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České účetní standardy 
 

- tiskové opravy 
 
 
Referent: Ing. Trávníčková, 
tel.: 257 044 108 
 
 Ministerstvo financí zveřejňuje tiskové opravy u ČÚS, ke kterým došlo při jejich 
zpracovávání: 
 Ve Finančním zpravodaji č. 11 - 12/1/2003 v bodu 48. České účetní standardy pro 
účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. , ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "České účetní standardy podnikatele"). 
 Správné znění je následující: 
  
 1) V Českém účetním standardu pro podnikatele č. 001 bod 2.4.3. správně zní: 
 
 "2.4.3. Okamžikem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde ke splnění 
dodávky, platbě závazku, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu pohledávky, 
poskytnutí či přijetí zálohy, převzetí dluhu, zjištění manka, schodku, přebytku či škody, 
pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem vyplývajícím ze zákona, 
vyhlášky, Českých účetních standardů pro podnikatele a ze zvláštních právních předpisů nebo 
z vnitřních poměrů účetní jednotky, které jsou předmětem účetnictví a které v účetní jednotce 
nastaly, popřípadě účetní jednotka má k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti 
dokumentující (například bankovní výpisy, výpisy Střediska cenných papírů). Pro potřeby 
oceňování pohledávek a závazků vyjádřených v cizí měně ke dni jejich vzniku lze za okamžik 
uskutečnění účetního případu považovat u dodavatele den vystavení faktury nebo obdobného 
dokladu, u odběratele den přijetí faktury nebo obdobného dokladu." 
  
 2) V Českém účetním standardu pro podnikatele č. 007 bod 3.4. správně zní: 
 
 "3.4. Manka a přebytky zásob lze vzájemně vyrovnávat pouze tehdy, jedná-li se o 
manka a přebytky zásob, které vznikly ve stejném inventarizačním období prokazatelně 
neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů, u kterých je tato záměna možná vzhledem k 
charakteru druhů zásob, například v důsledku různých rozměrů spojovacích materiálů nebo 
podobného balení zásob. Převyšuje-li po tomto vyrovnání částka mank částku přebytků, je 
třeba rozdíl posuzovat jako výsledné manko; převyšuje-li částka přebytků částku mank, 
posuzuje se rozdíl jako výsledný přebytek (jedná se o výjimku ze zákazu vzájemného 
zúčtování podle § 58 odst. 1 písm. c) vyhlášky )." 
  
 3) V Českém účetním standardu pro podnikatele č. 007 bod 3.7. správně zní: 
 
 "3.7. Pohledávka za odpovědnou osobou z titulu náhrady manka se zaúčtuje 
souvztažně ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 64 - Jiné provozní výnosy." 
  
 4) V Českém účetním standardu pro podnikatele č. 008 bod 2.3. správně zní: 



 
 "2.3. Oceňování ekvivalencí (protihodnotou) Oceněním ekvivalencí se rozumí, že 
majetková účast je při pořízení oceněna pořizovací cenou, která je k okamžiku stanovenému v 
§ 24 odst. 2 písm. b) zákona upravována na hodnotu odpovídající míře účasti účetní jednotky 
na vlastním kapitálu společnosti, v níž má účetní jednotka majetkovou účast. Změna v 
ocenění se účtuje podle bodu 2.2.1. Účetní jednotka ocení majetkovou účast nulou, pokud její 
podíl na ztrátách ve společnosti, v níž má majetkovou účast, je roven nebo převýší ocenění 
její účasti." 
  
 5) V Českém účetním standardu pro podnikatele č. 008 bod 2.4.1. správně zní: 
 
 "2.4.1. U dluhových cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu na vrub 
analytického účtu k příslušnému účtu cenných papírů a ve prospěch příslušného účtu v účtové 
skupině 66 - Finanční výnosy: 
a) u dluhových cenných papírů s úrokovou sazbou je úrokovým výnosem výnos stanovený 
touto sazbou, 
  
b) u diskontovaných dluhových cenných papírů je úrokovým výnosem rozdíl mezi jmenovitou 
hodnotou dluhopisu a pořizovací cenou, 
  
c) pokud účetní jednotka u diskontovaných dluhových cenných papírů podle stávajícího 
programového vybavení účtovala ve věcné a časové souvislosti o rozdílu mezi jmenovitou 
hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kursem, je možno takto postupovat až do vyřazení 
těchto cenných papírů." 
  
 6) V Českém účetním standardu pro podnikatele č. 013 bod 4.3. správně zní: 
 
 "4.3. Odpisy s výjimkou odpisů záporného goodwillu a odpisů vyjadřujících postupné 
umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku se účtují na vrub příslušného účtu účtové 
skupiny 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky 
provozních nákladů a ve prospěch příslušných účtů účtových skupin 07 - Oprávky k 
dlouhodobému nehmotnému majetku a 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku." 
  
 7) V Českém účetním standardu pro podnikatele č. 013 bod 5.4.1. správně zní: 
 
 "5.4.1. Vyřazení dlouhodobého majetku odpisovaného a technického zhodnocení se 
účtuje na vrub příslušného účtu účtových skupin 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému 
majetku nebo 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku a ve prospěch příslušného 
účtu účtových skupin 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek nebo 02 - Dlouhodobý hmotný 
majetek odpisovaný; zůstatková cena dlouhodobého majetku odpisovaného se účtuje na vrub 
příslušného účtu účtových skupin například 
a) 54 - Jiné provozní náklady v případě prodeje, v případě bezúplatného převodu a v případě 
manka nebo škody, 
  
b) 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních 
nákladů v případě likvidace, 
  
c) 36 - Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva v případě 
vkladu do jiné obchodní společnosti nebo družstva, 
  



d) 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy v případě delimitace, popřípadě restituce majetku 
státního podniku a 
  
e) 49 - Individuální podnikatel v případě převodu z podnikání do osobního užívání a ve 
prospěch příslušného účtu účtových skupin 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému 
majetku nebo 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku." 
  
 8) V Českém účetním standardu pro podnikatele č. 013 bod 5.8. správně zní: 
 
 "5.8. Rezervy na opravu dlouhodobého hmotného majetku se tvoří a používají podle 
Českého účetního standardu pro podnikatele č. 004 Rezervy." 
  
 9) V Českém účetním standardu pro podnikatele č. 019 bod 6. správně zní: 
 
 "6. Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování 
  
 6.1. Náklady a výnosy zachycují účetní jednotky podle těchto zásad 
a) náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisejí, 
  
b) opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se účtují na účtech nákladů a 
výnosů, kterých se týkají; jen v případě, že jde o významnou částku těchto oprav, považují se 
za mimořádné náklady nebo výnosy, 
  
c) náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se účtují do výnosů běžného 
roku, 
  
d) náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě 
nákladů příštích období nebo výdajů příštích období na příslušných účtech účtové skupiny 38 
- Přechodné účty aktiv a pasiv, 
  
e) výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě výnosů 
příštích období nebo příjmů příštích období na příslušných účtech účtové skupiny 38 - 
Přechodné účty aktiv a pasiv. 
  
 6.2. Náklady a výnosy se účtují na příslušných účtech nákladových druhů a 
výnosových položek v zásadě časově rozlišené. Výjimkou jsou pouze nákladové druhy, které 
tvoří komplexní náklady příštích období; jejich tvorba po prvotním zachycení na příslušných 
účtech nákladových druhů účtové třídy 5 se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové 
skupiny 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky 
provozních nákladů se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtové skupiny 38 - 
Přechodné účty aktiv a pasiv vykazovaného v položce "D.I.2. Komplexní náklady příštích 
období" a jejich čerpání ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 38 - Přechodné účty 
aktiv a pasiv vykazovaného v položce "D.I.2. Komplexní náklady příštích období" se 
souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtové skupiny 55 - Odpisy, rezervy, 
komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů. 
  
 6.3. Účty časového rozlišení podléhají inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich 
výše a odůvodněnost. 
  
 6.4. Časové rozlišení není nutno používat v případech, jde-li: 



a) o nevýznamné částky, kdy jejich ponecháním v nákladech či výnosech bez časového 
rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje 
záměrné upravování výsledku hospodaření, 
  
b) o pravidelně se opakující výdaje, popřípadě příjmy, za předpokladu, že se výrazněji 
neovlivní věcná a časová souvislost nákladů a výnosů. 
  
 6.5. Účetní jednotka stanoví postup při časovém rozlišení nákladů a výnosů a nesmí jej 
každoročně měnit. Ke změně může dojít jen zcela výjimečně, a je nutno přitom postupovat 
podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona." 
  
Ředitel odboru 28 - Účetnictví: 
 
Ing. Petr Plesnivý, v. r. 
 


