
Odůvodnění 
Obecná část 

 

Navrhované změny upřesňují a doplňují vyhlášku č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí  

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

účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi. 

Jedná se o: 

• změny související s transpozicí  

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 

2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o 

změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice 

Rady 84/253/EHS, a 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/46/ES ze dne 14. června 

2006, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních 

závěrkách některých forem společností, 83/349/EHS o konsolidovaných 

účetních závěrkách, 86/635/EHS o ročních účetních závěrkách a 

konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí 

a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních 

závěrkách pojišťoven, 

• změny související se zánikem České konsolidační agentury, a 

• změny formálního a legislativně technického charakteru zpřesňující a doplňující 

ustanovení stávající ustanovení vyhlášky. 

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

č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů již byly zapracovány do právního řádu ČR 

relevantní právní akty Evropských společenství upravující oblast účetnictví bank a jiných 

finančních institucí. Tím bylo dosaženo plné slučitelnosti s právem ES. Předkládanou novelou 

vyhlášky tak dochází k  transpozici novel příslušných předpisů ES upravujících oblast 

účetnictví bank a jiných finančních institucí. Návrh proto není v rozporu s právem ES. 

Novelizovaná ustanovení jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů a nepřekračují zákonná zmocnění v § 37b tohoto zákona.                  

Návrh novely vyhlášky nepředpokládá hospodářský ani finanční dopad navrhované 

právní úpravy na podnikatelské prostředí České republiky, státní rozpočet, ani na ostatní 
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veřejné rozpočty. Také se nepředpokládají sociální dopady nebo dopady na životní prostředí a 

rovnost mužů a žen. 

 

Zvláštní část 

K Čl. I. 

K bodu 1. 

V tomto bodu jde o zapracování odkazu na směrnice ES v úvodním ustanovení. 

 

K bodu 2. 

V tomto bodu jde o zpřesnění vymezení působnosti vyhlášky.  

 

K bodu 3. 

V tomto bodu jde o vymezení pojmu banka, finanční instituce. 

 

K bodu 4. 

V tomto bodu jde o upřesnění použití vyhlášky účetními jednotkami podle § 19 odst. 9 a 

§ 23a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

 

K bodům 5 a 6. 

Úprava textu souvisí s novou definicí banky uvedenou vnově v §2. 

 

K bodům  11., 13., 20. – 24., 26., 28., 29., 30., 31. – 35. a 40. 

V uvedených bodech se jedná o úpravu legislativně technického charakteru. 

 

K bodům 5., 8., 9. 

V uvedených bodech se jedná o formální úpravu z důvodu zániku České konsolidační 

agentury. 

 

K bodům 10., 12., 14., 16., 39. 

V těchto bodech jde o změny, které jsou zpřesněním obsahového vymezení příslušných 

položek účetní závěrky a tím i upřesněním jejich vykazování z hlediska sestavování účetní 

závěrky.  

 

K bodům 17. – 19. 
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V těchto bodech jde o doplnění informací uváděných v příloze účetní závěrky. 

 

K bodu 25. 

V tomto bodu jde o upřesnění metody vykazování znehodnocení účastí s podstatným nebo 

rozhodujícím vlivem u nemovitostních podílových fondů. 

 

K bodu 32. 

V tomto bodu jde o zpřesnění stávajícího textu. 

 

K bodům 36. a 37. 

V uvedených bodech jde o zpřesnění postupu zahrnování do konsolidačního celku. 

 

K bodu 38. 

V uvedených bodech jde o transpozici příslušných ustanovení směrnic ES. 

 

 

 
K Čl. II 
Účinnost 

Účinnost novely vyhlášky se navrhuje dnem 1. ledna 2008. 
 

 
 
 


