaznosti českých 

účetních standardů pro některé 

vybrané účetní jednotky. Cílem je 

sjednotit a standardizovat 

podklady pro sestavení účetních 

výkazů za ČR a pro vykazování 

pro Eurostat (Pomocný analytický 

přehled). 

 156 Z K části C – Návrh věcného řešení, C.4 Detailně k nové struktuře 

zákona o účetnictví, tabulka k rozsahu vedení účetnictví podle 

jednotlivých subjektů (strana 38-39) jsou uvedeny v nadpisu „některé 

vybrané účetní jednotky“, pod nímž jsou však uvedeny pouze 

zdravotní pojišťovny – požadujeme v přehledu vymezit ve vazbě na 

rozsah vedení účetnictví samostatně zbývající typy vybraných 

účetních jednotek podle zákona (s výjimkou regionálních rad 

regionů soudržnosti), tj. organizační složky státu, státní fondy podle 

rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné 

Vyhověno. 

Do textu kapitoly doplněna věta 

"V případě vybraných účetních 

jednotek se v tomto zákoně 

nepředpokládají žádné změny 

v rozsahu vedení účetnictví 

s výjimkou zdravotních 

pojišťoven, které jsou uvedeny 
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svazky obcí a  příspěvkové organizace. v následující tabulce. " 

 157 Z K části C – návrh věcného řešení, C.4. Detailně k nové struktuře 

zákona o účetnictví, k bodu II.3.ii Předávání účetních záznamů pro 

potřeby státu (str. 54-55). Zásadně nesouhlasíme s návrhem, aby se 

za zveřejnění účetní závěrky vybrané účetní jednotky považovalo 

její předání do Centrálního systému účetních informací státu. 

Účetní závěrka VÚJ může být zveřejněna až po jejím 

schválení/neschválení podle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích 

na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 

jednotek, příp. současně s podáním daňového přiznání, jehož jsou 

výkazy účetní závěrky nedílnou součástí. 

Vyhověno.  

Text odstraněn. 

Vzhledem k tomu, že předložený 

věcný záměr neobsahuje žádné 

koncepční změny v oblasti 

účetnictví veřejného sektoru, 

nebude text odkazovat na změny 

ve zmíněných oblastech, 

z hlediska VÚJ nedojde ke změně 

stávajících povinností ani termínů. 

Meritum připomínky bude dále 

řešeno v rámci analytické 

a metodické činnosti ministerstva. 

 158 D Ke koncepčnímu rámci – i když je jednou ze základních zásad 

účetnictví akruální princip, vzhledem k vybraným účetním jednotkám, 

které jsou povinny se řídit vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 

skladbě, ve znění pozdějších předpisů, doporučujeme definovat 

rovněž pojmy příjem a výdaj veřejného rozpočtu.  Třídění příjmů 

a výdajů podle rozpočtové skladby lze považovat z hlediska zákona 

o účetnictví pouze jako specifickou – velmi podrobnou analytickou 

evidenci toku finančních prostředků. Tato povinnost se však týká 

velkého množství vybraných účetních jednotek, proto z důvodu 

uceleného náhledu na finanční situaci těchto účetních jednotek 

a z důvodu jejich právní jistoty by bylo vhodné ve věcném záměru 

Vyhověno jinak. 

Vzhledem k tomu, že předložený 

věcný záměr neobsahuje žádné 

koncepční změny v oblasti 

účetnictví veřejného sektoru, 

nebude text odkazovat na 

zmíněnou provázanost. Meritum 

připomínky, a sice provázanost 

účetních a rozpočtových předpisů 

bude dále řešena v rámci 

analytické a metodické činnosti 
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zákona o účetnictví vymezit rovněž vazbu zákona o účetnictví na 

právní předpisy upravující rozpočtové hospodaření státu a územních 

samosprávných celků (zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyhláška 

č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů).  

ministerstva. 

 159 D K části C – Návrh věcného řešení, C.4 Detailně k nové struktuře 

zákona o účetnictví, k bodu I.3 Zásady a předpoklady účetního 

výkaznictví, Kvalitativní požadavky na účetní závěrku – a) věrný 

a poctivý obraz (a dále na jiných místech materiálu) – doporučujeme 

zavést legislativní zkratku „věrný a poctivý obraz“ – věrný 

a poctivý obraz skutečností, které jsou předmětem účetnictví.  

 

Vysvětleno. 

Vzhledem ke skutečnosti, že 

cílem účetnictví by mělo být 

poskytování informací o finanční 

situaci a finanční výkonnosti 

účetní jednotky a poskytování 

informací pro odhad budoucích 

peněžních toků a také, že 

požadavek na věrný a poctivý 

obraz představuje zásadu, na které 

je celé účetnictví postaveno, není 

nezbytné již uvádět spojení 

„věrný a poctivý obraz předmětu 

účetnictví a finanční situace 

účetní jednotky“. 

V rámci prací na paragrafovém 

znění nového zákona a přípravě 

koncepčního rámce bude 

upřesněno, zda se bude nově 

používat pouze pojem „věrný 
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a poctivý obraz“. Koncepční 

rámec pak bude dále toto spojení 

vysvětlovat. 

 160 D Formální chyba – chybný tvar slova „pojem“ – strana 66: Po úpravě 

bude věta znít: „Ze strany veřejnosti vzešla diskuze k nahrazení pojmu 

„ověření účetní závěrky“ pojmem „audit účetní závěrky“.“ 

 

Vyhověno. 

Text upraven. 

Krajský úřad 

Pardubického 

kraje 

161 D K bodu I.1.vi. Kategorizace / Kategorie účetních jednotek – 

doporučujeme ponechat povinnost zpracování mezitímních závěrek 

vybraných účetních jednotek. Nejsme přesvědčeni, že vyšší důraz, 

který by byl kladený na sestavení roční účetní závěrky zvýšil 

vypovídací schopnost roční účetní závěrky, naopak lze předpokládat, 

že řádná účetní závěrka by obsahovala vyšší počet chyb, které je 

možné v průběhu roku odstranit při kontrolách mezitímních účetních 

závěrek. A zpracování roční účetní závěrky, jejích kontroly 

a odstranění nalezení chyb by bez průběžných kontrol mezitímních 

závěrek trvalo delší časové období. 

Vyhověno. 

Text materiálu upraven.  

Podkapitola specifikující VÚJ 

odstraněna, povinnosti periodicity 

zůstávají nezměněny. 

 162 D Návrh k pomocnému analytickému přehledu (PAP) – s ohledem na 

metodickou činnost MF ČR a jejich návrhy týkající se sjednocení 

a zjednodušení výkazu PAP, toto podporujeme a navrhujeme 

i omezení účetních jednotek předávajících PAP. Zároveň navrhujeme 

zrušit vykazování identifikátoru veřejné zakázky v PAPu, velmi 

náročná evidence a kontrola tohoto identifikátoru, u kterého nebylo ze 

strany MF ČR nikdy vysvětleno, zda je využívána k nějakým účelům. 

Vysvětleno. 

V současné době ke snižování 

počtu vybraných účetních 

jednotek sestavujících 

a předávajících Pomocný 

analytický přehled nebude 

přistoupeno, a to z důvodu, že 

Pomocný analytický přehled je 
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nepostradatelným zdrojem 

informací pro jeho uživatele, tedy 

zejména ČSÚ (sestavování vládní 

finanční statistiky) a MF 

(sestavování účetních výkazů za 

ČR). V případě ČSÚ se jedná 

o nenahraditelný zdroj informací 

pro sestavování vládní finanční 

statistiky. Snížení počtu jednotek 

sestavujících a předávajících PAP 

by pravděpodobně vedlo ke 

zvýšení administrativní zátěže ze 

statistických zjišťování. 

 163 D Domníváme se, že by bylo vhodné v rámci vytváření nového zákona 

o účetnictví narovnat rozpory mezi účetními a rozpočtovými 

normami. Doporučujeme, aby koncepční rámec obsahoval i definici 

příjmu a výdaje veřejného rozpočtu. Vyhláška pro některé vybrané 

účetní jednotky by měla řešit i použití položek rozpočtové skladby. 

Stávající právní předpisy upravující státní a územní rozpočet se musí 

v oblasti používání rozpočtové skladby odkazovat na právní úpravu 

účetnictví. 

Věcný záměr zákona o účetnictví nepočítá s integrací dosavadních 

právních předpisů regulujících rozpočtovou skladbu. Moderní 

účetnictví musí samo o sobě dávat podklady pro řízení všech účetních 

jednotek a není možné, aby ty účetní jednotky, jejichž hospodaření je 

řízeno na principu rozpočtu, byly vedle účetnictví regulovány jinou 

právní úpravou (vyhláškou o rozpočtové skladbě). Nová právní úprava 

Vyhověno jinak. 

Vzhledem k tomu, že předložený 

věcný záměr neobsahuje žádné 

koncepční změny v oblasti 

účetnictví veřejného sektoru, 

nebude text odkazovat na 

zmíněnou provázanost. Meritum 

připomínky, a sice provázanost 

účetních a rozpočtových předpisů 

bude dále řešena v rámci 

analytické a metodické činnosti 

ministerstva. 
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účetnictví je novou příležitostí dlouholetý rozpor vyřešit.   

Krajský úřad 

Plzeňského kraje 

164 Z A. Věcný záměr zákona o účetnictví, A. 1 Význam účetnictví, 

str. 5,  

C. Návrh věcného řešení, C. 1. Schéma nové soustavy právních 

předpisů v oblasti účetnictví, str. 24 

 

Nesouhlasíme s předpokladem ponechání závaznosti Českých 

účetních standardů pro vybrané účetní jednotky. Doporučujeme, 

aby použití ČÚS pro vybrané účetní jednotky nebylo závazné, stejně 

jako pro ostatní účetní jednotky - Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

ČÚS nezohledňují všechny situace, které nastanou a ani to není 

možné, zároveň Ministerstvo financí některými informacemi 

zveřejněnými v rámci metodické podpory na webových stránkách 

MFČR v určitých případech provádí modifikace závazných ČÚS, 

což je pro vybrané účetní jednotky kontraproduktivní a v praxi tyto 

situace vyvolávají zbytečné spory. 

Vysvětleno. 

S ohledem na zajištění 

konzistentních účetních informací 

založených na sjednocených 

postupech účtování pro uživatele 

účetních dat z centrálního systému 

účetních informací státu, jako jsou 

zejména Český statistický úřad 

a Ministerstvo financí, je žádoucí 

zachování závaznosti českých 

účetních standardů pro některé 

vybrané účetní jednotky. Cílem je 

sjednotit a standardizovat 

podklady pro sestavení účetních 

výkazů za ČR a pro vykazování 

pro Eurostat (Pomocný analytický 

přehled).  

K tomu dodáváme, že cílem ČÚS 

není řešit všechny situace, jelikož 

to ani není možné. Proto jsou 

ČÚS sestavovány pro některé 

vybrané účetní jednotky 

a obsahují pouze některé postupy 

účtování. 
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 165 Z C. Návrh věcného řešení, C. 1. Schéma nové soustavy právních 

předpisů v oblasti účetnictví, str. 23 

 

Nesouhlasíme se záměrem vydání inventarizační vyhlášky 

s působností na všechny účetní jednotky, naopak doporučujeme zrušit 

vyhlášku č. 270/2010 Sb. a požadavky na provedení inventarizace 

zapracovat přímo do nového zákona o účetnictví, obdobně jako je 

v současném zákoně o účetnictví č. 563/1991 Sb. v § 29 a § 30 - - 

Tato připomínka je zásadní.  

Smyslem inventarizace má být zjišťování skutečného stavu majetku 

a závazků, nikoliv formální, zbytečná a administrativně náročná 

činnost. V současnosti vyhláška č. 270/2010 Sb. o inventarizaci 

majetku a závazků upřednostňuje formu nad obsahem, nepřiměřeně 

a zbytečně navyšuje administrativní zátěž při provádění inventarizace. 

Požadavky na provedení inventarizace doporučujeme nastavit přímo 

do nového zákona o účetnictví, obdobně jako je nyní nastaveno v § 29 

a § 30. Inventarizaci považujeme za velmi důležitou 

a neodmyslitelnou součást účetnictví. 

Nevyhověno. 

Nastavení efektivní regulace 

procesu inventarizace může 

znamenat výrazné snížení 

administrativní zátěže v tom 

smyslu, že účetní jednotka 

neprovádí množství formálních 

úkonů, které cíle inventarizace 

nenaplňují. Zároveň lze docílit 

stavu, kdy jsou v rámci 

inventarizace zjišťovány takové 

skutečnosti, které zvyšují 

efektivitu další činnosti účetní 

jednotky. 

Problematika vztahující se 

k inventarizaci bude řešena 

v rámci diskuze u paragrafového 

znění zákona a prováděcích 

předpisů. 

 166 Z C. Návrh věcného řešení, C. 4. Detailně k nové struktuře zákona 

o účetnictví, k bodu II. 1. iv. Části účetní závěrky, str. 48 a 49 

 

Nesouhlasíme s návrhem definovat účetní závěrku v obecné rovině 

jako účetní výkazy a příloha a žádáme, aby zůstalo zachováno 

stávající znění § 18 odst. 1 písm. a) – c) zákona č. 563/1991 Sb., tedy 

Bere se na vědomí. 

Předložený věcný záměr 

neobsahuje žádné koncepční 

změny v oblasti účetnictví 

veřejného sektoru. 

Problematika bude řešena v rámci 
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že účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji rozvaha, výkaz zisků 

a ztrát a příloha – Tato připomínka je zásadní. 

 

Výkazy přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních 

tocích je pro vybrané účetní jednotky velice náročný a na sestavení 

velice pracný a náklady na jeho sestavení převyšují přínos plynoucí 

z informace v těchto výkazech. 

prováděcích předpisů pro veřejný 

sektor. 

Krajský úřad 

Ústeckého kraje 

167 D Část A 

Věcný záměr musí obsahovat i definici příjmu a výdaje veřejného 

rozpočtu. 

Vyhláška pro některé vybrané účetní jednotky musí řešit i použití 

rozpočtové skladby. 

Stávající právní předpisy řešící státní a územní rozpočet se v oblasti 

použití rozpočtové skladby musí odkazovat na právní úpravu 

účetnictví. 

Odůvodnění:  

Věcný záměr zákona o účetnictví nepočítá s integrací dosavadních 

právních předpisů regulujících rozpočtovou skladbu. Moderní 

účetnictví musí samo o sobě dávat podklady pro řízení všech účetních 

jednotek a není možné, aby ty účetní jednotky, jejichž hospodaření je 

řízeno na principu rozpočtu, byly vedle účetnictví regulovány jinou 

právní úpravou (vyhláškou o rozpočtové skladbě). Nová právní úprava 

Vyhověno jinak. 

Vzhledem k tomu, že předložený 

věcný záměr neobsahuje žádné 

koncepční změny v oblasti 

účetnictví veřejného sektoru, 

nebude text odkazovat na 

zmíněnou provázanost. Meritum 

připomínky, a sice provázanost 

účetních a rozpočtových předpisů 

bude dále řešena v rámci 

analytické a metodické činnosti 

ministerstva. 
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účetnictví je novou příležitostí dlouholetý rozpor vyřešit. 

Krajský úřad 

Zlínského kraje 

168 Z A. Věcný záměr zákona o účetnictví, A. 1 Význam účetnictví, str. 

5, C. Návrh věcného řešení, C. 1. Schéma nové soustavy právních 

předpisů  

v oblasti účetnictví, str. 24: Nesouhlasíme s předpokladem 

ponechání závaznosti Českých účetních standardů pro vybrané 

účetní jednotky, žádáme, aby použití ČÚS pro vybrané účetní 

jednotky nebylo závazné, stejně jako pro ostatní účetní jednotky. 

Odůvodnění: Naší připomínkou reagujeme na stávající situaci, kdy 

v rámci stávajících ČÚS není možno zohlednit všechny situace, které 

nastanou. Setkáváme se s tím, že samo Ministerstvo financí některými 

informacemi zveřejněnými v rámci metodické podpory na webových 

stránkách MFČR v určitých případech provádí modifikace závazných 

ČÚS. V praxi poté tyto situace vyvolávají zbytečné spory. Obáváme 

se, že za této situace je trvání na závaznosti ČÚS pro vybrané účetní 

jednotky kontraproduktivní, neboť by to také mohlo vést k tomu, že 

ČÚS nebudou buď vydávány vůbec (poukazujeme třeba na to, že od 

roku 2010 je vydáno pouze 10 ČÚS a řada oblastí, která by si vydání 

samostatných ČÚS zasloužila, není vůbec pokryta) nebo velice 

obecně. To ale poté nevede k základnímu cíli, kterým by měla být 

dosažení přiměřené úrovně jednotnosti účetních metod v rámci celé 

ČR. Nemyslíme, že v posledních letech došlo ke sjednocení metod 

napříč vybranými účetními jednotkami, ale obáváme se, že naopak 

došlo k větší diferenciaci. 

Nevyhověno. 

S ohledem na zajištění 

konzistentních účetních informací 

založených na sjednocených 

postupech účtování pro uživatele 

informací z účetnictví a pro 

možnost zpracování a 

vyhodnocování těchto informací 

na jednotlivých úrovních státní 

správy a samosprávy v rámci 

centrálního systému účetních 

informací státu (včetně potřeby 

sestavování účetních výkazů za 

ČR), je žádoucí zachování 

závaznosti českých účetních 

standardů pro některé vybrané 

účetní jednotky. I v praxi 

obchodních korporací je pro 

sestavování konsolidovaných 

výkazů využíváno výrazné 

harmonizace mateřskou 

společností až na úroveň postupů 

účtování. 

Závazná účetní legislativa, včetně 

českých účetních standardů pro 
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vybrané účetní jednotky slouží 

jako jeden z datových podkladů 

pro systematické prověřování 

úrovně hospodaření s majetkem 

státu a veřejnoprávních korporací, 

jakož i účelnosti a efektivnosti při 

vynakládání veřejných 

prostředků. Připomínáme, že 

hospodaření s majetkem státu a 

veřejnoprávních korporací je 

dlouhodobě pod detailním 

dohledem jak odborné, tak laické 

veřejnosti.  

Cílem ČÚS není řešit veškeré 

skutečnosti, které mohou nastat a 

jsou předmětem účetnictví, jelikož 

to ani není možné. Z tohoto 

důvodu ČÚS pro některé vybrané 

účetní jednotky obsahují pouze 

některé postupy účtování. V 

souvislosti s kvalitativními 

požadavky na účetní závěrku, se 

zejména jedná o požadavek na 

věrný a poctivý obraz o aktivech, 

pasivech, finanční situaci a 

výsledku hospodaření účetní 

jednotky, kdy všechny činnosti 
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účetní jednotky by měly směřovat 

k naplnění tohoto požadavku. 

Nový zákon o účetnictví s tím 

samozřejmě nadále počítá, bude 

možné se v případě vybraných 

účetních jednotek odchýlit od 

postupu uvedeného v ČÚS, pokud 

tak zajistí věrnější a poctivější 

vykázání předmětné skutečnosti v 

účetní závěrce, tedy účetní 

jednotka se odchýlí od jednoho 

ustanovení zákona o účetnictví ve 

prospěch naplnění jiného jeho 

ustanovení. V tomto případě je 

však nezbytné uvést detailní 

zdůvodnění v příloze v účetní 

závěrce. 

 169 Z C. Návrh věcného řešení, C. 1. Schéma nové soustavy právních 

předpisů  

v oblasti účetnictví, str. 23: Nesouhlasíme se záměrem vydání 

inventarizační vyhlášky s působností na všechny účetní jednotky, 

žádáme zrušení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a zapracování 

požadavků na provedení inventarizace přímo do nového zákona 

o účetnictví, obdobně jako je v současném zákoně o účetnictví 

č. 563/1991 Sb. v § 29 a 30.  

Odůvodnění: Vyhláška č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku 

a závazků upřednostňuje formu nad obsahem, nepřiměřeně a zbytečně 

Nevyhověno. 

Prováděcí vyhlášku k současnému 

zákonu o účetnictví o 

inventarizaci majetku a závazků je 

pro vybrané účetní jednotky 

nezbytné zachovat. V souvislosti 

s novým zákonem o účetnictví 

bude vydána nová vyhláška 

k inventarizaci reagující mimo 

jiné na požadavky současné 
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navyšuje administrativní zátěž při provádění inventarizace. V návrhu 

věcného záměru zákona o účetnictví se mimo jiné uvádí, že otázka 

inventarizace je klíčová pro průkaznost účetnictví, že princip věrného 

a poctivého obrazu (doplňujeme skutečnosti) je nadřazen všem 

ostatním účetním principům a zásadám. Vyhláška č. 270/2010 Sb. 

ovšem způsobila, že pozornost při provádění inventarizace je 

věnována formálnímu zajištění a dokumentování procesu 

inventarizace, aniž by se něco podstatného zlepšilo na věcném obsahu.  

Požadavky na provedení inventarizace doporučujeme nastavit přímo 

do nového zákona o účetnictví, obdobně jako je nyní nastaveno v §§ 

29 a 30. Inventarizaci považujeme za velmi důležitou 

a neodmyslitelnou součást účetnictví. Smyslem inventarizace ale musí 

být zjišťování skutečného stavu majetku a závazků, nikoliv formální, 

zbytečná a administrativně náročná činnost.  

praxe, a to i v návaznosti na 

konzultace s metodickými centry.  

Předmětná úprava ve vyhlášce 

bude směřovat k naplnění 

základního cíle inventarizace 

majetku a závazků, a to je zjištění 

skutečného stavu a poté jeho 

zobrazení (zachycení) v 

účetnictví.  

Řádný prostor pro odborný 

úsudek v rámci procesu 

inventarizace majetku a závazků 

účetních jednotek, jakož i důraz 

na řádně nastavené procesy 

inventarizace majetku a závazků 

prostřednictvím vnitřních 

předpisů účetních jednotek, je 

nutnou podmínkou pro 

využitelnost těchto dat pro 

jakoukoliv ekonomickou úvahu, 

ověření či kontrolu. Samotná míra 

formálnosti procesu inventarizace 

je však záležitost, kterou není 

možné v textaci právního předpisu 

zcela eliminovat. 

Problematika vztahující se k 
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inventarizaci majetku a závazků 

bude řešena v rámci diskuze u 

paragrafového znění zákona a 

prováděcích předpisů. 

 170 Z C. Návrh věcného řešení, C. 4. Detailně k nové struktuře zákona  

o účetnictví, k bodu I. 3. Zásady a předpoklady účetního 

výkaznictví, Kvalitativní požadavky na účetní závěrku, a) věrný 

a poctivý obraz,  

(str. 43, 44 …- vyskytuje se na více místech): Text „věrný a poctivý 

obraz“ je sám o sobě nesrozumitelný, žádáme doplnit, čeho se 

onen „věrný a poctivý obraz týká“ („věrný a poctivý obraz 

skutečnosti“).  Celkově v materiálu chybí zdůraznění, že 

předmětem účetnictví je skutečnost, realita (což odpovídá 

i v materiálu zmiňované zásadě přednosti obsahu nad formou). 

 

Vysvětleno. 

Vzhledem ke skutečnosti, že 

cílem účetnictví by mělo být 

poskytování informací o finanční 

situaci a finanční výkonnosti 

účetní jednotky a poskytování 

informací pro odhad budoucích 

peněžních toků a také, že 

požadavek na věrný a poctivý 

obraz představuje zásadu, na které 

je celé účetnictví postaveno, není 

nezbytné již uvádět spojení 

„věrný a poctivý obraz předmětu 

účetnictví a finanční situace 

účetní jednotky“. 

V rámci prací na paragrafovém 

znění nového zákona a přípravě 

koncepčního rámce bude 

upřesněno, zda se bude nově 

používat pouze pojem „věrný 

a poctivý obraz“. Koncepční 

rámec pak bude dále toto spojení 
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vysvětlovat. 

 171 Z C. Návrh věcného řešení, C. 4. Detailně k nové struktuře zákona  

o účetnictví, k bodu II. 1. iv. Části účetní závěrky (str. 48, 49): 

Nesouhlasíme s návrhem definovat účetní závěrku v obecné rovině 

jako účetní výkazy a přílohu a žádáme, aby zůstalo zachováno 

stávající znění §18, odst. 1 písm. a – c) zákona č. 563/1991 Sb., 

tedy že účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji rozvaha, výkaz 

zisků a ztrát a příloha.  

 

Odůvodnění: Na základě zkušenosti z posledních let máme velké 

obavy, aby se počet výkazů sestavovaných vybranými účetními 

jednotkami neustále nezvyšoval.  

Pokud se týká současného stavu, dlouhodobě upozorňujeme na 

nesmírnou pracnost a administrativní náročnost při vyhotovování 

účetních výkazů přehled  

o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích. Tato 

pracnost pro vybrané účetní jednotky převyšuje přínosy plynoucí 

z informací v těchto výkazech. Navíc rozptyluje pozornost účetních 

(stejně jako řada dalších povinností – sestavování PAP ….), což 

v konečném důsledku se může projevit (a již projevuje) poškozením 

důležitějších a podstatných účetních informací. Rádi bychom usilovali 

o zrušení povinnost vyhotovovat výkazy, přehled o změnách vlastního 

kapitálu a přehled o peněžních tocích, z návrhu obecné formulace 

výkazy ale máme dojem, že se do budoucna nemusí jednat jen o tyto 

dva nadbytečné výkazy, ale třeba dokonce i o výkazy další. 

Bere se na vědomí. 

Předložený věcný záměr 

neobsahuje žádné koncepční 

změny v oblasti účetnictví 

veřejného sektoru. 

Problematika bude řešena v rámci 

prováděcích předpisů pro veřejný 

sektor. 
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 172 Z C. Návrh věcného řešení, C. 4. Detailně k nové struktuře zákona  

o účetnictví, k bodu II. 3. ii. Předávání účetních záznamů pro 

potřeby státu, st. 55: Nesouhlasíme s návrhem, aby za zveřejnění 

účetní závěrky vybrané účetní jednotky byl považován okamžik 

jejího předání do CSÚIS (25.2.). Navrhujeme posunout termín 

pro předání účetní závěrky do CSÚIS na den 31. 3., potom tato 

účetní závěrka může být považována za sestavenou i za 

zveřejněnou. 

 

Odůvodnění: Opakovaně upozorňujeme, že je nesmírně náročné 

sestavit účetní závěrku tak, aby byla předána do CSÚIS nejpozději 25. 

2.  

Nebude-li vyhověno našemu požadavku uvedenému pod bodem 5, 

žádáme (variantně) o ponechání stávajícího stavu, kdy účetní závěrka 

předaná do CSÚIS nemusí ještě nutně být konečnou verzí účetní 

závěrky k rozvahovému dni, případně žádáme o stanovení časové 

lhůty (například 1 měsíc) pro případnou korekci účetní závěrky. 

Vyhověno jinak. 

Text odstraněn. 

Vzhledem k tomu, že předložený 

věcný záměr neobsahuje žádné 

koncepční změny v oblasti 

účetnictví veřejného sektoru, 

nebude text odkazovat na změny 

ve zmíněných oblastech, 

z hlediska VÚJ nedojde ke změně 

stávajících povinností ani termínů. 

Meritum připomínky bude dále 

řešeno v rámci analytické 

a metodické činnosti ministerstva. 

Magistrát hlavního 

města Prahy  

173 D K bodu I. 3 Zásady a předpoklady účetního výkaznictví, str. 

46  písm. c): 

- Doporučujeme zvážit formulaci ustanovení tak, aby byla 

zachována dosavadní účetní praxe, podle které změna metody 

účtování, oceňování, způsob odpisování jsou přípustné 

pouze mezi dvěma účetními obdobími. 

Odůvodnění: 

Doporučující připomínku uplatňujeme vzhledem k tomu, že podle 

Vysvětleno. 

Pokud jde o změnu účetní 

metody, předpokládá se zachování 

stávajícího stavu. 

Body a) až e) na stranách 45 až 46 

pouze definují předpoklady 

a zásady a nikoli možné výjimky. 

Samotná legislativní úprava 
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našeho názoru může dojít k situaci, kdy je nutné nebo žádoucí metodu 

v novém účetním období změnit, např. na základě nálezu auditora 

nebo zjištění samotné účetní jednotky. 

změny účetní metody bude 

předmětem diskuze 

k paragrafovému znění zákona 

o účetnictví. 

Nejvyšší kontrolní 

úřad 

174 D I. Obecně 

 

V souvislosti s návrhem věcného záměru zákona o účetnictví (dále jen 

„návrh věcného záměru“) upozorňujeme, že ve vztahu k veřejnému 

sektoru bude potřeba věcně zvažovat a řešit další aspekty, které 

jsou podle našeho názoru důležité pro další rozvoj účetnictví 

veřejného sektoru, avšak z návrhu věcného záměru k nim bližší 

informace nevyplývají. Jedná se o: 

- cíl výkaznictví veřejného sektoru - skládání účtů 

(accountability), 

- specifika veřejného sektoru,  

- zpřesnění nejednoznačně či nedostatečně upravených oblastí 

v účetních předpisech, 

- využití informací z účetnictví veřejného sektoru. 

Návrh věcného záměru je podpůrně podkládán analýzami a odbornou 

veřejnou konzultací zaměřených na podnikatelský sektor - zejména 

příloha č. 8 RIA Souhrn koncepce nové účetní legislativy 2020 - 

20309.  

Bere se na vědomí. 

Vzhledem k tomu, že předložený 

věcný záměr neobsahuje žádné 

koncepční změny v oblasti 

účetnictví veřejného sektoru, 

nebude připomínkovaný text 

věcného záměru obsahovat nové 

pojmy a definice. Meritum 

připomínky bude dále řešeno 

v rámci diskuze u koncepčního 

rámce. 

 
9 Uskutečněná veřejná konzultace neobsahovala části týkající se jednotek veřejného sektoru typu organizačních složek státu, příspěvkových organizací, územních 

samosprávných celků, neboť se u nich podle vyjádření předkladatele nepředpokládala „žádná významná změna v souvislosti s novou koncepcí účetní legislativy“ (str. 3 

Souhrnu koncepce nové účetní legislativy 2020 - 2030)  

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



 186 

Ve vztahu k účetnictví veřejného sektoru není návrh věcného záměru 

v materiálu podložen a komentován na základě výsledků odborné či 

veřejné diskuse tak, jako je tomu v případě záměru ve vztahu 

k účetnictví podnikatelskému, neboť taková diskuse prakticky 

neproběhla. 

K záměru v oblasti účetnictví veřejného sektoru je materiálu 

konstatováno: 

- pro účetní jednotky veřejného sektoru (vybrané účetní jednotky) 

nevyplývá nutnost rozsáhlých koncepčních změn (str. 19), 

- koncepční rámec pro jednotky z veřejného sektoru bude obsahovat 

specifika pro tyto jednotky; vycházet má z Mezinárodních 

účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS) jako zdroje 

inspirace (str. 27), včetně definic základních prvků účetní závěrky 

(tj. aktiv, dluhů, nákladů, výnosů, ...) (str. 47). Standardy IPSAS 

nebudou implementovány jako celek, ale postupně (evolučně); 

jinak by podle Ministerstva financí vznikal personální problém 

(str. 42), 

- nedojde-li k rychlému vývoji na úrovni Evropské unie (tj. v oblasti 

Evropských účetních standardů pro veřejný sektor EPSAS), 

nepředpokládá se v případě účetních jednotek veřejného sektoru  

žádná další reformní změna (str. 86), 

- České účetní standardy, které nejsou právním předpisem, zůstanou 

pro vybrané účetní jednotky závazné (str. 24). 

  

K jednotlivým bodům, které by podle našeho názoru měly být 

v oblasti účetnictví veřejného sektoru věcně a koncepčně řešeny, 
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uvádíme následující důvody:  

a) cíl výkaznictví veřejného sektoru - skládání účtů 

 

Návrh věcného záměru odkazuje na mezinárodní standardy, ze 

kterých navrhuje přebrat definice základních pojmů a jednotlivých 

prvků účetní závěrky. Pro účetní jednotky veřejného sektoru (vybrané 

účetní jednotky) návrh odkazuje na Koncepční rámec IPSAS, nicméně 

cíle účetnictví těchto jednotek z něj nepřebírá v celém rozsahu. 

Zatímco návrh věcného záměru uvádí jako cíl účetnictví „sloužit 

informačním potřebám třetích stran tak, aby se na základě takto 

získaných informací mohly ekonomicky rozhodovat“ (str. 25), 

Příručka IPSAS ve svém Koncepčním rámci finančního výkaznictví 

účetních jednotek veřejného sektoru pro všeobecné použití uvádí (bod 

2.1), že cílem je poskytnout informace potřebné pro uživatele „za 

účelem skládání účtů a za účelem rozhodování“. 

Ekonomické rozhodování je typickým účelem vedení účetnictví 

v podnikatelském sektoru. Při mezinárodní veřejné konzultaci záměru 

koncepčního rámce IPSAS byla přitom právě otázka „skládání účtů“ 

vedle „ekonomického rozhodování“ jednou z významných otázek 

(např. Koncepční rámec IPSAS, BC2.14); výsledkem bylo, že účel 

v podobě „skládání účtů“ (accountability) byl do textu Koncepčního 

rámce IPSAS pro jednotky veřejného sektoru promítnut. 

V Koncepčním rámci IPSAS je dále uvedeno, že vlády a jiné účetní 

jednotky veřejného sektoru jsou odpovědny těm, kteří jim poskytují 

prostředky, a těm, kteří tyto prostředky přijímají. Splnění povinnosti 

skládání účtů vyžaduje poskytování informací občanům o tom, jak 

účetní jednotky veřejného sektoru hospodaří s jím svěřenými 
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prostředky určenými na poskytování služeb občanům a dalším 

subjektům.  

Není zřejmé, proč v návrhu věcného záměru není účel v podobě 

„skládání účtů“ pro veřejný sektor explicitně uveden (ani zmíněn) 

a rozvinut. Tento aspekt přitom se specifiky veřejného sektoru přímo 

souvisí. NKÚ zastává názor, že cíl skládání účtů by měl být 

v novém zákoně o účetnictví výslovně uveden. 

NKÚ ve svých kontrolních závěrech rovněž opakovaně a dlouhodobě 

upozorňuje na skutečnost, že skládání účtů z hospodaření se státními 

prostředky ve formě závěrečného účtu kapitoly státního rozpočtu je 

zatíženo nedostatečnou vypovídací schopností, neboť informace 

z účetní závěrky nejsou povinnými zveřejňovanými informacemi 

v závěrečném účtu. Tento stav je mj. i důsledkem toho, že účel 

skládání účtů není ve stávajícím zákoně o účetnictví jednoznačně 

definován jako jeden z cílů účetnictví, který je zásadní zejména 

ve vztahu k účetnictví státu. Cíle účetnictví u vybraných účetních 

jednotek nejsou totožné s cíli účetnictví podnikatelů. Z cílů účetnictví 

se pak následně musí odvíjet i rozsah a obsah informací 

shromažďovaných v účetnictví a zveřejňovaných v účetní závěrce. 

NKÚ dále upozornil, že v minulém období docházelo meziročně 

k takovým změnám ve struktuře účetních závěrek organizačních 

složek státu, že základní informace z těchto účetních závěrek byly 

téměř nevyužitelné pro analýzu v časové řadě. NKÚ proto doporučuje, 

aby struktura účetní závěrky byla stanovena vždy v dostatečném 

časovém předstihu a koncepčně. 

b) specifika veřejného sektoru 
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Úpravu účetnictví a účetního výkaznictví veřejného sektoru v ČR 

doporučujeme blíže koncepčně rozpracovat, resp. nastínit 

s ohledem na jeho uživatele a specifika. Z návrhu věcného záměru 

nejsou zřejmé. 

Uživatelé informací z účetnictví jsou ve věcném záměru (str. 3) 

uvedeni obecně, veřejný sektor však dle Koncepčního rámce IPSAS 

(bod 2.3) uživatele veřejného sektoru řeší specificky (tzv. primární 

uživatelé), od čehož se koncepčně odvíjí mj. požadované informace 

a požadavek na „skládání účtů“. 

Upozorňujeme také na rizika související s avizovaným očekáváním 

předkladatele, že další posun směrem k IPSAS nepovede k rozsáhlým 

koncepčním změnám v účetnictví veřejného sektoru, že nedojde ke 

zvýšení nákladů.  Avizovaný záměr převzít či se dále inspirovat 

postupy a definičním vymezením prvků výkaznictví z IPSAS 

považujeme totiž za záležitost potenciálně vážného dopadu 

s ohledem na současné pojetí účetnictví veřejného sektoru ČR, např. 

v otázce10: 

- koncepce využitelného potenciálu aktiv, rozlišení na penězotvorná 

a nepenězotvorná aktiva, či testování jejich hodnoty, 

- vykazování údajů o rozpočtu a statistických informací v rámci 

účetní závěrky,  

- rozsahu informací zveřejňovaných v příloze účetní závěrky (podle 

IPSAS je koncepčně mnohem vyšší než je obvyklé u jednotek 

 
10 Není zřejmé, v kterých aspektech je plánováno se inspirovat standardy IPSAS. Následující body jsou proto jen přehledem některých možností. 
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veřejného sektoru ČR),  

- členění výkazu a ztráty podle činností, atd. 

Upozorňujeme dále, že zatímco u podnikatelského účetnictví existuje 

z pohledu koncepčního rámce mezinárodních standardů IFRS v ČR 

poměrně robustní odborná, vzdělávací i praktická zkušenost 

s mezinárodními standardy IFRS, tak v případě veřejného sektoru 

podobný rozsah zkušeností s IPSAS a jejich koncepcí schází. Další 

přibližování k IPSAS (bez jejich plné implementace) by proto mělo 

být také spojeno s analýzami a veřejnou (odbornou) konzultací. 

Smysluplné přibližování k IPSAS bude vyžadovat investice do 

kvalifikace účetních (posun k finančnímu analytikovi) a intenzivní 

zvyšování povědomí o užitečnosti akruálních účetních informací. 

c) zpřesnění nejednoznačně či nedostatečně upravených 

oblastí v účetních předpisech 

 

NKÚ dlouhodobě upozorňuje (např. v kontrolní akci č. 17/36) na 

nejednoznačně či nedostatečně upravené oblasti vykazování veřejného 

sektoru, např. finančních oprav typu korekcí (transfery), povolenek na 

emise skleníkových plynů či majetkových účastí státu v obchodních 

korporacích v účetních závěrkách organizačních složek státu. 

V kontrolní akci č. 17/36 NKÚ rovněž doporučil zveřejňovat 

samostatně i účetní výkazy za jednotlivé dílčí konsolidační celky státu 

a za vyšší dílčí konsolidační celky státu. 

NKÚ dále upozorňuje, že stávající úprava podrozvahových účtů 

v účetních předpisech u jednotek veřejného sektoru neodpovídá tomu, 

že tyto informace jsou následně konsolidovány ve výkazech za ČR.  

Vypovídací schopnost informací z podrozvahových účtů je 
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problematická, což souvisí se způsobem jejich oceňování, ale 

i skutečností, že není stanovena povinnost komentovat významné 

informace vykazované na podrozvahových účtech v příloze v účetní 

závěrce. 

Z návrhu věcného záměru není zřejmé, zda a které z problematických 

oblastí výkaznictví budou předmětem úpravy v zákoně, v prováděcích 

předpisech k němu či v Českých účetních standardech. 

Koncepční rámec účetnictví v ČR nemá mít podle návrhu věcného 

záměru podobu závazného předpisu. Závazné mají být tak jako dosud 

požadavky Českých účetních standardů pro vybrané účetní jednotky, 

a to na základě právních předpisů. Porovnáme-li rozsah požadavků 

standardů IPSAS (které jsou závazné) i jeho koncepčního rámce 

(který je v IPSAS nezávazný) s předpoklady uvedenými v návrhu 

věcného záměru, lze konstatovat, že požadavky standardů IPSAS 

i koncepčního rámce IPSAS se mají fakticky promítnout jako závazné 

jak do zákona o účetnictví, prováděcích předpisů a Českých účetních 

standardů pro vybrané účetní jednotky. Současně návrh věcného 

záměru uvádí, že koncepční rámec bude promítnut i do nezávazného 

dokumentu typu důvodové zprávy. Ve vztahu ke stávajícím 

nejednoznačně či nedostatečně řešeným oblastem veřejného sektoru 

proto doporučujeme při přípravě paragrafového znění návrhu zákona o 

účetnictví důsledně zvažovat, ve kterém dokumentu, s ohledem na 

závaznost, mají být jednotlivé oblasti účetní regulace upraveny tak, 

aby nedocházelo k nyní existujícím problémům. 

Upozorňujeme také, že České účetní standardy pro vybrané účetní 

jednotky, vydávané ve Finančním zpravodaji, nejsou přes svoji 
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závaznost pro vybrané účetní jednotky předmětem meziresortního 

připomínkového řízení. Doporučujeme proto významná ustanovení 

uvedená v současnosti ve standardech, např. vymezení pojmů jako je 

„transfer“, uvádět přímo v prováděcím právním předpise. 

d) využití informací z účetnictví veřejného sektoru 

 

Doporučujeme rozvíjet analýzy mapující využívání a poptávku po 

účetních informací veřejného sektoru a takové analýzy zveřejnit, 

neboť zapadají do problematiky věcného záměru nového zákona 

o účetnictví v oblasti veřejného sektoru a smyslu provádění dalších 

změn.  

Ve věcném záměru se uvádí, že poptávka po účetních datech 

veřejného sektoru „je průběžně mapována“, a ukáže-li se to jako 

účelné a efektivní, bude možné přistoupit ke snížení administrativní 

zátěže (především pomocí optimalizované struktury účetní závěrky); 

současně se v materiálu konstatuje, že účetní data nejsou vytěžována 

pro celou řadu potřeb, ke kterým by se mohla hodit (str. 19). 

Na nedostatečné využívání akruálních účetních informací státu již 

NKÚ upozorňoval. Např. při kontrolní akci NKÚ č. 17/36 bylo 

u kontrolovaných vybraných účetních jednotek zjištěno: 

- neprovázání účetnictví a rozpočtu (k provázání účetnictví 

a státního rozpočtu, s čímž se na začátku účetní reformy počítalo, 

nedošlo; účetnictví přitom poskytuje komplexnější informace 

o nárocích na budoucí rozpočty), 

- nízké využívání akruálních účetních informací za jednotky 
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státního sektoru při sestavování závěrečných účtů kapitol státního 

rozpočtu a při sestavování státního závěrečného účtu,  

- velké rezervy ve využívání zveřejňovaných informací 

z podrozvahových účtů, přehledu o peněžních tocích a přehledu 

o změnách vlastního kapitálu.  

 

Je obecným zájmem, aby po účetních jednotkách bylo účetní regulací 

vyžadováno vykazování relevantních užitečných informací, a to co do 

rozsahu i detailu. Přínosy a náklady účetnictví veřejného sektoru 

a prováděných změn proto doporučujeme řešit a hodnotit 

měřitelným způsobem, a to i z pohledu reálného využívání těchto 

informací, nikoliv jen např. pomocí přiblížení se k určité regulaci 

(standardům IPSAS). Při nastavení účetní regulace je třeba zohlednit 

významnost a použitelnost účetních informací. 

Kontrolní akce NKÚ typu finančního auditu ukazují, že u některých 

organizačních složek státu došlo k vykázání významně nesprávných či 

nesrovnatelných údajů v účetní závěrce (v kontrolní akci č. 17/36 

souhrnně vyhodnoceno). I proto je třeba reálné využívání 

vyžadovaných informací k vykázání brát v potaz. 

 175 D K písmenu A, bodu C.3 „Struktura nového zákona o účetnictví“ 

(str. 28) 

 

Doporučujeme do bodu 4 struktury doplnit vymezení prvku 

„Závazek/dluh“. 

Vyhověno. 

Struktura doplněna. 

 176 D K písmenu C.4, bodu I.1.vii.„Rozsah vedení účetnictví“, odst. Bere se na vědomí. 
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Hotovostní účetnictví (str. 38) 

 

Doporučujeme, aby u druhu účetní jednotky „spolky a pobočné 

spolky“ byl pro subjekty, které jsou příjemci dotací ze státního 

rozpočtu, uveden návrh na minimální požadavek rozsahu vedení 

účetnictví „Podvojné účetnictví s úlevami pro výkaznictví“. 

Strategickým dokumentem schváleným vládou ČR „Státní politika 

vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 - 2020“ bylo 

stanoveno opatření „Systémově podporovat síťování NNO 

a spolupracovat s oborovými sítěmi a střechami ...“ (pozn. princip 

č. 2, východisko č. 5). Oborové sítě a střechy mají zpravidla právní 

formu „spolek“. V roce 2016 obdrželo dotaci ze státního rozpočtu 5 

722 spolků nebo pobočných spolků z 6 941 sledovaných právních 

forem (viz „Rozbor financování nestátních neziskových organizační 

z veřejných rozpočtů v roce 2016“). V aktuálně platném znění „Zásad 

vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky 

nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy“ 

(schváleny usneseními vlády ČR) v části druhé „Postup při 

poskytování dotací“ bodu 22 písm. i) je mj. uvedeno, aby ústřední 

orgán, který poskytne dotaci, uvedl do rozhodnutí o poskytnutí dotace 

mezi podmínky pro použití dotace povinnost pro NNO, aby „vedla 

podvojné účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví“. Tato 

povinnost není limitována výší dotace ze státního rozpočtu. 

Doporučenou úpravou by tak byly sjednoceny podmínky pro všechny 

příjemce dotací ze státního rozpočtu. 

Pokud i nadále „Zásady vlády pro 

poskytování dotací ze státního 

rozpočtu České republiky 

nestátním neziskovým 

organizacím ústředními orgány 

státní správy“ budou obsahovat 

požadavek na příjemce, včetně 

spolků a pobočných spolků, 

státních dotací vedení podvojného 

účetnictví, lze to předpokládat, 

nebudou tyto účetní jednotky 

moci vést hotovostní 

(jednoduché) účetnictví, pokud 

budou chtít být příjemci dotací ze 

státního rozpočtu. Oborové sítě 

a střechy jsou zpravidla 

svazovými zastřešujícími spolky, 

je jich jen několik oproti 

pobočným spolkům, které 

zastřešují. Tyto zastřešující 

svazové spolky patří mezi ty větší 

spolky.  

Výkaznictví bude řešeno 

příslušnou prováděcí vyhláškou. 

 177 D 1. K písmu C.4, bodu II. 3. i. Sestavování konsolidovaných 

účetních výkazů za Českou republiku (str. 54) 
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Stávající souhrnné výkazy za ČR (§ 23b zákona o účetnictví) nelze 

považovat za konsolidované, neboť je nesestavuje ovládající jednotka. 

Nemá-li v tomto ohledu dojít ke změně, doporučujeme v návrhu 

věcného záměru souhrn těchto výkazů i nadále označovat jako „účetní 

výkazy za Českou republiku“, nikoliv jako konsolidované účetní 

výkazy za ČR.  

Současně platný zákon o účetnictví v ustanovení § 23b nestanovuje 

bližší požadavky „konsolidace“ za ČR, upravuje je prováděcí právní 

předpis; také návrh věcného záměru přenechává tuto úpravu na 

prováděcím právním předpise. Doporučujeme, aby úprava hlavních 

povinností vyplývala z vymezení zákonem, ať již jde o vymezení 

„konsolidačního“ celku, „konsolidační“ pravidla, rozsah a způsob 

sestavování výkazů státu nebo rozsah a způsob použití metod 

konsolidace.    

 

Vyhověno. 

Pojem účetní výkazy za Českou 

republiku zůstane zachován. 

 

 

Vysvětleno. 

V této oblasti se nepředpokládají 

žádné významné změny. 

 178 D K písmenu E, první odrážce (str. 74) 

 

V první odrážce je uvedeno, že navrhovaná právní úprava nemá 

vyčíslitelné dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. 

Navrhovaná právní úprava, která povede ke změnám a účtování 

a vykazování za vybrané jednotky, si jistě vyžádá nemalé prostředky 

na zaškolení zaměstnanců, na úpravy ekonomického software apod. 

Na základě zkušeností s reformou účetnictví veřejného sektoru by 

mělo být možné provést odhad předpokládaných nákladů. 

Vysvětleno. 

Jelikož nepředpokládáme změny 

vykazování ve veřejném sektoru, 

změna nebude mít vyčíslitelné 

náklady - nepředpokládají se 

žádné změny účetních softwarů 

a náklady na zaškolení. 
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 179 D K písmenu E, druhé odrážce (str. 74) 

 

V druhé odrážce, týkající se dopadu navrhované právní úpravy na 

podnikatelské prostředí, sociálního dopadu a dopadu na životní 

prostředí není uvedeno, jaký dopad bude mít navrhovaná právní 

úprava na podnikatelské prostředí. 

 

Vyhověno. 

V písmenu E, druhé odrážce byl 

doplněn následující text: 

„Navrhované změny zákonného 

rámce v oblasti účetnictví nemají 

významný finanční dopad na 

účetní jednotky. Cílem 

navrhovaných změn je především 

posílení naplňování cíle 

účetnictví. Zlepšení kvality 

poskytovaných informací se 

promítne do rozhodovacích 

procesů uživatelů.“ 

Svaz měst a obcí 

ČR 

180 D K bodu I. 3 Zásady a předpoklady účetního výkaznictví, str. 46 

písm. c): 

Doporučujeme zvážit formulaci ustanovení tak, aby byla zachována 

dosavadní účetní praxe, podle které změna metody účtování, 

oceňování, způsob odpisování jsou přípustné pouze mezi dvěma 

účetními obdobími. 

Odůvodnění: 

Doporučující připomínku uplatňujeme vzhledem k tomu, že podle 

našeho názoru může dojít k situaci, kdy je nutné nebo žádoucí metodu 

v novém účetním období změnit, např. na základě nálezu auditora 

nebo zjištění samotné účetní jednotky. 

Vysvětleno. 

Pokud jde o změnu účetní 

metody, předpokládá se zachování 

stávajícího stavu. 

Body a) až e) na stranách 45 až 46 

pouze definují předpoklady 

a zásady a nikoli možné výjimky. 

Samotná legislativní úprava 

změny účetní metody bude 

předmětem diskuze 

k paragrafovému znění zákona 
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o účetnictví. 

 181 D K navrhovanému zjednodušení pro vybrané účetní jednotky, 

které nesestavují pomocný analytický přehled (PAP): 

Je zde diskutována možnost zjednodušení na bázi pouze sestavování 

„roční“ účetní závěrky (řádné). V praxi by pak například příspěvkové 

organizace města, které nesestavují tento výkaz, předávaly účetní 

závěrku do CSÚIS pouze k závěrkovému dni tj. 31. 12. Z pohledu 

zřizovatele je ale nutné (z důvodu kontroly), aby výkazy byly 

sestavovány a zřizovateli předávány častěji (čtvrtletně, příp. měsíčně).  

Odůvodnění: 

Doporučující připomínku uplatňujeme vzhledem k tomu, že podle 

našeho názoru by povinnost účetní závěrky tedy příspěvkovým 

organizacím nebyla ulehčena, jak návrh věcného záměru předpokládá. 

Vyhověno. 

Text materiálu upraven.  

Podkapitola specifikující VÚJ 

odstraněna, povinnosti periodicity 

zůstávají nezměněny. 
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Ostatní připomínková místa neuvedená v eKLEPu – s datovou schránkou: 

 

Připomínkové 

místo 

Č. 

př. 

Z/D Připomínky Vypořádání 

Česká bankovní 

asociace 

182 D C. Návrh věcného řešení C. 1. Schéma nové soustavy 

právních předpisů v oblasti účetnictví str. 21 

 

Návrh na změnu obrazového zobrazení uspořádání 

právních předpisů: 

• Navrhujeme odstranit „Vyhlášku o požadavcích 

na schvalování účetních závěrek“, tuto informaci 

jsme v Návrhu nezaznamenali a nepovažujeme ji 

za téma na samostatnou vyhlášku. 

• Připojit ji k Technické vyhlášce (nemá v Návrhu 

popsaný obsah) obsah informací, které by měla 

vyhláška naplňovat např. ukončení činnosti. 

• Doporučujeme i odkázat vždy každou vyhlášku na 

oblast, kde se jí Návrh přímo zabývá nebo uvést 

Vysvětleno. 

V případě vyhlášky o požadavcích na schvalování 

účetních závěrek některých vybraných účetních 

jednotek se jedná o již platnou a účinnou vyhlášku, 

která stanoví požadavky na organizaci schvalování 

účetních závěrek a způsob poskytování součinnosti 

osob zúčastněných na tomto schvalování v případě 

organizačních složek státu, státních fondů, 

územních samosprávných celků, dobrovolných 

svazků obcí, Regionálních rad regionů soudržnosti 

nebo příspěvkových organizací. Cílem vyhlášky je 

sjednocení formálních postupů při zajištění jednoho 

ze stupňů validace účetních závěrek účetních 

jednotek veřejného sektoru a zvýšení právní jistoty 

dotčených účetních jednotek, případně osob 

dotčených procesem schvalování účetní závěrky, ve 

věci organizace schvalování účetní závěrky a ve 
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krátký souhrn, čeho by se daná vyhláška měla 

týkat. 

věci způsobu poskytování součinnosti při procesu 

schvalování. 

V případě technické vyhlášky o účetních 

záznamech se také jedná o vyhlášku již platnou a 

účinnou pro vybrané účetní jednotky, která je v 

současné době také platná a účinná a zejména 

upravuje pravidla pro technické řešení předávání 

účetních záznamů do centrálního systému účetních 

informací státu vybranými účetními jednotkami, a 

to včetně jednotlivých termínů. 

Obě vyhlášky mají tedy svoji opodstatněnost pro 

účetní jednotky veřejného sektoru. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se v celém textu 

návrhu věcného záměru objevují průběžně zmínky 

o jednotlivých prováděcích předpisech, není účelné 

diagram upravovat. 

 183 D Str. 22 

V nové účetní legislativě se navrhuje použití 

mezinárodních účetních standardů IFRS, které byly 

přijaty na úrovni Evropské unie (dále jen „IFRS – EU“) 

pro vybrané společnosti, které podléhají dohledu ČNB 

a působí na finančním trhu (text Návrhu). 

• Není jasné, zda se IFRS EU bude aplikovat na 

všechny společnosti, které podléhají dohledu 

Vysvětleno. 

Podrobnější přehled účetních jednotek, u kterých je 

v návrhu věcného záměru zákona o účetnictví 

zamýšlen přechod na IFRS je uveden na straně 41. 

Jedná se o: 

- obchodní společnosti, jejichž cenné papíry jsou 

přijaty k obchodování na regulovaném trhu EU, 

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



 200 

ČNB (např. poskytovatelé spotřebitelského úvěru) 

nebo jen na některé. 

- banky, 

- družstevní záložny, 

- penzijní společnosti, 

- transformované fondy, 

- účastnické fondy, 

- investiční fondy a investiční společnosti, 

- nebankovní obchodníci s cennými papíry a 

pojišťovny a zajišťovny. 

 183 D Str. 23 

Je otázka, zda investiční fondy, účastnické fondy a 

transformované fondy musejí sestavovat finanční výkazy 

podle IFRS EU. Skutečně přinese zvýšená pracnost 

benefity pro uživatele těchto finančních výkazů? Podle 

našeho názoru je dostačující, že tyto společnosti oceňují 

aktiva a pasiva podle IFRS EU. 

Vysvětleno. 

Implementace IFRS je v souladu s materiálem 

„Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České 

republice 2019 – 2023“, který doporučuje zvážit i 

možnost většího přiblížení české účetní legislativy 

k IFRS, které jsou mezinárodně srozumitelné a 

uznávané zahraničními investory. 

Zároveň je implementace IFRS pro finanční 

nástroje v souladu s doporučeními Světové banky 

(2017), kde ve střednědobých aktivitách doporučuje 

znovu zvážení použití IFRS pro investiční 

a penzijní fondy. Ze zprávy dále také vyplývá, že 

zavedení IFRS pro investiční společnosti a 

investiční fondy, je tím novodobým trendem pro 
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rozvinuté trhy (Capital Market Assessment /Market 

Development Options Czech Republic 2017: 

„However, use of IFRS by market participants such 

as investment firms and fund managers is optional, 

which does not follow the trend for more developer 

markets.“). 

 185 D K bodu I. 1. vii. Rozsah vedení účetnictví str. 38- 39 

Viz předchozí připomínka – Z našeho pohledu je vhodné, 

aby penzijní společnosti, transformované fondy, 

účastnické fondy, nebankovní obchodníci s cennými 

papíry, investiční fondy a investiční společnosti oceňovali 

aktiva a pasiva podle IFRS EU, ale podle našeho názoru 

je pro uživatele finanční závěrky zbytečné, aby také 

sestavovali účetní závěrku podle IFRS EU. 

Vysvětleno. 

Viz předchozí připomínka. 

 186 D K bodu I. 1. viii. Použití mezinárodních účetních 

standardů str. 40 

Dobrovolné použití IFRS – EU se navrhuje u účetních 

jednotek, které jsou součástí konsolidačního celku, ve 

kterém konsolidující účetní jednotka (mateřský podnik) 

používá IFRS – EU pro sestavení konsolidované účetní 

závěrky, a ostatních účetních jednotek působících na 

finančním trhu (text Návrhu).  

• Podle našeho názoru by dobrovolné použití IFRS 

EU mohlo být umožněno také společnostem, které 

chtějí využít finanční trh pro své financování. 

Vysvětleno. 

Případné použití IFRS pro další účetní jednotky 

bude vyhodnoceno, až na základě přezkumu 

nových právních předpisů v oblasti účetnictví a na 

základě analýzy dopadů. 
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Návrh neřeší situaci, kdy společnost nepůsobí na 

finančních trzích, ale hodlá na finanční trhy 

vstoupit – je tedy otázka, od kdy mohou využívat 

dobrovolně IFRS EU (zda by měl být přechod na 

IFRS EU v den vstupu na finanční trhy nebo zda 

může společnost využít dobrovolně FRS EU již 

dříve). 

 187 D K bodu I. 1. viii. Použití mezinárodních účetních 

standardů str. 41 a 42 

b) dobrovolné použití IFRS – EU - účetní jednotky, které 

jsou součástí konsolidačního celku, za nějž se sestavuje 

konsolidovaná účetní závěrka v souladu s IFRS – EU - 

účetní jednotky, jejichž investiční cenné papíry přestaly 

být obchodovány na evropském regulovaném trhu (text 

Návrhu). 

• Viz předchozí připomínka – Podle našeho názoru 

by dobrovolné použití IFRS EU mohlo být 

umožněno také společnostem, které chtějí využít 

finanční trh pro své financování. Návrh neřeší 

situaci, kdy společnost nepůsobí na finančních 

trzích, ale hodlá na finanční trhy vstoupit – je tedy 

otázka, od kdy mohou využívat dobrovolně IFRS 

EU (zda by měl být přechod na IFRS EU v den 

vstupu na finanční trhy nebo zda může společnost 

využít dobrovolně IFRS EU již dříve). 

Vysvětleno. 

Případné použití IFRS pro další účetní jednotky 

bude vyhodnoceno, až na základě přezkumu 

nových právních předpisů v oblasti účetnictví a na 

základě analýzy dopadů. 
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 188 D K bodu II. 2. Konsolidovaná účetní závěrka str. 50-51 

V Návrhu je popsána Konsolidační vyhláška a zároveň je 

navrženo do Zákona o účetnictví implementovat mimo 

jiné i pravidla a metody pro konsolidaci. Z Návrhu tedy 

nevyplývá, co bude obsahem Zákona a co Vyhlášky. 

Vysvětleno. 

Věcný záměr uvádí, že by nový zákon měl 

upravovat povinnost sestavit konsolidovanou účetní 

závěrku včetně možných osvobození (str. 51 první 

věta v prvním odstavci). Zákon také pouze uvede, 

které metody lze použít. Zákon bude upravovat 

pouze práva a povinnosti – toto nemůže upravovat 

podzákonná právní norma. 

Jak se které metody použijí – tedy postup pro 

zahrnování jednotlivých účetních závěrek do 

konsolidované účetní závěrky, včetně např. 

vyčíslení goodwillu, co se záporným goodwillem, 

menšinové podíly apod. bude uvedeno 

v prováděcím právním předpisu. Dále prováděcí 

předpis upraví obsahové vymezení a strukturu 

konsolidované účetní závěrky. 

 189 D K bodu II. 2. i. Povinnost sestavit konsolidovanou účetní 

závěrku (včetně vymezení konsolidačního celku) str. 52 

Do konsolidačního celku nebudou zahrnovány investiční 

jednotky (text Návrhu). 

• V Návrhu není uvedena definice investiční 

jednotky, doporučujeme definovat (v Zákoně / 

Vyhlášce) 

Bere se na vědomí. 

Definice investiční jednotky bude řešena až při 

přípravě paragrafového znění nového zákona o 

účetnictví, přičemž se předpokládá, že se bude 

vycházet z definice podle IFRS 10. 
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 190 D K bodu IV. 1. iii. Povinnosti při vedení účetnictví str. 58 

V případě, kdy mohou být finanční výkazy prezentovány 

jen v anglickém jazyce, bude nutné/povinné vést 

účetnictví v českém jazyce? 

Vysvětleno. 

Věcný záměr nepočítá, že by účetní závěrka, resp. 

vedení účetnictví bylo v jiném než českém jazyce. 

 191 D K bodu VIII. Audit, Ověřování výroční zprávy Str. 68 

Výroční zpráva jako taková se ověřovat nebude, budou se 

ověřovat pouze jednotlivé složky výroční zprávy. 

Ověřování výroční zprávy není upraveno právem EU 

(text Návrhu). 

• Podle našeho názoru by mohla být doplněna 

stávající úprava (praxe), kdy se kontroluje soulad 

celé výroční zprávy s finanční závěrkou. 

Vysvětleno. 

Věcný záměr počítá s jiným postavením výroční 

zprávy, než jaké doposud měla. Výroční zpráva 

v pojetí současného zákona není upravena právem 

EU. Směrnice 2013/34/EU upravuje pouze zprávu 

vedení účetní jednotky (což v současné době 

odpovídá stávajícímu pojetí výroční zprávy). 

Vzhledem ke skutečnosti, že různé právní předpisy 

pro různé druhy účetních jednotek upravují své 

vlastní požadavky, které informace by měly být 

uvedeny ve výroční zprávě, se navrhuje její zcela 

nová úprava. Výroční zpráva by měla být pouze 

jakousi „obálkou, nosičem“ a ne všechny informace 

by nutně musely podléhat ověření. 

Komora 

certifikovaných 

účetních 

192 D K bodu C.1. Schéma nové soustavy právních předpisů v 

oblasti účetnictví 

V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno: 

Na str. 20 poslední odstavec uvádí „Vzhledem k 

důvodům uvedeným v části B) věcného záměru zákona o 

účetnictví se navrhuje vytvoření nového uspořádání 

Vyhověno. 

Text upraven. 
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právních předpisů upravujících účetnictví, které bude lépe 

reagovat na nové i stávající trendy v oblasti účetnictví. Je 

nutné upravit i situace, kdy nebude naplněna zásada 

trvání účetní jednotky (tzv. going concern). Jedná se o 

případy, kdy je účetní jednotka v likvidaci nebo 

insolvenčním řízení. Prováděcí právní předpis by 

následně na tyto situace reagoval tím, že se některé účetní 

metody uplatní jinak.“ 

Navrhujeme: 

Větu podtrženou výše navrhujeme upravit takto: 

„…Jedná se např. o případy, kdy je účetní jednotka v 

likvidaci nebo v insolvenčním řízení….“ 

Odůvodnění: 

Účetní jednotka může zaniknout též bez likvidace, a i v 

takovém případě neplatí předpoklad trvání podniku a je 

třeba tuto skutečnost při sestavení účetní závěrky 

zohlednit. Ze současného textu návrhu věcného záměra 

ZoÚ vyplývají jako jediné případy „likvidace nebo 

insolvenční řízení“. 

 193 D K bodu C.3. Struktura nového zákona o účetnictví 

V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno: 

Na str. 28 pod bodem I. 1. vi. „Kategorizace/kategorie 

účetních jednotek“ jsou pod odrážkou 1. uvedeny 

Vyhověno. 

Text upraven. 
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„obchodní společnosti“. 

Navrhujeme: 

Navrhujeme upravit odrážku 1. na „obchodní korporace“, 

aby byla zřejmá též kategorizace družstev. 

 194 D K bodu C.3. Struktura nového zákona o účetnictví 

V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno: 

Na str. 28 pod bodem II. 1. vi. je část „Měna účetní 

závěrka“  

Navrhujeme: 

K označení odrážky navrhujeme doplnit závorku „(měna 

prezenční)“, aby bylo zřejmé, že se jedná o měnu, v níž je 

sestavena, resp. prezentována účetní závěrka. 

Nevyhověno. 

Použití termínu „měna účetní závěrky“ je dle 

našeho názoru synonymem pro „měnu prezenční“. 

 195 D K bodu C.3. Struktura nového zákona o účetnictví 

V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno: 

Na str. 28 pod bodem III. 1. ii. je odrážka „Použití cizí 

měny (kurzové rozdíly)“. 

Navrhujeme: 

Označení odrážky navrhujeme upravit takto: „Funkční 

měna a použití cizí měny (kurzové rozdíly)“. 

Nevyhověno. 

Tato část zákona by měla řešit použití cizí měny, 

bez ohledu na skutečnost, zda bude zavedena 

funkční měna či nikoli. Při přípravě paragrafového 

znění se povede diskuze k funkční měně a její 

úpravě v zákoně o účetnictví. 
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Odůvodnění: 

ZoÚ by měl stanovit funkční měnu, která souvisí s 

oceňováním v účetnictví a s kurzovými přepočty, není-li 

transakce v cizí měně. Funkční měna není měnou účetní 

závěrky, a proto její vymezení by nemělo být obsahem 

bodu II. 1. vi. 

 196 D K bodu C.3. Struktura nového zákona o účetnictví 

V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno: 

Na str. 28 pod bodem V. 1. ii. je odrážka „účetní knihy“. 

Navrhujeme: 

Označení odrážky navrhujeme upravit takto: „Účetní 

zápisy a účetní systém (účetní knihy)“. 

Odůvodnění: 

V úpravě účetních knih by měl být u hotovostního 

účetnictví stejný přístup jako u podvojného účetnictví. I 

případě hotovostního účetnictví se jedná o zápisy do 

účetního systému a vydefinování účetních knih je 

přístupem minulosti. 

Vyhověno. 

Text upraven. 

 197 D K bodu C.4. Detailně ke struktuře zákona o účetnictví 

K bodu I. 1. ii. Vymezení účetních jednotek (osobní 

působnost) 

Bere se na vědomí. 

K určení, které fyzické osoby – podnikatelé budou 

účetní jednotkou, bude předmětem detailní odborné 

diskuze při přípravě paragrafového znění nového 
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V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno: 

Na str. 32 se uvádí „Navrhuje se, aby v případě fyzických 

osob byly účetní jednotkou pouze:“ a je uvedeno 

kvalitativní vymezení pod body a) až c). 

Navrhujeme: 

Navrhujeme, aby všechny fyzické osoby – podnikatelé – 

byly považovány za účetní jednotky s povinností vedení 

hotovostního účetnictví, avšak možností vedení 

podvojného účetnictví. Evidence a výkaznictví 

podnikatelů by tam mělo vyplývat ze zákona o účetnictví. 

S tím souvisí i návrh na zrušení daňové evidence, resp. 

vymezení, že daňová evidence je naplňována 

hotovostním účetnictvím. 

Odůvodnění: 

Záměr legislativních úprav si klade za cíl snižovat 

administrativní zátěž, ulevovat podnikatelům a současně 

snižovat motivace ke korupci a eliminovat korupční 

rizika. Naplnění těchto požadavků vyplyne též ze 

zjednodušení legislativní úpravy a z eliminování různých 

vykazovacích evidencí. 

zákona. Diskuze nad určením účetních jednotek 

musí probíhat i ve vazbě na zákon o daních 

z příjmů (ve vazbě na daňovou evidenci). 

 198 D K bodu I. 1. vii. Rozsah vedení účetnictví 

V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno: 

Na str. 38 je uvedena podkapitola nazvaná „Hotovostní 

Nevyhověno. 

Při přípravě paragrafového znění zákona bude tento 

pojem předmětem diskuse. Otázka názvu 

„hotovostní účetnictví“ byla předmětem rozsáhlých 
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účetnictví“. 

Navrhujeme: 

Navrhuje nadpis této podkapitoly doplnit závorkou takto: 

„(účetnictví vedené na peněžní bázi)“. 

Odůvodnění: 

Vnímáme diskusi ohledně označení „hotovostní 

účetnictví“. Přesto obsahově jde o účetnictví, které je 

založeno na evidenci peněžních příjmů a peněžní výdajů 

a řada z nich nepředstavuje hotovostní platby. Jedná se o 

platby bezhovotostní formou bankovních převodů, platby 

s využitím platebních karet a jiných nástrojů. Platební 

styk se v tomto ohledu výrazně posouvá a je snaha 

eliminovat hotovostní platby na minimum. Existují místa 

(podniky, obchody) a též již řada zemí, kde platby v 

hotovosti umožněny nejsou. Z tohoto důvodu 

doporučujeme obsahově vyjasnit zvolené označení 

„hotovostní účetnictví“. 

diskuzí. Včetně veřejné konzultace. V tomto 

případě není významný název, ale obsah pojmu. 

Hotovostní účetnictví by mělo obsahově využít 

neformálnost daňové evidence a věcný obsah 

jednoduchého účetnictví (zachycení peněžních 

toků). 

 199 D V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno: 

Na str. 38 začíná tabulka, která nastiňuje minimální 

rozsah vedení účetnictví pro jednotlivé účetní jednotky. 

A. Navrhujeme: 

Navrhujeme, aby podnikající fyzické osoby byly vždy 

Bere se na vědomí. 

K určení, které fyzické osoby – podnikatelé budou 

účetní jednotkou, bude předmětem detailní odborné 

diskuze při přípravě paragrafového znění nového 

zákona. Diskuze nad určením účetních jednotek 

musí probíhat i ve vazbě na zákon o daních 

z příjmů (ve vazbě na daňovou evidenci). 
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účetní jednotkou a vedli minimálně hotovostní účetnictví. 

Odůvodnění: 

S rozhodnutím zavést opětovně jednoduché účetnictví, 

nově nazvané jako hotovostní účetnictví, souhlasíme. 

Zároveň s tímto přístupem by měla být zrušena daňová 

evidence, která byla zavedena právě v důsledku zrušení 

jednoduchého účetnictví pro podnikatele. Pokračování 

stavu, kdy existuje jak daňová evidence, tak hotovostní 

účetnictví nepovažujeme za vhodné a nepovažujeme za 

naplnění záměru navrhovaných úprav legislativy. 

Variantnost v přístupech nesnižuje administrativní 

náročnost, ale naopak znepřehledňuje přístupy. Záměr 

snižovat korupční rizika nelze naplňovat přístupem, který 

umožní více podnikatelům vést evidenci, která nemá své 

jasné vymezení a obsahové vydefinování. 

B. Navrhujeme: 

Na str. 39 jsou uvedeny jako účetní jednotky „investiční 

fondy“. Navrhujeme tabulku doplnit též o účetní jednotky 

„podfondy“, aby byla jejich úprava účetnictví a účetní 

závěrky z nové úpravy ZoÚ zřejmá. 

 200 D K bodu I. 1. viii. Použití mezinárodních účetních 

standardů 

V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno: 

Na str. 41 je uveden výčet účetních jednotek s povinným 

Nevyhověno. 

Ambicí věcného záměru není řešit detailně 

jednotlivé účetní jednotky a rozsah vedení 

účetnictví. Diskuze ohledně vymezení účetních 
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použitím IFRS-EU. 

Navrhujeme: 

Navrhuje odrážku „investiční fondy“ upravit takto 

„investiční fondy a podfondy“. 

jednotek a rozsahu jejich účetnictví bude řešena 

v rámci diskuze k paragrafovému znění nového 

zákona. 

   V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno: 

Na str. 41 je uveden výčet účetních jednotek s 

dobrovolným použitím IFRS-EU. 

Navrhujeme: 

Navrhujeme do záměru zakomponovat záměr na rozšíření 

IFRS na další účetní jednotky, pokud se vyhodnotí 

dopady přechodu na IFRS za akceptovatelné. Zejména 

doporučujeme rozšířit dobrovolné použití IFRS na účetní 

jednotky s povinným auditem a na účetní jednotky, po 

nichž je z různých důvodů účetní závěrka sestavená dle 

IFRS vyžadována. 

Nevyhověno. 

Rozšíření možnosti povinného nebo dobrovolného 

použití IFRS bylo široce diskutováno na pracovní 

skupině pro novou koncepci účetnictví.  

Vzhledem k tomu, že se počítá, že by výsledek 

hospodaření zjištěný podle IFRS byl základem daně 

z příjmu, je nutno provést důkladnou analýzu 

dopadů na výběr daně. 

Proto bude docházet k postupnému rozšiřování 

skupiny účetních jednotek s povinným nebo 

dobrovolným použitím IFRS. 

Je potřeba si uvědomit, že finanční instituce a 

pojišťovny již v současné době předkládají povinně 

finanční výkazy sestavené v souladu s IFRS 

dohledovému orgánu. 

Navíc je nutno i analyzovat, pro které skupiny 

účetních jednotek má smysl vedení účetnictví podle 

IFRS. IFRS jsou primárně určené účetním 
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jednotkám aktivním na kapitálových trzích. 

 201 D K bodu II. 1. v. Rozsah účetní závěrky 

V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno: 

Na str. 49 je uvedeno, že „Účetní jednotky sestavují 

účetní závěrku buďto v plném nebo zkráceném rozsahu.“ 

Navrhujeme: 

Navrhujeme, aby účetní závěrka byla pouze jednoho 

rozsahu (tzv. plný rozsah). 

Odůvodnění: 

Účetní závěrka v tzv. zkráceném rozsahu byla v minulosti 

zavedena s ohledem na zveřejňování informací. Záměrem 

bylo zveřejňovat pouze agregované údaje u vymezených 

účetních jednotek. Vzhledem k záměru upravit 

zveřejňování účetních informací u mikro a malých 

účetních jednotek a nastavit rozsah např. vybraných 

ukazatelů, považujeme ponechání tzv. zkráceného 

rozsahu v ZoÚ za nadbytečné. Navíc účetní jednotky 

používající tzv. zkrácený rozsah sestavují výkaz zisku a 

ztráty v plném rozsahu. Úpravu tzv. zkráceného rozsahu 

považuje za redundantní a ve svém důsledku i prakticky 

náročnější – účetní jednotky sestavují plný rozsah a pak 

znovu ještě zkrácený rozsah, účetní jednotky mají 

nastaveny účetní systémy na plný i zkrácený rozsah. 

Nevyhověno. 

Při stanovení rozsahu účetní závěrky je nutno 

vycházet z požadavků práva EU, konkrétně 

směrnice 2013/34/EU, kdy členské státy musí 

umožnit mikro a malým účetním jednotkám určité 

úlevy dané směrnicí 2013/34/EU. Nic však nebrání 

účetní jednotce, aby dobrovolně sestavovala účetní 

závěrku v plném rozsahu. 
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 202 D K bodu II. 1. vi. Měna účetní závěrky 

V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno: 

Na str. 49 je uvedena část nazvaná „Měna účetní 

závěrky“, která však obsahově má snahu vymezit funkční 

měnu. 

Navrhujeme: 

Navrhujeme, aby tato část upravovala měnu, v níž je 

sestavována a prezentována účetní závěrka, přičemž by 

měla existovat možnost sestavit účetní závěrku též v 

měně jiné než je česká koruna. Tomu by pak měl 

odpovídat účetní postup přepočtu. Tato měna je tzv. 

měnou vykazovací (měnou prezenční), nikoliv měnou 

funkční. 

Vyhověno. 

Text upraven. 

 

 203 D K bodu II.2. Konsolidovaná účetní závěrka 

V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno: 

Na str. 51 je uvedeno „Povinnost sestavit konsolidovanou 

účetní závěrku, resp. problematika konsolidace se bude i 

nadále vztahovat pouze na obchodní společnosti.“ 

Navrhujeme: 

Navrhujeme, aby se povinnost sestavit konsolidovanou 

účetní závěrku vztahovala i na družstva. Proto navrhuje 

výše uvedenou větu upravit a použít termín „obchodní 

Vyhověno. 

Text upraven. 
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korporace“ místo „obchodní společnosti“. 

Odůvodnění: 

Existuje řada výrobních družstev, které mají podíly v 

jiných účetních jednotkách a sestavení konsolidované 

účetní závěrka by v jejich případě vedlo k zajištění 

věrného a poctivého zobrazení účetních informací pro 

uživatele. 

 204 D V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno: 

Na str. 51 je uvedeno „V souladu se směrnicí 2013/34/EU 

se navrhuje, aby účetní jednotky měly možnost, při 

stanovení velikosti skupiny, navýšit hraniční hodnoty pro 

aktiva celkem a roční úhrn obratu o 20%.“ 

Navrhujeme: 

Navrhujeme, aby u tohoto návrhu bylo vyjasněno a 

zřetelně uvedeno, že s navýšením limitů se opouští 

konsolidovaný základ, ale základ stanovený prostou 

agregací individuálních zůstatků.  

Odůvodnění: 

Bez znalosti směrnice 2013/34/EU považujeme 

současnou textaci za nejasnou. 

Vyhověno. 

Text upraven. 

 

 

 205 D bodu II. 2. i. Povinnost sestavit konsolidovanou účetní 

závěrku (včetně vymezení konsolidačního celku) 

Bere se na vědomí. 

Definice investiční jednotky bude řešena až při 
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V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno: 

Na str. 51 je uvedeno "Do konsolidačního celku nebudou 

zahrnovány investiční jednotky." 

Navrhujeme upravit a tím věcný záměr vyjasnit: 

"Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku 

nebudou mít investiční jednotky (jednotky v postavení 

mateřských společností), přičemž zákon poskytne jejich 

kvalitativní vymezení a současně stanoví, jakou metodou 

budou oceněny finanční investice v držených 

nekonsolidovaných jednotkách (ocenění reálnou 

hodnotou s přeceněním do výsledku hospodaření)." 

Odůvodnění: 

Z textu návrhu není zřejmé, jaké jednotky mají být 

považovány za investiční a že se má jednat a priory o 

jednotky v postavení mateřských společností. Zároveň 

není zřejmé, jak mají postupovat, nejsou-li povinni 

sestavit konsolidovanou účetní závěrku. Touto úpravou 

dojde ke sladění požadavků ZoÚ a IFRS, konkrétně IFRS 

10 Konsolidovaná účetní závěrka. 

přípravě paragrafového znění nového zákona o 

účetnictví, přičemž se předpokládá, že se bude 

vycházet z definice podle IFRS 10. 

 206 D K bodu II. 2. v. Metody konsolidace (str. 54) 

V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno: 

Na str. 54 je mezi metody sestavení konsolidované účetní 

Bere se na vědomí. 

Použití metody poměrné konsolidace bude 

předmětem diskuse při přípravě paragrafového 

znění nového zákona. 
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závěrky zmíněna i "metoda poměrné konsolidace". 

Navrhujeme: 

Navrhujeme, aby u této metody byl uveden záměr 

posouzení vhodnosti jejího dalšího použití. 

Konsolidovaná účetní závěrka, jde-li o vztah mateřské a 

dceřiné společnosti, by měla být sestavena za použití 

metody plné konsolidace, zatímco majetkové účasti 

zakládající podstatný vliv, resp. spoluovládání by měly 

být zahrnuty do konsolidované účetní závěrky za použití 

metody ekvivalence. 

Odůvodnění: 

IFRS v současné době nepracují s metodou poměrné 

konsolidace, současně však upravují specifický postup 

pro tzv. společné operace. Proto zvážení vhodnosti 

použití metody poměrné konsolidace a její i případné 

vypuštění z úpravy může vést ke sladění požadavků ZoÚ 

a IFRS. 

 207 D K bodu III. 2. Základní způsoby oceňování 

V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno: 

Na str. 56 je pro oceňování jednotlivých položek účetní 

závěrky obsažena též „ekvivalence“. 

Navrhujeme: 

Bere se na vědomí. 

V současné době není rozdíl při ocenění podílů v 

účetní závěrce ekvivalencí a „metodou 

ekvivalence“ v konsolidované účetní závěrce, 

přepokládáme však diskusi k této problematice. 
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Navrhujeme, aby v nové úpravě ZoÚ byla pouze jedna 

„ekvivalence“ a nebyl rozdíl mezi oceňováním 

ekvivalencí a konsolidační metodou ekvivalence. Proto 

navrhujeme, aby u této metody byl uveden záměr 

posouzení vhodnosti jejího dalšího použití. 

Odůvodnění: 

IFRS znají pouze jedinou metodu ekvivalence a používají 

ji, jak při sestavení konsolidované účetní závěrky, tak pro 

ocenění finančních investic v samostatné účetní závěrce. 

Proto zvážení vhodnosti použití ekvivalence a její 

relevantní úprava v ZoÚ může vést ke sladění požadavků 

ZoÚ a IFRS. 

 208 D K bodu III. 6. Použití cizích měn (kurzové rozdíly) 

V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno: 

Na str. 57 je uvedeno: „Kurzové rozdíly vznikají při 

použití jiné než funkční měny.“ 

Navrhujeme: 

Navrhujeme (i) upravit název této části takto: „Funkční 

měna a použití cizích měn (kurzové rozdíly)“; (ii) 

vydefinovat v této části funkční měnu jako měna 

primárního ekonomického prostředí a měnu, v níž je de 

facto vedeno účetnictví; (iii) vymezit kvalitativně tzv. 

monetární (peněžní) a nemonetární (nepeněžní) položky 

Bere se na vědomí. 

Věcný záměr vychází z předpokladu, že si účetní 

jednotka zvolí měnu, ve které povede účetnictví – 

tj. funkční měnu. Tou tudíž může být i koruna 

česká. Kurzové rozdíly pak vznikají vždy, když 

bude transakce uskutečněna v jiné měně, než je 

měna účetní jednotky. 

Daná problematika bude předmětem diskuse při 

přípravě paragrafového znění nového zákona. 
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rozvahy. 

Odůvodnění: 

Rozlišení monetárních a nemonetárních položek rozvahy 

je podstatné pro kalkulaci a účtování kurzových rozdílů, 

neboť pouze monetární (peněžní) aktiva a závazky 

představující očekávaný budoucí peněžní tok jsou 

vystaveny měnovému riziku a vedou v účetnictví k 

zaúčtování 

kurzových rozdílů. 

 209 D K bodu IV. 3. Účetní doklady 

V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno: 

Na str. 60 je uvedeno: „V oblasti účetních dokladů se 

nepředpokládají žádné významné změny.“ 

Navrhujeme: 

Navrhujeme zvážit úpravu účetních dokladů, aby 

reflektovaly modernost a realitu, práci s elektronickými 

doklady. 

Odůvodnění: 

ZoÚ by neměl standardizovat a stanovovat náležitosti 

účetních dokladů. Účetní doklad je obecně základním 

účetní záznamem, kterým se prokazují skutečnosti v 

účetnictví a nabývají různých podob a do budoucna se 

Nevyhověno. 

Účetní doklad je jedním z nástrojů, kterým se 

prokazuje průkaznost, proto je nezbytné, aby nový 

zákon i nadále stanovil základní náležitosti. 

Předmětem diskuze však může být, které 

z náležitostí jsou pro průkaznost nezbytné a které 

lze vynechat. 
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podoby budou měnit a vyvíjet. ZoÚ by měl stanovit 

pouze obecný požadavek na jejich existenci. 

 210 D K bodu G. Zhodnocení korupčních rizik 

V této části Návrhu věcného záměra ZoÚ je uvedeno: 

Na str. 75 se uvádí: „Návrh věcného záměru zákona jako 

takový nevytváří prostor pro korupční jednání, nicméně 

jednou z priorit navrhovaného věcného záměru zákona o 

účetnictví je napomoci snížení motivace ke korupci a 

snížení korupčních rizik, neboť korupce brání 

hospodářskému rozvoji a ohrožuje řádné a náležité 

fungování tržní ekonomiky…“ Na str. 76 se uvádí: 

„Jednou ze zásad, která by měla být v nové úpravě 

účetnictví jasně stanovena, je zásada přednosti obsahu 

před formou. Výslovné a přímé zakotvení této zásady 

eliminuje stávající nejistotu při aplikaci, čímž by mělo 

ubýt administrativní zátěže spojené s vyhodnocením 

nejistoty ohledně její aplikace. Zároveň vztah této zásady 

k zajištění věrného a poctivého obrazu účetní závěrky a 

finanční pozice účetní jednotky je mimořádně silný, 

protože tato zásada je nutnou, nikoli postačující 

podmínkou. Návrh počítá s tím, že výjimky z uplatnění 

této zásady budou jasně definovány, aby bylo zcela 

zřejmé, které účetní jednotky a ve kterých 

případech se mohou od této zásady odklonit. Tím se sníží 

riziko pro korupční jednání.  

Bere se na vědomí. 

Nicméně úprava účetní profese není v této fázi 

přípravy nové účetní legislativy vhodná, neboť tato 

problematika musí být řešena komplexně včetně 

provádění analýz, přípravy věcného záměru zákona 

apod. 
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Doporučujeme: 

Doporučujeme, aby s tvorbou nové účetní legislativy, 

jejíž záměr podporujeme, byla vedena též věcná diskuse o 

záměru upravit vhodněji požadavky na kvalifikaci účetní 

profese. Vedení účetnictví s použitím IFRS, vedení 

účetnictví založené důsledně na zásadě přednosti obsahu 

před formou, vedení účetnictví, které vychází 

z koncepčního rámce, vedení účetnictví s povinnostmi 

AML požadavků vyžaduje též osobu profesně 

kvalifikovanou. 

Svaz účetních 

České republiky 

211 D 1 K bodu C.1 – Schéma nové soustavy právních předpisů 

v oblasti účetnictví  

Souhlasíme s vytvořením inventarizační vyhlášky s 

působností na všechny účetní jednotky. Předpokládáme 

však, že se do vyhlášky přesunou některá ustanovení nyní 

uvedená v zákoně a nebudou podnikatelům a NNO 

stanoveny vyhláškou administrativně náročné formální 

požadavky, které by zvýšily administrativní zátěž. Tato 

naše připomínka vychází z naší současné praktické 

zkušenosti u vybraných účetních jednotek, pro které je 

závazná inventarizační vyhláška 270/2010. Často se u 

těchto jednotek setkáváme s nesmyslnými 

formalistickými požadavky kontrolních orgánů, které 

dávají přednost formálním náležitostem inventurních 

soupisů před jejich věcným obsahem.  

 

 

Bere se na vědomí. 

Inventarizační vyhláška by měla obsahovat pouze 

nejdůležitější a nejnutnější ustanovení, která budou 

platná pro všechny účetní jednotky. Ostatní 

ustanovení, která jsou spíše metodického 

charakteru, by byla rozpracována např. v účetním 

standardu a míra jejich závaznosti by se odvíjela 

spíše od typu účetní jednotky (např. závaznost 

pouze pro vybrané účetní jednotky). 
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Doporučujeme, aby Věcný záměr podal ubezpečení, že se 

nezvýší administrativní zátěž inventarizace pro 

podnikatele a NNO.  

Pro přehlednost navrhujeme do soustavy vyhlášek zavést 

jednu samostatnou vyhlášku, která by napříč účetní 

úpravou definovala společné pojmy (typu zásoby, 

hmotný majetek apod.). Toto řešení umožní zkrácení 

dalších samostatných vyhlášek. Pojmosloví by mělo 

v nejvyšší možné míře pro právní jistotu kopírovat 

obecnou právní úpravu.  

 

 

Ve věci technické vyhlášky navrhujeme upravit 

jednotnou taxonomií výstupy účetních závěrek. 

Technické požadavky na vedení účetních knih a další 

účetní záznamy doporučujeme nechat plně v 

kompetencích účetních jednotek ve vazbě na efektivitu 

řízení a též volnou hospodářskou soutěž na trhu 

softwarového řešení účetních agend. Požadavky na účetní 

doklad ve vazbě na jeho průkaznost v době nových 

technických forem navrhujeme, jak je uvedeno níže, 

uchopit zákonem.  

Navrhujeme, aby nový věcný a následně právní úprava 

vydefinovala pozici „účetní“. Vzhledem k tomu, že není 

samostatný zákon o účetní profesi, není k této legislativní 

 

 

Nevyhověno. 

Ambicí nové úpravy účetnictví není definování 

všech účetních pojmů.  

Zákon bude definovat pojmy, které jsou z hlediska 

účetnictví, resp. účetní závěrky zásadní. Tyto 

pojmy budou poté provázány s koncepčním 

rámcem, který bude definice těchto pojmů 

rozvádět.   

 

Bere se na vědomí. 

Diskuze při přípravě paragrafového znění bude 

probíhat k elektronizaci a taxonomii, proto nelze 

vyloučit, že by i v případě technické vyhlášky 

mohlo dojít k jejímu rozšíření či jiné úpravě. 

 

 

 

Bere se na vědomí. 
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úpravě jiný vhodný prostor. Přičemž právní definice 

výkonu profese účetní a jejího postavení v účetní 

jednotce chybí, neboť právní řád s ní na jiných místech 

počítá. Např. dle Zákona o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu č. 253/2008 Sb., který stanoví v §2/1/e, že mezi 

povinné osoby patří také auditoři, účetní a daňoví 

poradci. Kdo je daňový poradce, kdo auditor, to je 

stanovené zákonem, ale jediní účetní nemají svůj vlastí 

zákon. Je tedy vhodné uchopit, kdo už je v účetním 

procesu „účetním“ ve smyslu práv, povinností 

a související odpovědnosti. 

Nicméně úprava účetní profese není v této fázi 

přípravy nové účetní legislativy vhodná, neboť tato 

problematika musí být řešena komplexně včetně 

provádění analýz, přípravy věcného záměru zákona 

apod. 

 212 D 2 K bodu I.1.vii - Rozsah vedení účetnictví  

2.1 Připomínka k hotovostnímu účetnictví:  

Souhlasíme se zachováním současných hodnot 

uvedených v § 11 zákona o účetnictví, avšak navrhujeme 

změnu definice pojmu „hodnota majetku“, která je 

uvedena v § 11 odst. 5 současného zákona. Současné 

znění zákona o účetnictví zní  

(5) Hodnotou majetku se pro účely jednoduchého 

účetnictví rozumí úhrn majetku zjištěný z přehledu o 

majetku a závazcích sestaveného k rozvahovému dni. Do 

úhrnu majetku se nezahrnují pohledávky z prodeje 

dlouhodobého majetku a jejich úhrady, pohledávky 

nahodilé a mimořádné a jejich úhrady.  

 

Bere se na vědomí. 

V rámci jednání pracovní skupiny k přípravě nové 

koncepce účetní legislativy proběhla jen dílčí 

diskuze k této problematice. Předpokládáme však, 

že při přípravě paragrafového znění nového zákona 

bude probíhat hlubší diskuze a definice pojmu 

„hodnota majetku“ a „celkové příjmy“ budou 

precizovány. 
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Podle našeho názoru by měla být podtržená věta z 

definice vyjmuta.  

a) není vhodné snižovat hodnotu majetku o pohledávky 

z prodeje dlouhodobého majetku, protože samotný 

dlouhodobý majetek po dobu jeho vykazování v účetní 

jednotce se do hodnoty majetku započítává  

b) není vhodné snižovat hodnotu majetku o úhrady, 

protože tyto úhrady ke dni sestavení účetních přehledů již 

dávno nemusí být v bance ani v pokladně a mohou být 

spotřebované (na výdaje) nebo přeměněné v zásoby či 

nový dlouhodobý majetek. Odečítáním úhrad se může 

účetní jednotka dopočítat až k záporné hodnotě majetku. 

Také není jasné, zda se mají odečítat všechny úhrady i za 

předcházející účetní období.  

Obdobná věta v definici „celkových příjmů“ v § 11 odst. 

4 má ekonomické opodstatnění, které vidíme ve 

vyloučení mimořádných událostí na straně příjmů. Každý 

příjem peněz (i mimořádný) má však za následek zvýšení 

majetku prvotně ve formě finančních prostředků, které se 

mohou změnit na nový dlouhodobý majetek nebo zásoby.  

 

2.2 Připomínka k tabulce, která nastiňuje navrhovaný 

minimální rozsah vedení účetnictví  

Z Věcného záměru není zřejmé, z jakého důvodu se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Návrh věcného záměru nového zákona 

předpokládá, že by některé fyzické osoby – 
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navrhuje rozšíření možností vedení účetnictví u fyzických 

osob. V současné době podnikající fyzická osoba vede 

daňovou evidenci nebo je účetní jednotkou a vede 

podvojné účetnictví. Navrhuje se další varianta – možnost 

vedení hotovostního účetnictví. Fyzická osoba si tedy 

bude moci vybrat, zda povede daňovou evidenci nebo 

hotovostní účetnictví. Pokud to tak je skutečně 

zamýšleno, mělo by se ve Věcném záměru zaznít 

odůvodnění této novinky. Nenašli jsme žádnou výhodu 

při rozhodování fyzické osoby, zda povede daňovou 

evidenci nebo jednoduché účetnictví. Je však možné, že 

existuje jiný právní předpis, který nařizuje fyzické osobě 

vedení účetnictví, a tedy dnes to automaticky znamená 

povinnost vedení podvojného účetnictví. Pokud je 

navržena pro tyto situace možnost vedení jednoduchého 

účetnictví, mělo by to být zmíněno ve věcném záměru. 

podnikatelé mohly vést hotovostní účetnictví při 

splnění hodnotových kritérií. Nicméně kdo 

z fyzických osob – podnikatelů bude účetní 

jednotkou včetně provázanosti se zákonem o dani 

z příjmu a povede hotovostní účetnictví, bude 

předmětem diskuze při přípravě paragrafového 

znění nového zákona. 

 213 D 3 K bodu II – Účetní závěrka  

 

Doporučujeme zachovat ustanovení o validování účetních 

závěrek malých neauditovaných jednotek účetním 

odborníkem, tak jej obsahoval návrh Věcného záměru 

zákona o účetnictví z listopadu 2018. V době, kdy výkon 

účetní profese není nijak upraven, je ve věci veřejného 

zájmu garance spolehlivosti zveřejňovaných účetních 

výkazů. Při hranicích majetku a obratu a počtu 

zaměstnanců již může být tato jednotka na lokální úrovni 

Nevyhověno. 

Úprava ve věcném záměru vzešla mimo jiné i z 

veřejné konzultace k materiálu „Souhrn koncepce 

nové účetní legislativy 2020 – 2030“ (jen pro 

upozornění – nešlo o návrh věcného záměru). 

Návrh věcného záměru počítá se zachováním 

stávajícího stavu, pokud jde o povinný audit 

obchodních společností. 

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



 225 

významným zaměstnavatelem či příjemcem veřejných 

prostředků či úvěrových zdrojů a forma potvrzení 

spolehlivosti účetnictví je zde na místě. 

 214 D 4 K bodu II.1.iv – Části účetní závěrky  

Vyjadřujeme zásadní nesouhlas s tím, aby účetní závěrka 

byla upravena v zákoně pouze v obecné rovině, s tím, že 

její konkrétní části by byly definovány podzákonným 

právním předpisem. Účetní závěrka je proces, k němuž 

celá právní úprava směřuje a její sestavení je nejvyšší 

povinností účetních jednotek vůči veřejnoprávním zájmů 

příjemců účetních informací. Pokud by účetní závěrku 

celkově neupravoval zákon, odporuje to základnímu 

ústavnímu principu, že povinnosti stanoví pouze zákon.  

Doporučujeme ponechat celkově úpravu účetní závěrky 

přímo v zákoně o účetnictví. 

Vysvětleno. 

Povinnost sestavit účetní závěrku bude i nadále 

definována zákonem. Zákon by stanovil i co účetní 

závěrku tvoří.  Obsahové vymezení a uspořádání 

účetní závěrky by bylo, stejně jako je tomu 

v současné době, upraveno prováděcím právním 

předpisem.  Vzhledem k tomu, že zákon o 

účetnictví pokrývá široké spektrum účetních 

jednotek a že účetní závěrka není tvořena všemi 

účetními výkazy, navrhuje se definování konkrétní 

účetní závěrky přímo prováděcím právním 

předpisem. Při přípravě paragrafového znění 

proběhne k tomuto detailnější diskuze. 

 215 D 5 K bodu II.1.vi. – Měna účetní závěrky  

Z textu tohoto bodu není zřejmé, zda se v novém zákoně 

uvažuje „pouze“ možnost jiné měny pro vykazování (tj. 

pro účetní závěrku), nebo je tím myšlena také varianta 

jiné funkční měny pro jednotlivé účetní zápisy. 

Doporučujeme ve Věcném záměru rozlišovat pojem 

„měna pro vykazování“ od pojmu „funkční měna“.  

Zavedení jiné funkční měny, než je česká koruna, je 

zmíněno v Hodnocení dopadu regulace (RIA) k návrhu 

Bere se na vědomí. 

Věcný záměr vychází z předpokladu, že si účetní 

jednotka zvolí měnu, ve které povede účetnictví – 

tj. funkční měnu. Tou tudíž může být i koruna 

česká. Kurzové rozdíly pak vznikají vždy, když 

bude transakce uskutečněna v jiné měně, než je 

měna účetní jednotky. 

Daná problematika bude předmětem diskuse při 
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věcného záměru zákona o účetnictví v bodě 2.2. – Návrh 

variant věcného řešení. Zde je jako závěr vyhodnoceno, 

že se preferuje Varianta 1, tj. zavedení jiné funkční měny, 

než je česká koruna, je preferováno.  

V Návrhu věcného záměru se o zavedení funkční měny 

nikde nehovoří. Proto navrhujeme bod II.1.vi celý upravit 

v tomto duchu:  

a) Název bodu II.1.vi – Funkční měna  

 b) V textu vymezit, co to je funkční měna – v 

současné době tento termín v zákoně o účetnictví 

nemáme a veřejnosti nemusí být zřejmé, co je 

tímto pojmem myšleno  

 c) V textu jasně deklarovat záměr zavedení jiné 

funkční měny, než je česká koruna, jak to vyznívá 

z RIA  

přípravě paragrafového znění nového zákona. 

 216 D 5 K bodu II.2 – Konsolidovaná účetní závěrka  

Návrh věcného záměru nadále počítá s tím, že se 

problematika konsolidované účetní závěrky bude 

vztahovat pouze na obchodní společnosti. Navrhujeme 

zvážit rozšíření povinnosti konsolidace také pro  

a) družstva – ZOK umožňuje zakládat družstva za účelem 

podnikání a umožňuje, aby družstvo bylo společníkem v 

obchodních společnostech. Pokud je ovládající osobou 

družstvo, nesestavuje konsolidovanou účetní závěrku. 

 

 

 

 

Vyhověno. 

Text upraven. 
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Případná konsolidovaná závěrka by členům družstva 

podala věrnější obraz finanční pozice, resp. ekonomické 

situace družstva.  

b) obce a kraje – pro občany by byla informace o 

skutečné ekonomické situaci, zejména o celkovém 

majetku a závazcích, zcela jistě přínosnou informací.  

 

 

 

 

 

 c) Konsolidační vyhlášku státu přejmenovat na 

agregační vyhlášku státu – bude lépe vystihovat 

proces, jež je nyní používán  

 

 

Vysvětleno. 

Původní koncept konsolidace státu počítal, že 

ministerstva a kraje budou sestavovat 

konsolidované účetní závěrky za své konsolidační 

celky. V rámci připomínkového řízení ke 

konsolidační vyhlášce státu musel být tento 

koncept, po rozporech s ÚSC, změněn do současné 

podoby. Jednalo by se pro dotčené subjekty o 

neakceptovatelnou administrativní a finanční zátěž.  

 

Nevyhověno. 

Domníváme se, že proces lépe vystihuje právě 

název „Konsolidační vyhláška státu“. Dochází 

k vylučování významných vzájemných vztahů, 

nejedná se tedy o čistou agregaci. Agregační 

vyhláška státu by byla zavádějící. 

 217 D 6 K bodu III.2. – Základní způsoby oceňování  

V návrhu věcného záměru jsou vyjmenované možnosti 

ocenění pod body a) až f). V tomto seznamu chybí 

ocenění ve výši 1,- Kč podle § 25(1)k) současného 

zákona o účetnictví. Věcný záměr by měl zdůvodnit, proč 

Vyhověno. 

Text upraven. 
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se s touto variantou již dále nepočítá. Pokud se i nadále s 

touto možností počítá, měla by být do Věcného záměru 

doplněna 

 218 D 7 K bodu III.3. – Úpravy hodnot  

Druhý odstavec v tomto bodě Návrhu věcného záměru 

zákona zní:  

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty 

majetku, příp. znehodnocení aktiva. Zobrazují negativní 

důsledek některých transakcí a událostí, které mohly být, 

ale také vůbec nemusely být ovlivněny samotnou účetní 

jednotkou. V jejich důsledku dochází ke snížení 

budoucího ekonomického prospěchu nebo využitelného 

potenciálu aktiva.  

Navrhujeme, aby byla poslední (podtržená) věta 

přeformulována, protože zaměňuje příčinu a následek. 

Snížení budoucího ekonomického prospěchu testovaného 

aktiva vede ve svém důsledku k vytvoření opravných 

položek. Podtržená věta je napsána obráceně.  

Úpravy hodnot (opravné položky i odpisy) jsou ve své 

podstatě odhady. Navrhujeme ve Věcném záměru tuto 

skutečnost uvést, protože z navrženého textu toto není 

patrné. Po této úpravě bude zřejmé, že se na opravné 

položky a rezervy vztahuje také to, co je popsáno v bodě 

„K bodu III.4 – použití odhadů“. 

Vyhověno.  

Text upraven. 
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 219 D 8 K bodu III.4 – Použití odhadů  

Struktura nového zákona o účetnictví uvedená v bodě C.3 

názvem položky III.4 – Použití odhadů (rezervy) je 

zavádějící. Vypadá to na první pohled, jako by jediným 

odhadem v účetnictví byla rezerva.  

Doporučujeme zvážit úpravu názvu této položky tak, aby 

název byl v souladu s tím, co obsahuje. 

Vyhověno.  

Text upraven. 

 220 D 9 K bodu III.6 – Použití cizí měny (kurzové rozdíly)  

Podle našeho názoru by v tomto bodě mělo být zmíněno, 

že nerealizované kurzové rozdíly (tj. překurzování k 

rozvahovému dni) vznikají pouze u aktiv a závazků, kde 

hrozí kurzové riziko v závislosti na očekávaných 

budoucích peněžních tocích, tj. u peněžních aktiv 

a peněžních závazků. 

Nevyhověno. 

Ambicí věcného záměru není upravovat detailní 

účetní postupy. Tato problematika bude řešení až 

při přípravě paragrafového znění (pokud bude 

spadat do působnosti zákona), ale spíše až při 

přípravě prováděcích právních předpisů. 

 221 D 10 K bodu IV. 3– Účetní doklady  

Veřejnost cítí potřebu vydefinovat do budoucna pojem 

účetní doklad. Ve smyslu prvotní doklad, a to nejen co do 

náležitostí, jak má dosavadní právní úprava, tak co do 

průkaznosti, auditní stopy atd. ve vazbě na moderní 

formy zpracování a oběhu účetních dokladů nejen uvnitř 

účetní jednotky, ale též mezi jednotkami navzájem. (např. 

problematika dokladů bez zaručeného elektronického 

podpisu, prostý výtisk elektronicky zaslaného doklady 

apod.). Inspirací zde může být propracovaná právní 

Bere se na vědomí. 
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úprava daňového dokladu v zákoně o DPH. 

 222 D 11 K bodu IV.4 – Účetní zápisy a účetní systém (účetní 

knihy) Čtvrtý odstavec zní  

Vzhledem k tomu, že zásadním účelem účetního systému 

je řádné sestavení účetní závěrky, bude účtový rozvrh 

účetní jednotky strukturován tak, aby na jeho základě 

bylo možno účetní závěrku včetně přílohy v účetní 

závěrce v souladu se zákonem sestavit. Minimální rozsah 

účtového rozvrhu by tak měl vázat na jednotlivé položky 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty.  

Tento odstavec pojednává o účtovém rozvrhu. Ten je 

řešen až v další části tohoto bodu. Navrhujeme přesunutí 

tohoto odstavce až za nadpis „Účtová osnova a účtový 

rozvrh“.  

 

V části „Účtová osnova a účtový rozvrh“ – VARIANTA 

II – je nastíněn minimální rozsah účtového rozvrhu pro 

NNO. Text odstavce zní  

Zákon se pro NNO omezí na požadavek, aby účtový 

rozvrh strukturovala účetní jednotka tak, aby na jeho 

základě bylo možno účetní závěrku v souladu se zákonem 

sestavit. Minimální rozsah účtového rozvrhu by tak měl 

vázat na jednotlivé položky rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty.  

 

 

 

 

Vysvětleno. 

V tomto případě nejde o definování či vysvětlování 

účtového rozvrhu, ale jde o dokreslení provázanosti 

celého účetního systému. 

 

Vyhověno. 

Text upraven. 
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V takovém případě by bylo vhodné, aby doporučená 

směrná účtová osnova pro NNO byla navržena buď 

formou účetního standardu, nebo odbornými profesními 

organizacemi; její nezávaznost by však podpořila 

vytvoření efektivního podnikatelského prostředí pro 

zahraniční investice  

Z textu Návrhu věcného záměru se nedá dovodit, že toto 

navrhované řešení platit i pro podnikatele. Doporučujeme 

nahradit text „NNO“ textem „podnikatelé a NNO“. Takto 

to bylo zřejmě předkladatelem také míněno, protože na 

konci textu je zmiňováno „efektivní podnikatelské 

prostředí“. 

 223 D 12 K bodu V.2 – Výstupy hotovostního účetnictví  

Pokud platí předpoklad, že fyzické osoby budou moci 

vést vedle daňové evidence také hotovostí účetnictví (viz 

naše připomínka uvedená v bodě 2.2.) Bylo by vhodné 

zmínit ve věcném záměru, že Přehled o příjmech a 

výdajích bude mít 2 varianty  

a) varianta pro NNO (jako v současné vyhlášce 

325/2015)  

b) varianta pro podnikající fyzickou osobu  

Vysvětleno. 

Předpoklad, že fyzické osoby povedou vedle 

daňové evidence také hotovostní účetnictví, neplatí. 

 

 224 D 13 K bodu VIII. - Audit  

Doporučujeme ve Věcném záměru zákona zmínit, jaká 

pravidla budou nastavena pro povinnost auditu 

 

Nevyhověno. 
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Evropských společností. Podle současného zákona není 

postavení Evropských společností z pohledu povinného 

auditu jednoznačné.  

 

 

 

 

 

 

Navrhujeme, aby byla povinnost ověření účetní závěrky 

rozšířena pro vybrané účetní jednotky od vhodně 

zvolených hodnotových kritérií (např. účetní závěrky 

účetních jednotek, které mají povinnost sestavovat výkaz 

PAP). Jsme si vědomi toho, že předmětem 

přezkoumávání hospodaření podle zákona 420/2004 Sb., 

o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších 

předpisů, je mimo jiné účetnictví vedené územním 

celkem (viz § 2 odst. 2 písm. h) zmíněného zákona). 

Proto doporučujeme, aby  

 a) „velké“ územní celky – podle navržené 

kategorizace (viz k bodu I.1.vi) – měli povinný 

audit účetní závěrky, a zároveň by předmětem 

Evropská společnost se řídí nařízením Rady (ES) č. 

2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské 

společnosti. Hlava IV Roční účetní závěrka a 

konsolidovaná účetní závěrka v čl. 61, resp. 62 

stanoví povinnosti týkající se sestavení účetní 

závěrky, resp. konsolidované účetní závěrky a 

jejich ověření. V čl. 61 se stanoví, že se evropská 

společnost řídí pravidly vztahujícími se na akciové 

společnosti. 

Vzhledem k tomu, že jde o nařízení, které je přímo 

použitelné není vhodné tato ustanovení do zákona o 

účetnictví transponovat. 

 

Nevyhověno. 

U vybraných účetních jednotek je kontrola 

nakládání s veřejnými prostředky realizována celou 

řadou kontrolních orgánů (srov. zákon č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 

územních samosprávných celků a dobrovolných 

svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o 
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přezkoumávání hospodaření podle zákona 

č. 420/2004 Sb., nebylo účetnictví  

 b) ostatní územní celky – závěrka by nebyla 

povinně auditovaná a předmětem přezkoumávání 

hospodaření by i nadále bylo mimo jiné účetnictví 

vedené územním celkem  

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů). Každé další rozšiřování 

ověřovacích činností je podrobeno detailní analýze 

a podrobné diskuzi nejen v rámci meziresortního 

připomínkového řízení, ale zejména při 

projednávání v Parlamentu České republiky. S 

ohledem na účel, který by navrhované ověření mělo 

sledovat, a to včetně rozpočtových dopadů s ním 

spojených, nelze za stávajícího stavu návrhu 

vyhovět. Další překážku úspěšné implementace 

spatřujeme v nedostatku odborníků na audit účetní 

závěrky ve veřejném sektoru.   

Úřad pro 

zahraniční styky 

a informace 

225  

Z 

V rámci přípravy normativního textu nového zákona o 

účetnictví požadujeme zakotvit možnost použití 

zvláštních účetních standardů zpravodajskými službami 

tak, jak je tomu doposud v zákoně č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu 

zajištění ochrany aktiv zpravodajských služeb a utajení 

jejich činnosti. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 

V rámci paragrafového znění nového zákona o 

účetnictví bude zachována možnost vydat pro 

ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory 

a zpravodajské služby zvláštní standardy, které se 

nebudou zveřejňovat. 
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Ostatní připomínková místa neuvedená v eKLEPu – bez datové schránky: 

 

Připomínkové 

místo 

Č. 

př. 

Z/

D 

Připomínky Vypořádání 

Česká asociace 

pojišťoven 

226 D Ke koncepci soustavy účetních předpisů 

Navržená koncepce se nám jeví smysluplná a rozhodně je 

posunem k modernějšímu pojetí bližšímu přístupu 

mezinárodních standardů. Umožňuje lépe se vypořádat s 

úskalími, která do obecné právní úpravy vnáší 

koexistence národních „standardů“ s mezinárodními, 

zejména pak umožňuje vhodně doplnit mezinárodní 

standardy o zákonnou úpravu oblastí, které standardy 

neřeší (např. inventarizace). 

Považujeme však za nutné upozornit, že jedním ze 

zásadních nedostatků této nové koncepce je 

nediferencovaná klasifikace účetních jednotek, která 

nebere v potaz specifika jednotlivých odvětví. Co se týče 

pojišťovnictví, skutečnost je taková, že malé pojišťovny, 

které pokrývají méně než 2% pojistného trhu, se díky 

regulatorním požadavkům na kapitál nemají nikdy šanci 

stát malými účetními jednotkami, byť např. obratem by se 

mezi tyto jednotky zařadit mohly. 

Nevyhověno. 

Kategorizace účetních jednotek, včetně určení 

subjektů veřejného zájmu vychází z požadavků 

směrnice 2013/34/EU. 

Dle této směrnice jsou pojišťovny bez ohledu na 

svou velikost považovány za subjekt veřejného 

zájmu (a to bez možnosti, aby členský stát umožnil 

výjimku), přičemž subjekty veřejného zájmu se 

považují za velkou účetní jednotku. 

Navíc pojišťovny, bez výjimky, podléhají dohledu 

regulátora, což znamená, že jsou na ně kladeny 

požadavky v zásadě jako na velké účetní jednotky. 
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Zásadní připomínka. 

 227 D K použití mezinárodních standardů 

Velmi pozitivně oceňujeme zdůraznění vazby uplatnění 

mezinárodních standardů na adekvátní úpravu v přístupu 

daňových zákonů (základ daně podle IFRS výsledku). 

Uvítali bychom, kdyby uplatnění mezinárodních 

standardů v sektoru pojišťovnictví alespoň pro 

pojišťovny, které nejsou součástí konsolidačního celku 

sestavujícího konsolidovanou závěrku podle IFRS a které 

by obratem spadaly do kategorie malých účetních 

jednotek, bylo použití mezinárodních standardů pro 

sestavení účetní závěrky na dobrovolné bázi. 

Obecně se uvádí, že použití mezinárodní standardů 

představuje pouze jednorázové zvýšení nákladů na 

výkaznictví (na počátku), což neodpovídá realitě - 

zejména standardy IFRS 9 a IFRS 17 jsou natolik 

komplexní, že jejich implementace je extrémně finančně 

náročná, ale i samotný provoz znamená výrazné zvýšení 

nákladů v porovnání např. s IFRS 4. 

Za velmi významné považujeme posouzení návaznosti na 

poslední novelu daňových zákonů, podle které dochází od 

roku 2020 ke změně v oblasti rezerv, které jsou nově 

daněny podle Solvency II. Není nám zřejmé, zda po 

zavedení IFRS dojde k další změně, která opět naváže 

daňový základ na IFRS, nebo bude pro pojišťovny 

Nevyhověno. 

Vzhledem ke skutečnosti, že dle současných 

regulatorních požadavků (Solvency II) vycházející 

z evropské úpravy se pro účely dohledu předkládají 

finanční výkazy sestavené v souladu s IFRS, a při 

provázanosti s daní z příjmů, se jeví jako logické, 

aby všechny pojišťovny sestavovaly účetní závěrku 

dle jednoho formátu – IFRS. 
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ponecháno zdaňování rezerv nadále podle Solvency II a 

tedy odlišný režim oproti jiným finančním institucím. Ani 

jeden ze zmíněných postupů nám nepřipadá jako ideální a 

je tedy třeba tento prvek důkladně posoudit a vyřešit. 

Zásadní připomínka. 

 228 D K termínu povinného zavedení IFRS 

Považujeme za velmi významné, aby termín povinného 

zavedení IFRS novým zákonem o účetnictví byl až po 

zavedení IFRS 17 (a IFRS 9) pro pojišťovny.  

Jelikož návrh věcného záměru zákona neobsahuje bližší 

určení žádného roku, od kterého by měl být IFRS 

zaveden, považujeme za nutné upozornit, že pojišťovny 

již provádějí implementační kroky v souvislosti pro 

speciální standardy platné pouze pro pojišťovny, které 

znamenají personální i finanční náklady. Je tedy 

nezbytné, aby byl rok pro zavedení IFRS pro finanční 

instituce nejdříve v roce, kdy začne platit IFRS 17 nebo 

později. 

Zásadní připomínka. 

Bere se na vědomí. 

Konkrétní termín zavedení IFRS není v návrhu 

věcného záměru uveden úmyslně. Návrh uvádí, že 

pro povinné zavedení IFRS pro účetní závěrky bude 

nutná provazba se zákonem o dani z příjmu. Proto 

vzhledem k této skutečnosti nelze jednoznačně 

stanovit přesné datum zavedení IFRS.  

Vazba zavedení IFRS na přijetí IFRS 17, může být 

jednou, nikoli však určující, z okolností pro 

zavedení IFRS pro pojišťovny.    

 229 D K rozsahu a detailu zveřejňovaných informací 

Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost koordinaci 

požadavků na zveřejnění, které jsou upraveny i dalšími 

než pouze účetními předpisy (kapitálové trhy, daně, atd.), 

aby nedocházelo k duplikaci požadavků na zveřejnění, 

Bere se v úvahu. 

Bude předmětem diskuze v rámci přípravy 

paragrafového znění zákona. 
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které sledující de facto totožný účel, ovšem liší se 

formalizací sdělení. Dále pak doporučujeme klást vyšší 

ohled na náklady, které se na sběr zveřejňovaných 

informací musí vynaložit na straně účetních jednotek. 

Česká leasingová 

a finanční 

asociace 

230 D K bodu I. 1. viii. Použití mezinárodních účetních 

standardů 

Podporujeme návrh na dobrovolné použití IFRS - EU u 

účetních jednotek, které jsou součástí konsolidačního 

celku, ve kterém konsolidující účetní jednotka (mateřský 

podnik) používá IFRS - EU pro sestavení konsolidované 

účetní závěrky, a ostatních účetních jednotek působících 

na finančním trhu.  

Dle našeho názoru u návrhu Účetní závěrky v bodě b) 

dobrovolné použití IFRS-EU vypadly ostatní účetní 

jednotky působící na finančním trhu, kterými jsou i 

společnosti poskytující zároveň leasing a spotřebitelské 

úvěry. 

Souhlasíme rovněž se závěrem, že navrhovanou změnu je 

nezbytné provázat se změnou v zákoně č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  

Souhlasíme i se závěrem, že mezinárodně uznávané 

standardy by měly být zaváděny zejména u velkých 

(kótovaných) společností, kde přínosy jasně převyšují 

náklady a nelze jimi zatěžovat drobné podnikatele. 

Vysvětleno. 

Pokud jde o možný plánovaný přechod na 

používání IFRS, tak návrh věcného záměru zákona 

o účetnictví počítá především s použitím IFRS, ať 

již povinným či dobrovolným, u některých účetních 

jednotek, které v současnosti spadají do rozsahu 

působnosti vyhlášek č. 501/2002 Sb. 

a č. 502/2002 Sb.  

Případné postupné rozšiřování skupiny účetních 

jednotek používajících IFRS ať už na povinné či 

dobrovolné bázi je nutno podložit důkladnou 

analýzou dopadů na výběr daní. 

 231 D K bodu I. 2. Vymezení předmětu účetnictví a k bodu 4. 

Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Proti zavedení zásady přednosti „obsahu před formou“ 

Bere se na vědomí. 

Použití této zásady a případné výjimky z jejího 

použití budou diskutovány při přípravě 
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nemáme v zásadě námitky. Upozorňujeme však na 

problém účtování finančního leasingu (ne pro 

leasingové společnosti), ale pro příjemce tohoto produktu 

– zejména malé a střední podnikatele, pro které je 

financování investic formou finančního leasingu 

v podstatě jedinou přístupnou formou financování. 

Účtování je pro ně v současnosti jednoduché a 

srozumitelné – doporučujeme proto výjimku pro FL u 

této zásady. To zároveň koresponduje s navrženou snahou 

návrhu zákona o zjednodušení povinnosti vyplývající 

z právních předpisů upravujících účetnictví pro malé a 

střední účetní jednotky.  

paragrafového znění nového zákona a při tvorbě 

koncepčního rámce. 

Pravidla účtování a vykazování tak, aby byla v 

souladu s jejich ekonomickou podstatou, mohou být 

poměrně komplikovaná. Tato pravidla však lze 

zjednodušit, nebo pro tyto případy lze pro 

vymezené účetní jednotky přijmout výjimku ze 

zásady přednosti obsahu před formou, což jsou 

zejména případy účtování finančního leasingu. 

 232 D K bodu IX. Zveřejňování 

Velmi podporujeme realizovat doporučení umožnit 

předávání účetních závěrek v elektronické podobě ve 

strukturovaném strojově čitelném formátu do veřejných 

rejstříků prostřednictvím správce daně. Toto opatření 

rovněž podporuje snahu o zjednodušení povinnosti 

vyplývající z právních předpisů upravujících účetnictví.  

 

Bere se na vědomí. 

Bude předmětem diskuze k paragrafovému znění 

nového zákona. 

Problematika zveřejňování účetních závěrek je 

v současné době řešena v rámci pracovní skupiny 

pro zveřejňování účetních závěrek zřízenou GFŘ.   

Národní účetní 

rada 

233 D  

C.1. Schéma nové soustavy 

právních předpisů 

v oblasti účetnictví 

 

 

Aplikace věrného a 

poctivého zobrazení a 

možnost inspirace se 

v dalších účetních 

rámcích 

Vyhověno. 

Text upraven. 

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



 239 

Obecně lze říci, že zákon o 

účetnictví by ve vazbě na 

koncepční rámec měl 

upravovat základní práva a 

povinnosti účetních 

jednotek, všeobecné účetní 

zásady a principy (akruální 

princip, vymezení účetní 

jednotky, zásada neomezené 

doby trvání účetní jednotky, 

zásada periodicity, přednost 

obsahu před formou, stálost 

metod, zásadu opatrnosti, 

zásada vymezení okamžiku 

realizace, zásada věrného a 

poctivého zobrazení, zákaz 

kompenzace, zásada 

objektivity), obecné 

požadavky na účetnictví jako 

takové (např. průkaznost, 

archivace), včetně sankčních 

opatření, i jeho výstupy, 

kterými jsou zejména účetní 

závěrka, konsolidovaná 

účetní závěrka a výroční 

zpráva, resp. zpráva vedení 

účetní jednotky. Otázky 

vykazování a použití 

 

Navrhujeme doplnění 

rozsahu úpravy 

povinností účetních 

jednotek. Dále 

navrhujeme zpřesnit, že 

účetní metody pro 

účetní případy, které 

nebudou řešeny 

českými účetními 

předpisy přímo, musí 

vést k věrnému a 

poctivému zobrazení 

takového účetního 

případu v účetnictví 

účetní jednotky. 

V případě, kdy takové 

řešení je obsaženo 

v jiném účetním rámci 

(např. IFRS) lze jej 

použít jako inspiraci 

pro řešení za podmínky, 

že takové řešení opět 

povede k věrnému a 

poctivému zobrazení 

v účetnictví účetní 

jednotky. 
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účetních metod 

typových/obecných/vybranýc

h případů by měly být 

upraveny na úrovni 

prováděcích právních 

předpisů, případně Českých 

účetních standardů. 

Prováděcí právní předpis, 

by měl mimo jiné popisovat i 

postup volby účetní metody, 

a to v následující hierarchii: 

1. je-li daný účetní případ již 

upraven účetní metodou 

podle českých účetních 

předpisů, použije se tato 

metoda, 

2. není-li účetní případ 

upraven českými účetními 

předpisy, použije se 

obdobná metoda, pokud 

tento případ vykazuje 

srovnatelné znaky s obdobně 

upravenou účetní metodou a 

která povede k věrnému a 

poctivému zobrazení tohoto 

účetního případu 
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v účetnictví účetní jednotky, 

3. účetní jednotka zvolí 

vlastní účetní 

postupmetodu, jde-li o 

účetní případ účetní 

metodou neupravený nebo 

nepodobající se jinému 

obdobnému účetnímu 

případu podle českých 

účetních přepisů. Vlastní 

postup metoda účetní 

jednotky by měla dodržovat 

obecné koncepční prvky (cíl, 

definice, účetní zásady), 

přičemž účetní jednotka 

může využít účetní metodu 

již existující v jiném 

účetním rámci (např. v 

IFRS přijatých právem 

EU), pokud tato metoda 

povede k věrnému a 

poctivému zobrazení tohoto 

účetního případu 

v účetnictví účetní jednotky 

v souladu se základními 

principy českého 

koncepčního rámce. 
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 234 D C.2.  Ke koncepčnímu 

rámci 

…Základní pravidla 

z připravovaného nového 

zákona budou buď zcela, 

nebo z větší míry 

aplikovatelná i na účetní 

jednotky veřejného sektoru 

(vybrané účetní jednotky). 

Jde především o definici 

prvků, předpoklady, zásady, 

pravidla pro vedení 

účetnictví či sankce. Již dnes 

existuje řada aktivit a 

podnikatelských činností, 

které vykonávají jak účetní 

jednotky veřejného sektoru 

(vybrané účetní jednotky), 

tak i organizace, které 

nejsou účetními jednotkami 

veřejného sektoru (vybranou 

účetní jednotkou). Jde 

například o oblast zdravotní 

péče, sociálních služeb, 

vzdělávání (na všech 

úrovních) a další. Je pak 

otázkou, jestli postavení a 

Sjednocení základních 

pravidel a povinností 

pro všechny účetní 

jednotky 

Souhlasíme s řešením, 

že základní pravidla 

nového zákona budou 

zcela, nebo z větší míry 

aplikovatelná na 

všechny účetní jednotky 

včetně jednotek 

veřejného sektoru. 

Domníváme se, že by 

také povinnosti měly 

být stanoveny pro 

všechny účetní jednotky 

shodně, tj. navrhujeme 

doplnění povinnosti 

ověření účetních 

závěrek některých 

vybraných účetních 

jednotek auditorem 

např. pro ty, které 

povinně sestavují PAP, 

protože dosud jejich 

účetní závěrky nejsou 

předmětem nezávislého 

Nevyhověno. 

U vybraných účetních jednotek je kontrola 

nakládání s veřejnými prostředky realizována celou 

řadou kontrolních orgánů (srov. zákon č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 

územních samosprávných celků a dobrovolných 

svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů). Každé další rozšiřování 

ověřovacích činností je podrobeno detailní analýze 

a podrobné diskuzi nejen v rámci meziresortního 

připomínkového řízení, ale zejména při 

projednávání v Parlamentu České republiky. S 

ohledem na účel, který by navrhované ověření mělo 

sledovat, a to včetně rozpočtových dopadů s ním 

spojených, nelze za stávajícího stavu návrhu 

vyhovět. Další překážku úspěšné implementace 

spatřujeme v nedostatku odborníků na audit účetní 

závěrky ve veřejném sektoru.   
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cíle existence účetních 

jednotek veřejného sektoru 

(vybraných účetních 

jednotek) jsou natolik 

specifické, že pravidla 

nového zákona o účetnictví 

pro ně taktéž musejí být 

specifická natolik, aby byla 

uspořádána do zvláštní části 

zákona. V té by navíc byla 

do značné míry převzata 

struktura ustanovení z části 

nového zákona pro 

podnikatelské účetní 

jednotky. … 

 

 

 

 

 

 

 

externího posouzení. 

V rámci přezkoumání 

hospodaření se účetní 

závěrka neověřuje. 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhujeme zpřesnit 

tuto formulaci odkazem 

na účetní jednotky, 

v souladu se současným 

zněním zákona o 

účetnictví. 

 

 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že návrh věcného záměru 

nepočítá s možností rozšíření povinného auditu i na 

další účetní jednotky (např. používající IFRS – 

povinně či dobrovolně), nebyla provedena analýza, 

kolika účetních jednotek by se tato povinnost nově 

týkala, a nebyl tedy kvantifikován dopad na tyto 

účetní jednotky – zvýšení/snížení administrativní 

zátěže. 

Pro úplnost dodáváme, že u většiny účetních 

jednotek, u nichž se předpokládá IFRS, je 

požadavek na audit stanoven v sektorových 

zákonech (např. zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání 

na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č.87/1995 Sb., o 

spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 277/2009 Sb., 

o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech 

a investičních fondech, ve znění pozdějších 

předpisů nebo zákon č. 427/2011 Sb., o 

doplňkovém penzijním připojištění, ve znění 

pozdějších předpisů). Pokud by se měl požadavek 

na audit doplnit u všech s IFRS, tak by to nemělo 

být provedeno v novém zákoně o účetnictví, ale 

spíše v dotčených sektorových zákonech. 

 

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



 244 

 

VIII. Audit 

Pro povinný audit se 

předpokládá zachování 

stávajícího stavu 

s rozšířením pro některé 

vybrané účetní jednotky. 

Povinný audit se 

u obchodních společností u 

účetních jednotek vztahuje 

vždy na subjekty veřejného 

zájmu, velké účetní jednotky 

a střední účetní jednotky. V , 

v případě malých účetních 

jednotek a svěřenských 

fondů se navrhuje zachovat 

povinnost mít účetní závěrku 

ověřenou auditorem, pokud 

účetní jednotka k 

rozvahovému dni účetního 

období, za nějž se účetní 

závěrka ověřuje, a účetního 

období bezprostředně 

předcházejícího, překročila 

nebo dosáhla zákonem 

stanovených prahových 

hodnot. Z důvodu změny 

Vzhledem ke 

skutečnosti, že se 

předpokládá 

uznatelnost výsledku 

hospodaření podle IFRS 

pro stanovení základu 

daně z příjmů, 

navrhujeme, aby 

vzhledem ke složitosti 

IFRS bylo povinné 

nezávislé ověření 

auditorem. 

 

 

 

 

 

 

 

V souvislosti 

s komentářem pro 

vybrané účetní jednotky 

v bodě I.1.vi. 
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kategorizace účetních 

jednotek (SVZ) se 

k povinnému auditu 

doplňují zdravotní 

pojišťovny a fondy. Také se 

stanoví povinnost auditu u 

účetních jednotek, které 

vykazují podle IFRS. 

Povinnost ověření účetní 

závěrky by bylo vhodné 

rozšířit na některé vybrané 

účetní jednotky 

(předpokládá se, že budou 

nadále považovány za velké, 

i když se na ně směrnice 

2013/34/EU nevztahuje), 

které povinně sestavují 

Pomocný analytický 

přehled (PAP), popř. na 

základě pro ně speciálně 

stanovených kritérií 

stanovených v kategorizaci 

účetních jednotek. 

 

Osvobození z povinného 

auditu zůstane mimo výše 

uvedeného zachováno pro 

vybrané účetní jednotky 

Kategorizace/Kategorie 

účetních jednotek by 

měla být stanovena 

speciální kritéria, na 

jejichž základě by 

účetní závěrky 

některých vybraných 

účetních jednotek 

podléhaly povinnému 

auditu. 
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(mimo zdravotní 

pojišťovny) a u mikro 

účetních jednotek. 
 

 235 D C.2.  Ke koncepčnímu 

rámci 

 

…Další důležitou otázkou 

týkající se koncepčního 

rámce je jeho samotná 

formalizace. V tomto ohledu 

se nabízí řada možností jak 

koncepční rámec v souladu 

s Legislativními pravidly 

vlády formalizovat. 

Preferovanou , a to 

například formou je forma 

důvodové zprávy, jíž bude 

koncepční rámec nedílnou 

součástí a projde celým 

legislativním procesem, 

případně jako součást 

věcného záměru nového 

zákona o účetnictví či jako 

samostatný doprovodný 

dokument nelegislativního 

charakteru. … 

Koncepční rámec 

českého účetnictví 

 

Vzhledem k důležitosti 

postavení koncepčního 

rámce v celém systému 

českého účetnictví se 

KA ČR přiklání 

k variantě, kdy plný 

koncepční rámec českého 

účetnictví bude součástí 

důvodové zprávy 

k novému zákonu.  

 

Vyhověno jinak. 

Text upraven. 
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 236 D C.2. Ke koncepčnímu 

rámci 

 

…Navrhuje se, aby zákon o 

účetnictví obsahoval cíle 

účetnictví, definice 

základních pojmů 

a jednotlivých prvků účetní 

závěrky a vymezení 

základních předpokladů a 

zásad. Tyto koncepční prvky 

by koncepční rámec dále 

blíže specifikoval a rozváděl. 

Zároveň se předpokládá, že 

by existoval jeden koncepční 

rámec pro všechny účetní 

jednotky. Navrhovaný 

koncepční rámec, jak již 

bylo uvedeno výše, by měl 

vycházet ze 

stávajícího koncepčníchho 

rámcůe IFRS. 

V navrhovaném koncepčním 

rámci by byla uvedena 

všechna specifika pro NNO 

a účetní jednotky veřejného 

sektoru (vybrané účetní 

Koncepční rámec 

českého účetnictví a 

jeho inspirace 

koncepčními rámci 

IFRS 

Z návrhu nového zákona 

zatím není jasné, který 

z koncepčních rámců 

IFRS bude aplikován. 

Navrhujeme proto 

prozatím ponechat širší 

možnost výběru. 

Bere se na vědomí. 

Pro doplnění dodáváme, že v případě 

vypracovávání koncepčního rámce pro tvorbu 

nového zákona o účetnictví nebyl brán v potaz 

konkrétní koncepční rámec, ale byl vytvořen 

koncepční rámec pro potřeby českého účetnictví při 

respektování právních norem EU. Cílem bylo 

zformulovat soubor předpokladů, principů a definic, 

ze kterých bude české účetnictví vycházet, a jehož 

jednotlivé koncepční prvky budou promítnuty do 

textu zákona. Jistým vodítkem byl Koncepční 

rámec vypracovaný Radou IASB sloužící Radě 

IASB především jako pomůcka při vývoji 

Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 

(IFRS). Jenom pro upřesnění koncepční rámec 

IFRS je pouze jeden a byl vydán IASB v březnu v 

roce 2018 s názvem „Koncepční rámec pro účetní 

výkaznictví“. 
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jednotky), kdy by se 

vycházelo z koncepčního 

rámce IPSAS. …  

 

 237 D C.2. Ke koncepčnímu 

rámci 

…Koncepční rámec by tak 

měl zajistit principiální 

přístup k řešení účetních 

otázek na bázi moderní 

účetní teorie, nikoli státního 

dirigismu. Přijetí 

koncepčního rámce povede 

k lepšímu pochopení cílů 

nejen účetnictví, ale 

i samotné účetní závěrky a 

jejímu kvalitnějšímu využití 

externími uživateli. To by se 

mělo promítnout i do většího 

tlaku na její kvalitní 

přípravu vedením účetní 

jednotky včetně povinnosti 

auditu pro všechny účetní 

jednotky na základě 

vhodných a smysluplných 

kritérií. 

Sjednocení požadavků 

na všechny účetní 

jednotky, kategorizace 

účetních jednotek a 

vymezení některých 

pojmů 

 

Souhlasíme s názorem 

předkladatele 

prezentovaným v návrhu 

nového zákona, že by 

koncepční rámec měl být 

aplikovatelný na všechny 

účetní jednotky. 

Domníváme se také, že 

tento přístup by měl být 

doplněn sjednocením 

povinnosti auditu pro 

všechny účetní jednotky 

na základě vhodných a 

smysluplných kritérií. 

Navrhujeme proto 

doplnit tento požadavek 

Nevyhověno. 

Povinnost auditu je primárně dána směrnicí 

2013/34/EU a českými sektorovými právními 

předpisy a není účelné zavádět povinný audit pro 

všechny účetní jednotky.  

V této fázi přípravy nové legislativy není 

smysluplné a ani není ambicí věcného záměru 

detailní úprava kategorizace včetně pojmů. A to i 

v situaci, kdy není zcela zřejmé, zda budou fyzické 

osoby – podnikatelé účetní jednotkou. Při stanovení 

pojmů by se primárně mělo vycházet 

u podnikatelských účetních jednotek z kategorizace 

a pojmů daných směrnicí 2013/34/EU. Další 

otázkou je, zda u účetních jednotek vedoucích 

hotovostní účetnictví má kategorizace nějaký 

význam. 

Úprava kategorizace v souvislosti např. 

s přeměnami bude předmětem diskuze v rámci 

přípravy paragrafového znění nového zákona. 
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C.3. Struktura nového 

zákona  

I. 1. vi. 

Kategorizace/Kategorie 

účetních jednotek 

 

…vi. Kategorizace/kategorie 

účetních jednotek 

6. Obchodní 

do nového zákona včetně 

úpravy kategorizace 

účetních jednotek a 

stanovení vhodných 

kritérií (navrhujeme 

doplnění bodu 5., který 

bude obsahovat 

vymezení některých 

pojmů ke kategorizaci 

jako základu pro vhodná 

kritéria i pro účetní 

jednotky mimo 

podnikatelský sektor). 

 

Do struktury nového 

zákona navrhujeme 

doplnit kategorizace také 

pro ostatní účetní 

jednotky, které nebude 

možné zahrnout do 

kategorií pod body 1. až 

3. kategorií účetních 

jednotek. Jedná se 

zejména o družstva, 

fyzické osoby, které jsou 

zapsány v obchodním 

rejstříku na základě své 
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společnosti (dle 

směrnice) 

7. Nestátní neziskové 

organizace 

8. Vybrané účetní 

jednotky 

9. Ostatní účetní 

jednotky (např. FO, 

družstva, účetní 

jednotky na základě 

vlastního 

rozhodnutí) 

10. Vymezení některých 

pojmů ke 

kategorizaci a 

auditu účetních 

jednotek (aktiva, 

obrat, počet 

zaměstnanců a další 

pro účetní jednotky 

odlišné od 

obchodních 

společností, včetně 

výjimek pro 

přeměny) 

 

velikosti. Také těmto 

účetním jednotkám, mezi 

kterými jsou společensky 

či hospodářsky velmi 

významné účetní 

jednotky, by měly být 

stanoveny stejné 

povinnosti.  Z tohoto 

důvodu navrhujeme 

doplnit dále také 

vymezení některých 

pojmů nezbytných pro 

kategorizaci např. aktiva, 

obrat, počet zaměstnanců 

a další kritéria pro účetní 

jednotky odlišné od 

obchodních společností. 

Z důvodu zvýšení právní 

jistoty a zamezení 

výkladových nejasností 

při zařazování do 

kategorie účetních 

jednotek navrhujeme 

také doplnění speciálního 

postupu pro situace, kdy 

dochází k přeměnám. 

 

 238 D I.1.viii Použití Dobrovolné použití  
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mezinárodních účetních 

standardů 

 

 

…Dobrovolné použití 

IFRS - EU se navrhuje: 

d) u účetních jednotek, 

které jsou součástí 

konsolidačního 

celku, ve kterém 

konsolidující účetní 

jednotka (mateřský 

podnik) používá 

IFRS - EU pro 

sestavení 

konsolidované účetní 

závěrky, 

e) , a u ostatních 

účetních jednotek 

působících na 

finančním trhu a 

f) u obchodních 

společností, pokud 

podléhají povinném 

auditu. … 

mezinárodních 

účetních standardů a 

rozsah aplikace 

nového zákona 

 

Navrhujeme rozšíření 

možnosti pro 

dobrovolné použití 

IFRS-EU i pro 

obchodní společnosti, 

které podléhají 

povinnému auditu. 

Důvodem je zejména 

úspora 

administrativních 

nákladů společností, 

které potřebují účetní 

závěrky sestavené podle 

IFRS-EU např. pro své 

potenciální investory, 

přípravu akvizic nebo je 

mohou použít jako 

základ reportingu pro 

mateřské společnosti 

sestavující 

konsolidované účetní 

závěrky podle IFRS 

 

 

 

 

Vyhověno částečně. 

Text upraven. 

Rozšíření možnosti povinného nebo dobrovolného 

použití IFRS bylo široce diskutováno na pracovní 

skupině pro novou koncepci účetnictví.  

Vzhledem k tomu, že se počítá, že by výsledek 

hospodaření zjištěný podle IFRS byl základem daně 

z příjmu, je nutno provést důkladnou analýzu 

dopadů na výběr daně. 

Proto bude docházet k postupnému rozšiřování 

skupiny účetních jednotek s povinným nebo 

dobrovolným použitím IFRS.  

Je potřeba si uvědomit, že finanční instituce 

a pojišťovny již v současné době předkládají 

povinně finanční výkazy sestavené v souladu 

s IFRS dohledovému orgánu. 

Navíc je nutno i analyzovat, pro které skupiny 

účetních jednotek má smysl vedení účetnictví podle 
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…. Navrhuje se proto: 

Účetní závěrka 

a) povinné použití IFRS -

  EU 

- obchodní společnosti, 

jejichž investiční cenné 

papíry jsou přijaty 

k obchodování na 

regulovaném trhu EU 

- banky 

- družstevní záložny 

- penzijní společnosti 

- pojišťovny a zajišťovny 

- transformované fondy 

- účastnické fondy 

- investiční fondy 

- investiční společnosti 

(mimo EU). 

Domníváme se, že 

rozšíření možnosti 

dobrovolného použití 

IFRS i pro další účetní 

jednotky také povede 

ke zvýšení kvality 

účetního výkaznictví a 

přispěje ke kultivaci 

ekonomického 

prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě výše 

uvedeného navrhujeme 

IFRS. IFRS jsou primárně určené účetním 

jednotkám aktivním na kapitálových trzích. 
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- nebankovní obchodníci 

s cennými papíry. 

 

b) dobrovolné použití IFRS -

 EU 

- účetní jednotky, které jsou 

součástí konsolidačního 

celku, za nějž se sestavuje 

konsolidovaná účetní 

závěrka v souladu s IFRS -

 EU 

- účetní jednotky, jejichž 

investiční cenné papíry 

přestaly být obchodovány na 

evropském regulovaném 

trhu 

- pokud se tak obchodní 

společnost podléhající 

povinnému auditu 

rozhodne. 

 

….. Z hlediska aplikace 

ustanovení zákona o 

účetnictví na jednotky 

do přehledu doplnit 

pojišťovny a 

zajišťovny, které budou 

muset povinně 

aplikovat IFRS-EU a 

také dobrovolné použití 

IFRS-EU pro obchodní 

společnosti podléhající 

povinnému auditu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevyhověno. 
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postupující podle IFRS 

navrhujeme doplnit 

taxativním výčtem 

ustanovení zákona, která se 

na ně budou vztahovat, tj. 

I.1., IV., VI.-X., XI 

(vybrané části vztahující se 

k vedení účetnictví), XIII. 

 

Pro zvýšení právní 

jistoty těchto účetních 

jednotek navrhujeme na 

konec části s názvem 

Mezinárodní účetní 

standardy doplnit 

odstavec, který by 

v novém zákoně 

stanovil povinnost 

vymezit taxativně 

přímo ty části nového 

zákona, které se na ně 

budou vztahovat.  

 

 

Konkrétní výčet ustanovení, která se nevztahují na 

účetní jednotky používající IFRS-EU bude 

upřesněn až v paragrafovém znění. Věcný záměr již 

v některých případech uvádí, zda se daná 

problematika na tyto účetní jednotky vztahuje či 

nevztahuje (např. bod II. 2.ii. Povinnost sestavit 

konsolidovanou účetní závěrku (včetně vymezení 

konsolidačního celku) – druhý odstavec. 

Zároveň upozorňujeme na obecné ustanovení 

k bodu I.1.viii Použití mezinárodních účetních 

standardů – Mezinárodní standardy účetního 

výkaznictví - předposlední odstavec, které 

upozorňujeme na nutnost v novém zákoně jasně 

vymezit ta ustanovení zákona, která se nebudou 

vztahovat na účetní jednotky používající IFRS-EU. 

 239 D I.4. Vymezení prvků účetní 

závěrky 

 

Aby účetní závěrka byla pro 

uživatele srozumitelná, je 

nutno definovat její 

jednotlivé základní prvky 

tak, aby se s jejich pomocí 

dostávalo uživatelům 

takového typu informací, 

Doplnění vymezení 

prvků účetní závěrky 

 

Domníváme se, že je 

nezbytné definovat 

kategorii 

dluhu/závazku/cizích 

zdrojů jako prvku účetní 

závěrky.   

Vyhověno částečně. 

Text upraven.                                                                                                                                                                            

Ambicí věcného záměru zákona není detailní 

vymezení všech pojmů, které by měly být novou 

účetní legislativou definovány. V rámci přípravy 

paragrafového znění zákona bude probíhat diskuze 

nad definicemi jednotlivých pojmů a jejich zařazení 

v účetní legislativě – koncepční rámec, zákon, 

prováděcí právní předpis. 
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který očekávají. Ve 

stávajících právních 

předpisech upravujících 

účetnictví nejsou tyto prvky 

obsaženy. Navrhuje se 

v návaznosti na koncepční 

rámec definovat – aktivum, 

dluh/závazek/ cizí zdroj, 

vlastní kapitál/vlastní jmění, 

náklady, výnosy a výsledek 

hospodaření. 

Navrhuje se, aby definice 

těchto základních prvků 

vycházely z definic 

uvedených v koncepčním 

rámci IFRS. Hlavním 

důvodem pro inspiraci 

v IFRS, pokud jde o základní 

definice, s nimiž se v účetní 

legislativě pracuje, je 

zejména jejich obecnost a 

dostatečná vypovídací 

hodnota. Aby účetnictví 

mohlo vykazovat finanční 

dopady transakcí, musí mít 

vybudovaný potřebný 

pojmový aparát, který je 
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zejména spjat s definicí 

pojmu aktiva, 

dluh/závazek/cizí zdroj, 

výnosy a náklady. Tento 

pojmový aparát je vlastní 

pouze účetnictví, ačkoli 

některé pojmy se překrývají 

s pojmy používanými 

právem v jiných oblastech 

(např. občanský zákoník). 

Z tohoto důvodu návrh 

zákona nepočítá s tím, že by 

byla na interpretaci účetních 

pojmů aplikována zásada 

terminologické jednoty 

právního řádu. Popřou-li 

účetní předpisy přístup 

k vymezení účetní 

terminologie, implicitně tak 

popřou, resp. znemožní, 

aplikaci jak například 

zásady přednosti obsahu 

nad před formou, tak i 

samotný smysl účetnictví. … 

…. V případě účetních 

jednotek NNO a veřejného 

sektoru (vybraných účetních 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhujeme tento prvek 

účetní závěrky zařadit 
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jednotek) se navrhuje, aby 

definice těchto základních 

prvků vycházely z definic 

uvedených v koncepčním 

rámci IPSAS. Hlavním 

důvodem pro inspiraci 

v IPSAS, pokud jde o 

základní definice, s nimiž se 

v účetní legislativě pracuje, 

je zejména jejich obecnost a 

dostatečná vypovídací 

hodnota. … 

C.3. Struktura nového 

zákona  

….4. Vymezení prvků účetní 

závěrky (vymezení pro 

podnikatele, NNO, vybrané 

účetní jednotky) 

i. Aktivum 

ii. Vlastní 

kapitál/Vlastní jmění 

iii. 

Dluhy/Závazky/Cizí 

zdroje 

také do struktury nového 

zákona.  
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iv. Náklady 

v. Výnosy 

vi. Výsledek 

hospodaření 

 

 240 D II. 1.iii. Vymezení druhů 

účetní závěrky 

 

….Stávající zákon o 

účetnictví umožňuje 

sestavení účetní závěrky 

pouze v některých 

případech, a to i bez 

uzavírání účetních knih. 

Taková účetní závěrka se 

označuje jako mezitímní 

účetní závěrka. V poslední 

době dochází ke zvýšení 

významu mezitímní účetní 

závěrky, a to zejména 

z důvodu výplaty záloh na 

podíly na zisku. V této 

souvislosti je nutné sestavit i 

přehled o peněžních tocích, 

na základě kterého by mělo 

k výplatě těchto záloh 

Rozšíření možnosti 

sestavit mezitímní 

účetní závěrku 

 

V současnosti je 

možnost sestavení 

mezitímní účetní 

závěrky vázána na 

požadavek jiného 

právního předpisu. Na 

základě zkušeností 

z praxe navrhujeme do 

nového zákona 

rozšíření možnosti 

sestavit mezitímní 

účetní závěrku vždy, 

kdy to bude účetní 

jednotka potřebovat.  

Nevyhověno. 

Ve věcném záměru se navrhuje, aby postavení 

mezitímní účetní závěrky v české účetní legislativě 

bylo sesouladěno s IFRS, tj. mezitímní účetní 

závěrka se bude sestavovat v pravidelně se 

opakujících intervalech. V ostatních případech bude 

mít účetní jednotka sestavit mimořádnou účetní 

závěrku. 

Jaké budou požadavky na mezitímní a mimořádnou 

účetní závěrku (uzavírání účetních knih, provedení 

inventarizace apod.) bude předmětem diskuze k 

paragrafovému znění nového zákona. 
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docházet. Z toho důvodu by 

mělo být možné sestavit 

mezitímní účetní závěrku 

vždy, když bude účetní 

jednotka potřebovat, tj. i 

nad rámce požadavků 

jiných právních předpisů. 

V případě sestavování 

mezitímní účetní závěrky 

navrhujeme ponechat 

stávající výjimky 

z požadavku na uzavírání 

účetních knih, inventarizaci 

a oceňování. V souvislosti 

s navrhovanou úpravou 

částí účetní závěrky v bodě 

II.1.iv. by pak měly být její 

části specifikovány 

v prováděcím právním 

předpise.  …. 

 

 241 D II. 1.vi. Měna účetní 

závěrky 

Dle stávající úpravy se 

účetní závěrka, resp. 

konsolidovaná účetní 

závěrka sestavuje 

v korunách českých. Nově se 

Měna účetní závěrky 

 

Domníváme se, že 

v tomto bodě došlo 

k záměně a spíš se 

jedná o problematiku 

Vyhověno jinak. 

Text upraven. 

Daná problematika bude dále předmětem diskuse 

při přípravě paragrafového znění nového zákona. 

Není tak vyloučeno, že může dojít i k odchýlení se 

v jednotlivostech od původního návrhu/představy. 
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navrhuje umožnit účetním 

jednotkám použít jinou měnu 

než je koruna česká, pokud 

je to relevantní pro jejich 

uživatele. pro ni efektivní a 

tato měna je převažující pro 

její transakce.  

 

Tato navrhovaná změna by 

byla umožněna pouze 

v případě, že by došlo 

souběžně ke změně 

v daňových zákonech, aby 

tak nedocházelo 

k mnohonásobné 

administrativní zátěži. 

 

funkční měny. 

Navrhujeme proto 

přesunout část týkající 

se funkční měny do 

samostatného bodu 

pod III. Oceňování, 

účetní metody a 

odhady.  

 

Co se týče měny 

vykazování odlišné od 

české koruny, by mohla 

být, podle našeho 

názoru, povolena, 

pokud je to relevantní 

pro většinu jejích 

uživatelů, neboť použití 

jiné měny vykazování 

nemá vazbu na daňovou 

problematiku, resp. 

daňový základ by 

vycházel z výsledku 

hospodaření ve funkční 

měně. 

 

Zároveň upozorňujeme na nutnost koordinace 

provedení změn v souladu s daňovými předpisy. 

 

 

 

 242 D II.2.i. Kategorizace skupin Aplikace alternativního 

řešení daného směrnicí 

Vyhověno jinak. 

Text upraven. 
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V souladu se směrnicí 

2013/34/EU se navrhuje, 

aby konsolidující účetní 

jednotky měly možnost, při 

stanovení velikosti skupiny 

pro účely zjištění povinnosti 

sestavit konsolidovanou 

účetní závěrku vycházet 

z prostého součtu hodnot 

skupiny, které porovná 

s hraničními hodnotami pro 

aktiva celkem a roční úhrn 

obratu zvýšenými o 20%, 

navýšit hraniční hodnoty 

pro aktiva celkem a roční 

úhrn obratu o 20%. Tento 

postup bude Při změně 

definice limitů pro velikost 

skupin, v tomto případě 

snížení, však může dojít k 

rozšíření povinnosti 

sestavovat konsolidovanou 

účetní závěrku i na skupiny, 

které dosud tuto povinnost 

neměly. Na druhou stranu 

bude pro konsolidující 

2013/34/EU 

 

Domníváme se, že 

navržená implementace 

možnosti stanovení 

velikosti skupiny pro 

potřeby konsolidace 

podle směrnice 

2013/34/EU je navržena 

nesrozumitelně, 

navrhujeme proto 

uvedenou úpravu.  

 

 

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



 262 

účetní jednotky (mateřské 

podniky) méně časově a 

finančně náročný. zjistit, 

zda se na ně povinnost 

sestavit konsolidovanou 

účetní závěrku vztahuje. 

 

 243 D II.2.i. Povinnost sestavit 

konsolidovanou účetní 

závěrku (včetně vymezení 

konsolidačního celku) 

…. Do konsolidačního celku 

nebudou zahrnovány 

investiční jednotky. 

 

 

Definice investiční jednotky 

 

 

Navrhujeme do bodu 

II.2.i. doplnit do 

závorky také definici 

investiční jednotky, 

která není v novém 

zákoně zatím nikde 

postižena. 

V komentáři k tomuto 

bodu není také 

definice obsažena a 

stávající zákon ji také 

neobsahuje. Vzhledem 

k dopadům při 

stanovování 

konsolidačních celků 

doporučujeme definici 

Bere se na vědomí. 

Definice investiční jednotky bude řešena až při 

přípravě paragrafového znění nového zákona o 

účetnictví, přičemž se předpokládá, že se bude 

vycházet z definice podle IFRS 10. 
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doplnit nebo alespoň 

stanovit, z čeho bude 

vycházet.  

Navrhujeme, že 

povinnost sestavit 

konsolidovanou účetní 

závěrku nebudou mít 

investiční jednotky 

(jednotky v postavení 

mateřských 

společností), přičemž 

zákon poskytne jejich 

kvalitativní vymezení 

a současně stanoví, 

jakou metodou budou 

oceněny finanční 

investice v držených 

nekonsolidovaných 

jednotkách (ocenění 

reálnou hodnotou s 

přeceněním do 

výsledku 

hospodaření). Touto 

úpravou dojde ke 

sladění požadavků 

ZoÚ a IFRS, 

konkrétně IFRS 10 
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Konsolidovaná účetní 

závěrka. 

 

 244 D II.2.i. Osvobození od 

povinnosti sestavit 

konsolidovanou účetní 

závěrku 

….Návrh zákona počítá 

s využitím všech diskrečních 

ustanovení směrnic EU, kdy 

by konsolidující účetní 

jednotky měly možnost při 

stanovení velikosti skupiny 

pro účely zjištění 

povinnosti sestavit 

konsolidovanou účetní 

závěrku vycházet 

z prostého součtu hodnot 

skupiny, které porovná 

s hraničními hodnotami 

pro aktiva celkem a roční 

úhrn obratu zvýšenými o 

20% pro aktiva celkem a 

roční úhrn obratu. Tento 

postup bude pro 

konsolidující účetní 

jednotky (mateřské 

podniky) méně časově a 

Aplikace 

alternativního řešení 

daného směrnicí 

2013/34/EU 

Domníváme se, že 

navržená implementace 

možnosti stanovení 

velikosti skupiny pro 

potřeby konsolidace 

podle směrnice 

2013/34/EU je navržena 

nesrozumitelně, 

navrhujeme proto 

uvedenou úpravu.  

 

Vyhověno jinak. 

Viz upravený text. 

Účetní jednotky budou mít možnost zvolit si, jak 

určí svoji velikost, a tudíž i povinnost sestavit 

konsolidovanou účetní závěrku. Je zcela na účetní 

jednotce, kterou možnost zvolí. 

V souladu se směrnicí 2013/34/EU se navrhuje, aby 

účetní jednotky měly možnost, při stanovení 

velikosti skupiny, vycházet z agregovaných dat za 

účetní jednotky ve skupině, při navýšení hraniční 

hodnoty pro aktiva celkem a roční úhrn obratu o 

20%. 

Daná problematika bude předmětem diskuse při 

přípravě paragrafového znění nového zákona. 
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finančně náročný. 

týkajících se možného 

osvobození od povinnosti 

sestavit konsolidovanou 

účetní závěrku. V případě 

kategorizace skupin budou 

mít účetní jednotky 

možnost zvýšit hraniční 

hodnoty pro aktiva celkem 

a roční úhrn čistého obratu 

o 20%. V současné právní 

úpravě se vychází pouze 

z hodnot pro výši aktiv, 

ročního úhrnu čistého 

obratu a průměrného počtu 

zaměstnanců stanovených 

na konsolidovaném základě. 

Při aplikaci navrhované 

alternativy změně definice 

limitů pro velikost skupiny 

však může dojít k rozšíření 

povinnosti sestavovat 

konsolidovanou účetní 

závěrku i na skupiny, které 

dosud tuto možnost 

povinnost dosud neměly 

(proto bude na uvážení 

účetní jednotky, kterou 
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možnost pro stanovení 

velikosti skupiny zvolí). 

Nicméně u skupin, které 

jsou na hranici limitů pro 

povinné sestavení 

konsolidované účetní 

závěrky, je povinnost 

sestavit konsolidovanou 

účetní závěrku často 

vnímána jako nadbytečná, 

provozně i finančně 

zatěžující, navíc s nízkou 

přidanou hodnotou. Na 

druhou stanu bude pro 

mateřský podnik méně 

časově i finančně náročné 

zjistit, zda se na ně 

povinnost sestavit 

konsolidovanou účetní 

závěrku vztahuje.  

 

 245 D II. Účetní závěrka, a 

konsolidovaná účetní 

závěrka a zahajovací 

rozvaha 

 

Doplnění zahajovací 

rozvahy do struktury 

zákona spolu 

s vymezením 

náležitostí přílohy 

 

Nevyhověno. 

Zákon o účetnictví by měl řešit obecné požadavky 

na finanční výkaznictví, tj. účetní závěrku a nikoli 

řešit požadavky jiných právních předpisů. Není 

možné, aby zákon postihoval a detailně upravoval 

všechny možné případy, kdy se finanční výkazy 

sestavují (zahajovací rozvaha, konečná rozvaha, 
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…3. Zahajovací rozvaha 

   4. Vybrané účetní jednotky 

Navrhujeme úpravu 

názvu bodu II. na 

„Účetní závěrka, 

konsolidovaná účetní 

závěrka a zahajovací 

rozvaha“. Důvodem je 

náš návrh na rozšíření 

tohoto bodu o stanovení 

požadavků na 

zahajovací rozvahu 

sestavovanou na 

základě požadavku 

zákona č. 125/2008 Sb., 

o přeměnách 

obchodních společností 

a družstev, ve znění 

pozdějších předpisů, 

z důvodu sjednocení 

praxe při jejím 

sestavování. 

Navrhujeme také, aby 

v novém zákoně byly 

vymezeny její části 

včetně náležitostí 

přílohy, popř. bylo 

navrženo zmocnění do 

prováděcí vyhlášky.  

 

pololetní výkazy apod.). 

Účetní jednotka by měla být schopná na základě 

požadavků zákona o účetnictví a jiných právních 

předpisů sestavit jiné finanční výkazy a měla by za 

jejich sestavení být zodpovědná. 
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 246 D III. 1.iii. Funkční měna 

Účetní jednotka může 

aplikovat na vedení 

účetnictví funkční měnu 

odlišnou od Kč, pokud je to 

pro ni efektivní a tato měna 

je převažující pro její 

transakce.  

 

Tato navrhovaná změna by 

byla umožněna pouze 

v případě, že by došlo 

souběžně ke změně 

v daňových zákonech, aby 

tak nedocházelo 

k mnohonásobné 

administrativní zátěži. 

Funkční měna 

V návaznosti na 

připomínku č. 13 týkající 

se měny účetní závěrky 

navrhujeme v logice 

struktury nového zákona 

doplnit bod III.1.iii. 

Funkční měna.  

 

 

 

Vyhověno jinak. 

Text v bodu III.6. upraven. 

 

 247 D III.3. Úpravy hodnot 

Jelikož podstatou zásady 

opatrnosti je oceňovat 

aktiva s ohledem na možná 

rizika, ztráty 

a znehodnocení, tj. 

nenadhodnocovat aktiva a 

výnosy a nepodhodnocovat 

pasiva a náklady a tím 

vytvářet fiktivní zisky, je 

Úpravy hodnot 

Pod bodem úprava 

hodnot navrhujeme 

doplnit také 

realizovatelnou 

hodnotou/hodnotu 

z užívání, resp. reálnou 

hodnotu, z důvodu 

nutnosti stanovit, s čím 

by se v účetnictví 

Nevyhověno. 

Ambicí věcného záměru není detailně popisovat 

konkrétní úpravu, která navíc bude předmětem 

diskuse při přípravě paragrafového znění nového 

zákona. Není tak vyloučeno, že může dojít i k 

odchýlení se v jednotlivostech od původního 

návrhu/představy. 

Současně upozorňujeme, že pojem „realizovatelná 

hodnota/hodnota z užívání“ není upravena směrnicí 
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nutno provést úpravu 

hodnot, jejichž účelem je 

zohlednit změny hodnot 

aktiv vykázaných 

k rozvahovému dni, ať je 

tato změna konečná nebo 

dočasná. To znamená, že 

prvotní ocenění aktiv je 

nepřímo snižováno 

prostřednictvím odpisů 

a opravných položek. 

Opravné položky by měly 

být stanovovány na základě 

porovnání účetní hodnoty 

s realizovatelnou 

hodnotou/hodnotou 

z užívání/reálnou hodnotou. 

evidovaná hodnota 

měla pro účely 

stanovení výše úpravy 

hodnoty porovnávat. 

 

 

 

2013/34/EU. 

 249 D III.4. Použití odhadů 

(rezervy) 

 

 

Použití odhadů 

v českém účetnictví 

Domníváme se, že 

používání odhadů a 

úsudků v českém 

účetnictví je aplikováno 

na více položek než jen 

na rezervy. Navrhujeme 

proto z nadpisu rezervy 

Vyhověno. 

Text upraven. 

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



 270 

vyškrtnout. 

 

 250 D III. 6. Použití cizí měny 

(kurzové rozdíly) 

Při prvotním ocenění z cizí 

měny na Kč či funkční 

měnu provádí účetní 

jednotka přepočet vždy. 

Kurzy pro přepočet cizí 

měny stanoví prováděcí 

právní předpis.  

 

Při následném ocenění se 

aplikuje přecenění z cizí 

měny na Kč či funkční 

měnu pouze u monetárních 

aktiv a monetárních 

dluhů/závazků/cizích 

zdrojů. Do zákona bude 

doplněna definice 

monetárního aktiva a 

monetárního 

dluhu/závazku/cizího zdroje 

 

Kurzové rozdíly vznikají při 

použití jiné než funkční 

měny. Použití kurzů pro 

přepočet měny by upravoval 

Použití cizí měny 

V souvislosti s návrhem úpravy použití 

cizí měny pro účetní závěrku a použití 

funkční měny navrhujeme upravit 

komentář k použití cizí měny včetně 

kurzových rozdílů. 

 

Účtování kurzových rozdílů by mělo 

v novém zákoně být vázáno na existenci 

měnového rizika u daného aktiva či 

dluhu/závazku/cizího zdroje, proto pro 

tento účel navrhujeme definovat 

monetární aktivum a monetární 

dluh/závazek/cizí zdroj.   

 

Bere se na vědomí. 

Jedná se o přílišný detail. Věcný záměr nastiňuje 

budoucí podobu nového právního předpisu. Ambicí 

věcného záměru není detailně popisovat konkrétní 

úpravu, která navíc bude předmětem diskuse při 

přípravě paragrafového znění nového zákona. Není 

tak vyloučeno, že může dojít i k odchýlení se v 

jednotlivostech od původního návrhu/představy. 
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prováděcí právní předpis, 

jakož i vypořádání 

kurzových rozdílů. 
 

 251 D IV.4.ii. Otevírání a 

uzavírání 

účetnictví/účetních knih 

(účetních období) 

Návrh počítá s tím, že zákon 

bude upravovat zahájení 

vedení účetnictví, případně 

otevření vedení účetnictví 

v rámci daného účetního 

období (stávající otevírání 

účetních knih). 

 

a) ke dni vzniku povinnosti 

vést účetnictví, 

b) k prvnímu dni účetního 

období nebo 

c) ke dni pro sestavení 

zahajovací rozvahy podle 

zvláštního právního 

předpisu. 

Ukončení vedení účetnictví, 

Otevírání a uzavírání 

vedení 

účetnictví/účetních knih 

 

Rozumíme snaze o 

zjednodušení a 

systematizaci této 

problematiky, která by 

neměla být kazuistickým 

výčtem situací, ale 

domníváme se, že nově 

navrhované pojmy 

„zahájení vedení 

účetnictví“, „otevření 

vedení účetnictví“ budou 

pro praxi velmi obtížně 

uchopitelné. Navrhujeme 

zachování termínu 

„účetní kniha“ byť pouze 

jako abstraktního pojmu. 

Domníváme se také, že 

termín 

otevírání/uzavírání 

účetnictví bude kolidovat 

Bere se na vědomí. 

Tato problematika nebyla na pracovní skupině 

dosud detailně diskutována. Při přípravě 

paragrafového znění bude nutno tuto oblast 

diskutovat, a to i v souvislosti s vazbou na další 

právní předpisy. 
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případně uzavření vedení 

účetnictví v rámci daného 

účetního období (stávající 

uzavírání účetních knih) 

bude zákon upravovat 

a) ke dni zániku povinnosti 

vést účetnictví, 

b) k poslednímu dni účetního 

období nebo 

c) ke dni, ke kterému stanoví 

povinnost sestavit účetní 

závěrku zvláštní právní 

předpis. 

Zjednodušením zákonné 

úpravy na tři výše uvedené 

obecné okamžiky dojde ke 

zpřehlednění zákona a ke 

sjednocení přístupu 

k případným odchylkám od 

obecného pravidla. 

s úpravou povinnosti 

vedení účetní jednotky 

od jejího vzniku, tj. 

otevření vedení 

účetnictví, do jejího 

zániku, tj. uzavření 

vedení účetnictví.   

 

 252 D K bodu I.1.vii - Rozsah 

vedení účetnictví 

Souhlasíme se zachováním 

současných hodnot 

Podle našeho názoru by 

měla být věta tučně z 

definice vyjmuta. 

a) není vhodné 

Nevyhověno. 

Cílem věcného záměru není uvádět podrobné 

definice, snahou věcného záměru je především 

nastínit budoucí směr či záměr nového zákona. 
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uvedených v § 1f zákona o 

účetnictví, avšak 

navrhujeme změnu definice 

pojmu „hodnota majetku“, 

která je uvedena v § 1f odst. 

5 současného zákona. 

Současné znění zákona o 

účetnictví zní: 

(5) Hodnotou majetku se pro 

účely jednoduchého 

účetnictví rozumí úhrn 

majetku zjištěný z přehledu 

o majetku a závazcích 

sestaveného k rozvahovému 

dni. Do úhrnu majetku se 

nezahrnují pohledávky z 

prodeje dlouhodobého 

majetku a jejich úhrady, 

pohledávky nahodilé a 

mimořádné a jejich 

úhrady. 

snižovat hodnotu 

majetku o pohledávky z 

prodeje dlouhodobého 

majetku, protože 

samotný dlouhodobý 

majetek po dobu jeho 

vykazování v účetní 

jednotce se do hodnoty 

majetku započítává 

b) není vhodné 

snižovat hodnotu 

majetku o úhrady, 

protože tyto úhrady ke 

dni sestavení účetních 

přehledů již dávno 

nemusí být v bance ani 

v pokladně a mohou být 

spotřebované (na 

výdaje) nebo 

přeměněné v zásoby či 

nový dlouhodobý 

majetek. Odečítáním 

úhrad se může účetní 

jednotka dopočítat až k 

záporné hodnotě 

majetku. Také není 

jasné, zda se mají 
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odečítat všechny úhrady 

i za předcházející účetní 

období. 

Obdobná věta v definici 

„celkových příjmů“ v § 

1f odst. 4 má 

ekonomické 

opodstatnění, které 

vidíme ve vyloučení 

mimořádných událostí 

na straně příjmů. Každý 

příjem peněz (i 

mimořádný) má však za 

následek zvýšení 

majetku prvotně ve 

formě finančních 

prostředků, které se 

mohou změnit na nový 

dlouhodobý majetek 

nebo zásoby. 

 

 253 D K bodu II.2 – 

Konsolidovaná účetní 

závěrka 

Navrhujeme, aby se 

problematika konsolidované 

účetní závěrky vztahovala 

Návrh věcného záměru 

nadále počítá s tím, že 

se problematika 

konsolidované účetní 

závěrky bude vztahovat 

pouze na obchodní 

Vyhověno. 

Text upraven. 
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na obchodní korporace. společnosti. 

 

 254 D K bodu III.3. – Úpravy 

hodnot 

Druhý odstavec v tomto 

bodě Návrhu věcného 

záměru zákona zní: 

Opravné položky vyjadřují 

přechodné snížení hodnoty 

majetku, příp. 

znehodnocení aktiva. 

Zobrazují negativní 

důsledek některých 

transakcí a událostí, které 

mohly být, ale také vůbec 

nemusely být ovlivněny 

samotnou účetní 

jednotkou. V jejich 

důsledku dochází ke 

snížení budoucího 

ekonomického prospěchu 

nebo využitelného 

potenciálu aktiva. 

Navrhujeme, aby byla 

poslední (tučně) věta 

přeformulována. 

Navrhujeme, aby byla 

poslední (tučně) věta 

přeformulována, protože 

zaměňuje příčinu a 

následek. Snížení 

budoucího 

ekonomického prospěchu 

testovaného aktiva vede 

ve svém důsledku k 

vytvoření opravných 

položek. Podtržená věta 

je napsána obráceně. 

Úpravy hodnot (opravné 

položky i odpisy) jsou ve 

své podstatě odhady. 

Navrhujeme ve Věcném 

záměru tuto skutečnost 

uvést, protože z 

navrženého textu toto 

není patrné. Po této 

úpravě bude zřejmé, že 

se na opravné položky a 

rezervy vztahuje také to, 

co je popsáno v bodě „K 

bodu III.4 – použití 

Vyhověno. 

Text upraven. 

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



 276 

odhadů“. 

 

 255 D K C. 4 - K bodu I. 1. vi. 

Kategorizace/Kategorie 

účetních jednotek 

Kritéria (aktiva, obrat, 

zaměstnanci) pro 

kategorizaci účetní 

jednotky (mikro, malá, 

střední, velká), která je 

mateřskou společností, by 

měla být poměřována s 

veličinami vypočtenými na 

konsolidované, nikoli na 

individuální bázi. 

 

Úprava je obsažena se 

směrnici EP 34/2013 v čl. 3 

odst. 12, 2. větě. Jedná se o 

diskreci využitelnou 

členským státem. 

Bez implementace 

navržené úpravy by 

nadále docházelo k 

paradoxním situacím, 

kdy holdingové 

společnosti zastřešující 

velké ekonomické 

skupiny mohou 

vykazovat (a účtovat) 

jako mikro či malé 

účetní jednotky. 

Dochází tak k aplikaci 

nevhodných požadavků 

na účtování a 

vykazování. 

K bodu II. 2. v. Metody 

konsolidace 

 

IFRS v současné době 

nepracují s metodou 

poměrné konsolidace, 

současně však upravují 

specifický postup pro 

Bere se na vědomí. 

V rámci tvorby paragrafového znění nového zákona 

proběhne diskuze týkající se holdingových osob a 

jejich možné začlenění mezi ty subjekty, které 

budou mít povinnost používat IFRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bere se na vědomí. 

 

Použití metody poměrné konsolidace bude 
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V této části Návrhu věcného 

záměra ZoÚ je mezi metody 

sestavení konsolidované 

účetní závěrky zmíněna i 

"metoda poměrné 

konsolidace". 

 

Navrhujeme, aby u této 

metody byl uveden záměr 

posouzení vhodnosti jejího 

dalšího použití. 

Konsolidovaná účetní 

závěrka, jde-li o vztah 

mateřské a dceřiné 

společnosti, by měla být 

sestavena za použití metody 

plné konsolidace, zatímco 

majetkové účasti zakládající 

podstatný vliv, resp. 

spoluovládání by měly být 

zahrnuty do konsolidované 

účetní závěrky za použití 

metody ekvivalence. 

tzv. společné operace. 

Proto zvážení vhodnosti 

použití metody 

poměrné konsolidace a 

její i případné vypuštění 

z úpravy může vést ke 

sladění požadavků ZoÚ 

a IFRS. 

 

předmětem diskuze při přípravě paragrafového 

znění nového zákona. 

 256 D K bodu C.3, IV.4 Věcný záměr by měl 

obsahovat cíle a rozsah 

užívání podrozvahové 

Nevyhověno. 

Vzhledem ke skutečnosti, že věcný záměr 

neobsahuje cíle a rozsah používání syntetických a 
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evidence (když sám 

pracuje s pojmy 

podrozvahové účty). 

Doporučujeme doplnit 

toto do věcného 

záměru. 

 

analytických účtů, není důvod tak činit pouze 

v případě podrozvahových účtů. 

Při přípravě paragrafového znění a prováděcích 

právních předpisů není vyloučeno, že tato potřeba 

vznikne a podrozvahová evidence bude upravena. 
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