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Ministerstvo financí oznamuje podle § 36 odst. 1 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, vydání změny Českého účetního standardu 
č. 202 Otevírání a uzavírání účetních knih, vnitropod-
nikové účetnictví pojišťoven pro účetní jednotky, které 
účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů, uveřejněných pod č. 64 ve Finančním 
zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004. 

1. V bodech 1.1.3. a 1.1.4. se slova „Hospodářský vý-
sledek“ nahrazují slovy „Výsledek hospodaření“.

2. V bodech 1.1.4.1. a 1.1.4.2. se slova „hospodářský 
výsledek“ nahrazují slovy „výsledek hospodaření“.

3. V bodu 1.2.2. se slova „hospodářského výsledku“ 
nahrazují slovy „výsledku hospodaření“.

4. V bodech 1.2.3. a 1.2.4. se slova „Účet zisku a ztrá-
ty“ nahrazují slovy „Účet výsledku hospodaření“.

5. V bodu 1.2.5.1.4. se slova „hospodářský výsledek“ 
nahrazují slovy „výsledek hospodaření“.

6. V bodu 1.2.6. se slova „Účet zisku a ztráty“ nahra-
zují slovy „Účet výsledku hospodaření“.

7. V bodech 1.2.7. a 1.2.8. se slova „Hospodářský vý-
sledek“ nahrazují slovy „Výsledek hospodaření“.

8. V bodech 1.2.9.1. až 1.2.9.3. se slova „hospodářské-
ho výsledku“ nahrazují slovy „výsledku hospoda-

ření“, slova „Hospodářský výsledek“ se nahrazují 
slovy „Výsledek hospodaření“ a slova „Účet zisku 
a ztráty“ se nahrazují slovy „Účet výsledku hospo-
daření“.

9. V bodu 2.1. se slova „Účet zisku a ztráty“ se nahra-
zují slovy „Účet výsledku hospodaření“.

10. V bodu 2.2. se slova „Účet zisku a ztráty“ se na-
hrazují slovy „Účet výsledku hospodaření“ a slova 
„hospodářského výsledku“ nahrazují slovy „výsled-
ku hospodaření“.

11. V bodu 2.3.6. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem 
„dluhy“ a slovo „závazek“ se nahrazuje slovem 
„dluh“.

12. V bodu 2.4. se číslo „3“ nahrazuje číslem „6“.

13. V bodu 2.4.1. se slovo „závazků“ nahrazuje slovem 
„dluhů“.

Český účetní standard č. 202 Otevírání a uzavírání 
účetních knih, vnitropodnikové účetnictví pojišťoven, 
ve znění těchto změn, použijí účetní jednotky, které 
jsou pojišťovnami, poprvé v účetním období začínajícím 
dnem 1. ledna 2014.

Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit

43

Změna Českého účetního standardu č. 202 Otevírání a uzavírání účetních knih, 
vnitropodnikové účetnictví pojišťoven 

pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGKJ
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. Jan Huleš 
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Ministerstvo financí oznamuje podle § 36 odst. 1 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozděj-
ších předpisů, vydání změny Českého účetního stan-
dardu č. 203 Pohledávky z operací přímého pojištění 
a z operací zajištění pro účetní jednotky, které účtují 
podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, uveřejněných pod č. 64 ve Finančním zpravo-
daji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004, kdy se v bodu 
2. slova „vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví 
podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo ne-
moci z povolání, ve znění pozdějších předpisů“ nahra-

zují slovy „zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 
zaměstnanců“ a slovo „závazku“ se nahrazuje slovem 
„dluhu“.

Český účetní standard č. 203 Pohledávky z operací 
přímého pojištění a z operací zajištění, ve znění této změ-
ny, použijí účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, po-
prvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit

44

Změna Českého účetního standardu č. 203 Pohledávky z operací přímého pojištění
a z operací zajištění 

pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGKJ
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. Jan Huleš 
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Ministerstvo financí oznamuje podle § 36 odst. 1 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, vydání změny Českého účetního standardu 
č. 205 Závazky z operací přímého pojištění a z opera-
cí zajištění (včetně položky F. pasiv rozvahy) pro účetní 
jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, uveřejněných pod č. 64 
ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. pro-
since 2004, kdy se v bodu 1. slova „závazky“ nahrazuje 
slovem „dluhy“, slovo „závazku“ se nahrazuje slovem 
„dluhu“, slova „nebo zajišťovacím makléřům“ se zrušují 
a slovo „závazcích“ se nahrazuje slovem „dluzích“.

Český účetní standard č. 205 Závazky z operací pří-
mého pojištění a z operací zajištění (včetně položky F. 
pasiv rozvahy), ve znění této změny, použijí účetní jed-
notky, které jsou pojišťovnami, poprvé v účetním obdo-
bí začínajícím dnem 1. ledna 2014.

Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit

45

Změna Českého účetního standardu č. 205 Závazky z operací přímého pojištění 
a z operací zajištění (včetně položky F. pasiv rozvahy)

pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGKJ
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. Jan Huleš 
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Ministerstvo financí oznamuje podle § 36 odst. 1 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, vydání změny Českého účetního standardu 
č. 207 Technické rezervy v neživotním pojištění a v ži-
votním pojištění pro účetní jednotky, které účtují po-
dle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů, uveřejněných pod č. 64 ve Finančním zpravodaji 
č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004, kdy se v bodu 6. 
slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“.

Český účetní standard č. 207 Technické rezervy v ne-
životním pojištění a v životním pojištění, ve znění této 
změny, použijí účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, 
poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit

46

Změna Českého účetního standardu č. 207 Technické rezervy v neživotním pojištění 
a v životním pojištění 

pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGKJ
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. Jan Huleš 
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Ministerstvo financí oznamuje podle § 36 odst. 1 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, vydání změny Českého účetního standardu 
č. 208 Vlastní kapitál pro účetní jednotky, které účtu-
jí podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, uveřejněných pod č. 64 ve Finančním zpravo-
daji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004.

1. V bodu 3. se slova „a rezervní fond na vlastní akcie 
podle obchodního zákoníku“ nahrazují slovy „po-
případě jiné fondy vytvářené podle zákona o ob-
chodních korporacích“.

2. V bodu 4. se slova „Hospodářský výsledek“ nahra-
zují slovy „Výsledek hospodaření“.

Český účetní standard č. 208 Vlastní kapitál, 
ve znění těchto změn, použijí účetní jednotky, které 
jsou pojišťovnami, poprvé v účetním období začínajícím 
dnem 1. ledna 2014.

Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit

47

Změna Českého účetního standardu č. 208 Vlastní kapitál 
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGKJ
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. Jan Huleš 
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Ministerstvo financí oznamuje podle § 36 odst. 1 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, vydání změny Českého účetního standardu 
č. 209 Cizí kapitál a závazky, s výjimkou technických re-
zerv (viz standard č. 207) a položek F., G.I. a G.II. pasiv 
rozvahy (viz standard č. 205) pro účetní jednotky, kte-
ré účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů, uveřejněných pod č. 64 ve Finančním 
zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004.

1. V bodu 3. se slova „obchodní závazkové vztahy“ 
nahrazují slovy „vztahy z obchodní, výrobní nebo 
obdobné činnosti“, slovo „závazky“ se nahrazuje 
slovem „dluhy“ a slovo „závazcích“ se nahrazuje 
slovem „dluzích“.

2. V bodu 4. se slova „závazky“ nahrazují slovem „dlu-
hy“, slova „z obchodních závazkových vztahů,“ na-

hrazují slovy „ze vztahů z obchodní, výrobní nebo 
obdobné činnosti“, slovo „závazcích“ se nahrazuje 
slovem „dluzích“ a slovo „závazku“ se nahrazuje 
slovem „dluhu“.

Český účetní standard č. 209 Cizí kapitál a závazky, 
s výjimkou technických rezerv (viz standard č. 207) a po-
ložek F., G.I. a G.II. pasiv rozvahy (viz standard č. 205), 
ve znění těchto změn, použijí účetní jednotky, které 
jsou pojišťovnami, poprvé v účetním období začínajícím 
dnem 1. ledna 2014.

Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit

48

Změna Českého účetního standardu č. 209 Cizí kapitál a závazky, s výjimkou technických 
rezerv (viz standard č. 207) a položek F., G.I. a G.II. pasiv rozvahy (viz standard č. 205) 

pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGKJ
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. Jan Huleš 
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Ministerstvo financí oznamuje podle § 36 odst. 1 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, vydání změny Českého účetního standardu 
č. 210 Finanční umístění (investice) pro účetní jednot-
ky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, uveřejněných pod č. 64 ve Finanč-
ním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004, 
ve znění změn uveřejněných pod č. 22 ve Finančním 
zpravodaji č. 7/2009 ze dne 31. prosince 2009.

1. V bodu 2. se slovo „(nemovitosti)“ zrušuje, za slova 
„pozemky a stavby“ se vkládají slova „popřípadě jiné 
věci nemovité,“, slovo „nemovitostmi“ se nahrazuje 
slovem „investicemi“, slovo „nemovitosti“ se nahra-
zuje slovy „věci nemovité“, slovo „nemovitostí“ se 
nahrazuje slovy „věcí nemovitých“ a slovo „nemovi-
tostech“ se nahrazuje slovy „věcech nemovitých“.

2. V bodu 2. se za větu čtvrtou vkládá věta, která zní:
 „Dále se zde v souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky účtu-

je o právu stavby a věcných břemenech s výjimkou 
užívacích práv k pozemku a stavbě.“.

3. V bodech 3. a 4. se slovo „půjčky“ nahrazuje slovy 
„zápůjčky nebo úvěry“.

4. V bodech 3. a 4. se slova „veřejném (organizova-
ném)“ nahrazují slovem „regulovaném“.

Český účetní standard č. 210 Finanční umístění (in-
vestice), ve znění těchto změn, použijí účetní jednotky, 
které jsou pojišťovnami, poprvé v účetním období začí-
najícím dnem 1. ledna 2014.

Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit

49

Změna Českého účetního standardu č. 210 Finanční umístění (investice) 
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGKJ
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. Jan Huleš 
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Ministerstvo financí oznamuje podle § 36 odst. 1 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, vydání změny Českého účetního standardu 
č. 213 Náklady a výnosy pro účetní jednotky, které účtu-
jí podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, uveřejněných pod č. 64 ve Finančním zpravo-
daji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004.

1. V bodu 1.1. se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem 
„dluzích“.

2. V bodu 1.4. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem 
„dluhy“.

3. V bodu 1.9. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem 
„dluhy“.

4. V bodu 2.1. se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem 
„dluzích“.

5. V bodu 2.4. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem 
„dluhy“.

6. V bodu 2.8. se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slo-
vem „věcí nemovitých“.

Český účetní standard č. 213 Náklady a výnosy, 
ve znění těchto změn, použijí účetní jednotky, které 
jsou pojišťovnami, poprvé v účetním období začínajícím 
dnem 1. ledna 2014.

Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit

50

Změna Českého účetního standardu č. 213 Náklady a výnosy 
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGKJ
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. Jan Huleš 
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Ministerstvo financí oznamuje podle § 36 odst. 1 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, vydání změny Českého účetního standardu 
č. 214 Pojišťování vývozních úvěrových rizik se státní 
podporou u exportních pojišťoven pro účetní jednot-
ky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, uveřejněných pod č. 64 ve Finanč-
ním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004.

1. V bodu 3. se slova „Hospodářský výsledek“ nahra-
zují slovy „Výsledek hospodaření“.

2. V bodu 4. se slova „hospodářského výsledku“ na-
hrazují slovy „výsledku hospodaření“, slovo „zá-
vazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“ a slova „Hos-
podářský výsledek“ se nahrazují slovy „Výsledek 
hospodaření“.

3. V bodu 5.1. se slova „§ 524 ObčZ“ nahrazují slovy 
„§ 1879 občanského zákoníku“.

4. V ČÚS v bodu 5.3. se slovo „závazku“ nahrazuje 
slovem „dluhu“.

5. V bodu 5.6. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem 
„dluhu“ a slova „§ 524 ObčZ“ se nahrazují slovy 
„§ 1879 občanského zákoníku“.

6. V bodu 6. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dlu-
hu“ a slova „§ 33 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné 
smlouvě, (dále jen „zákon o pojistné smlouvě“),“ se 
nahrazují slovy „§ 2820 občanského zákoníku“.

7. V bodu 6.1. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem 
„dluhu“.

8. V bodu 6.2. se slovo „závazek“ se nahrazuje slovem 
„dluh“, slova „§ 33 zákona o pojistné smlouvě“ se 
nahrazují slovy „§ 2820 občanského zákoníku“, slo-
vo „závazku“ se nahrazuje slovem „dluhu“.

9. V bodu 6.2. se slovo „společnosti“ nahrazuje slo-
vem „korporace“.

Český účetní standard č. 213 Pojišťování vývozních 
úvěrových rizik se státní podporou u exportních pojišťo-
ven, ve znění těchto změn, použijí účetní jednotky, které 
jsou pojišťovnami, poprvé v účetním období začínajícím 
dnem 1. ledna 2014.

Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit

51

Změna Českého účetního standardu č. 214 Pojišťování vývozních úvěrových rizik
se státní podporou u exportních pojišťoven 

pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGKJ
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. Jan Huleš 
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Ministerstvo financí oznamuje podle § 36 odst. 1 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, vydání změny Českého účetního standardu 
č. 215 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla u České 
kanceláře pojistitelů (Garanční fond, hraniční pojiště-
ní, jiná činnost Kanceláře) pro účetní jednotky, které 
účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů, uveřejněných pod č. 64 ve Finančním 
zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004, kdy se 
za bod 6. doplňuje bod 7., který zní:

 „7. V účtové skupině „Fond zábrany škod“ se účtu-
je v souladu s ustanovením § 8a vyhlášky a polož-
kou G.VII. pasiv rozvahy. Účty se doporučuje zřídit 

nejméně pro příspěvky členů Kanceláře a jiné po-
ložky tvorby fondu nebo použití fondu.“.

Český účetní standard č. 215 Pojištění odpověd-
nosti z provozu vozidla u České kanceláře pojistitelů 
(Garanční fond, hraniční pojištění, jiná činnost Kance-
láře), ve znění této změny, použijí účetní jednotky, které 
jsou pojišťovnami, poprvé v účetním období začínajícím 
dnem 1. ledna 2014.

Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
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Změna Českého účetního standardu č. 215 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
u České kanceláře pojistitelů (Garanční fond, hraniční pojištění, jiná činnost Kanceláře)

pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGKJ
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. Jan Huleš 
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Ministerstvo financí oznamuje podle § 36 odst. 1 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozděj-
ších předpisů, vydání změny Českého účetního stan-
dardu č. 216 Zákonné pojištění (např. § 29 zákona 
č. 168/1999 Sb., vyhláška č. 125/1993 Sb., popřípadě další 
případy) pro účetní jednotky, které účtují podle vyhláš-
ky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uveřej-
něných pod č. 64 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 
ze dne 31. prosince 2004.

1. V nadpisu se slova „vyhláška č. 125/1993 Sb.“ na-
hrazují slovy „zákon č. 266/2006 Sb.“.

2. V bodu 1.1. se slova „v souladu s § 8 odst. 11 druhá 
věta“ zrušují.

3. V bodu 1.3. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem 
„dluh“.

4. V bodu 2.1. se slova „použije přiměřeně § 8 odst. 11 
§ 8 odst. 12 druhá věta vyhlášky“ nahrazují slovy 
„postupuje kromě výše uvedených postupů účtová-
ní také podle následujících ustanovení“.

5. V bodu 2.2. se slovo „závazků“ nahrazuje slovem 
„dluhů“ a slovo „závazek“ se nahrazuje slovem 
„dluh“.

6. V bodu 2.3.2. se slova „závazku“ nahrazuje slovem 
„dluhu“.

7. V bodu 2.3.3. se slova „úhradě závazku“ nahrazuje 
slovy „splnění dluhu“.

Český účetní standard č. 216 Zákonné pojiš-
tění (např. § 29 zákona č. 168/1999 Sb., vyhláška 
č. 125/1993 Sb., popřípadě další případy), ve znění 
těchto změn, použijí účetní jednotky, které jsou pojiš-
ťovnami, poprvé v účetním období začínajícím dnem 
1. ledna 2014.

Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
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Změna Českého účetního standardu č. 216 Zákonné pojištění
(např. § 29 zákona č. 168/1999 Sb., vyhláška č. 125/1993 Sb., popřípadě další případy)

pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGKJ
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. Jan Huleš 
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Ministerstvo financí oznamuje podle § 36 odst. 1 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozděj-
ších předpisů, vydání změny Českého účetního standar-
du č. 217 Dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý 
hmotný majetek (s výjimkou nemovitostí – viz standard 
č. 210) pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 
č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uveřejně-
ných pod č. 64 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze 
dne 31. prosince 2004.

1. V nadpisu se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy 
„věcí nemovitých“.

2. V bodu 2. se slovo „nehmotném“ zrušuje a za „ma-
jetku“ se vkládají slova „,včetně ČÚS č. 210,“.

3. V bodu 4. se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovem 
„věcí nemovitých“.

Český účetní standard č. 217 Dlouhodobý nehmot-
ný majetek, dlouhodobý hmotný majetek (s výjimkou 
nemovitostí – viz standard č. 210), ve znění těchto změn, 
použijí účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, poprvé 
v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
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Změna Českého účetního standardu č. 217 Dlouhodobý nehmotný majetek,
dlouhodobý hmotný majetek (s výjimkou nemovitostí – viz standard č. 210)

pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGKJ
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. Jan Huleš 
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Ministerstvo financí oznamuje podle § 36 odst. 1 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozděj-
ších předpisů, vydání změny Českého účetního standar-
du č. 218 Ostatní aktiva (zásoby aj., hotovost na účtech 
a v pokladně, dlužníci/pohledávky s výjimkou standardu 
č. 203) pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 
č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uveřejně-
ných pod č. 64 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze 
dne 31. prosince 2004

1. V bodu 4. se slova „z obchodních závazkových vzta-
hů“ nahrazují slovy „ze vztahů z obchodní, výrobní 
nebo obdobné činnosti“.

2. V v bodu 8. se slova „z obchodních závazkových 

vztahů“ nahrazují slovy „ze vztahů z obchodní, vý-
robní nebo obdobné činnosti“.

Český účetní standard č. 218 Ostatní aktiva (zásoby 
aj., hotovost na účtech a v pokladně, dlužníci/pohledáv-
ky s výjimkou standardu č. 203), ve znění těchto změn, 
použijí účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, poprvé 
v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
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Změna Českého účetního standardu č. 218 Ostatní aktiva (zásoby aj., hotovost na účtech 
a v pokladně, dlužníci/pohledávky s výjimkou standardu č. 203)

pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGKJ
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. Jan Huleš 
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Ministerstvo financí oznamuje podle § 36 odst. 1 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, vydání změny Českého účetního standardu 
č. 219 Inventarizační rozdíly pro účetní jednotky, kte-
ré účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů, uveřejněných pod č. 64 ve Finanč-
ním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. 12. 2004, kdy se 
v bodu 1. slova „odst. 5“ nahrazují slovy „odst. 10“, slova 
„a obchodního“ se zrušují a slova „odst. 6“ se nahrazují 
slovy „odst. 11“.

Český účetní standard č. 219 Inventarizační rozdí-
ly, ve znění této změny, použijí účetní jednotky, které 
jsou pojišťovnami, poprvé v účetním období začínajícím 
dnem 1. ledna 2014.

Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
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Změna Českého účetního standardu č. 219 Inventarizační rozdíly
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGKJ
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. Jan Huleš 
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Ministerstvo financí oznamuje podle § 36 odst. 1 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozděj-
ších předpisů, vydání změny Českého účetního stan-
dardu č. 220 Zúčtování daní a dotací (včetně položek 
III.9., III.14. a III.15. výkazu zisku a ztráty) – daň z pří-
jmů, odložená daň, daň z přidané hodnoty aj. nepřímé 
daně pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 
č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uveřejně-
ných pod č. 64 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze 
dne 31. prosince 2004.

1. V bodu 1. se slova „závazků“ nahrazují slovem 
„dluhů“, slova „,např. daň z dividend“ se zrušují 
a slova „daň z nemovitostí“ se nahrazuje slovy „daň 
z nabytí nemovitých věcí“.

2. V bodu 3. se za slovo „zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty“ doplňují slova „ , ve zně-

ní pozdějších předpisů, a metodice Finanční správy 
uveřejňované na www.financnisprava.cz )“.

3. V ČÚS č. 220 se body 3.1. až 3.4.2. zrušují.

Český účetní standard č. 220 Zúčtování daní a do-
tací (včetně položek III.9., III.14. a III.15. výkazu zisku 
a ztráty) – daň z příjmů, odložená daň, daň z přidané 
hodnoty aj. nepřímé daně, ve znění těchto změn, použijí 
účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, poprvé v účet-
ním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
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Změna Českého účetního standardu č. 220 Zúčtování daní a dotací
(včetně položek III.9., III.14. a III.15. výkazu zisku a ztráty) – daň z příjmů, odložená daň,

daň z přidané hodnoty aj. nepřímé daně
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGKJ
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. Jan Huleš 
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Ministerstvo financí oznamuje podle § 36 odst. 1 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, vydání změny Českého účetního standardu 
č. 221 Ostatní zúčtovací vztahy (zaměstnanci, institu-
ce sociálního zabezpečení nebo zdravotního pojištění, 
popřípadě jiné s výjimkou standardu č. 220) pro účetní 
jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, uveřejněných pod č. 64 
ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. pro-
since 2004, kdy se v textu slovo „závazků“ nahrazuje 
slovem „dluhů“ a slovo „závazcích“ se nahrazuje slo-
vem „dluzích“.

Český účetní standard č. 221 Ostatní zúčtovací 
vztahy (zaměstnanci, instituce sociálního zabezpečení 
nebo zdravotního pojištění, popřípadě jiné s výjimkou 
standardu č. 220), ve znění této změny, použijí účetní 
jednotky, které jsou pojišťovnami, poprvé v účetním ob-
dobí začínajícím dnem 1. ledna 2014.

Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
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Změna Českého účetního standardu č. 221 Ostatní zúčtovací vztahy
(zaměstnanci, instituce sociálního zabezpečení nebo zdravotního pojištění, popřípadě jiné 

s výjimkou standardu č. 220) 
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGKJ
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. Jan Huleš 
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Ministerstvo financí oznamuje podle § 36 odst. 1 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozděj-
ších předpisů, vydání změny Českého účetního stan-
dardu č. 223 Konsolidace účetní závěrky pro účetní 
jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, uveřejněných pod č. 64 
ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. pro-
since 2004.

1. V bodu 2.2. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem 
„dluhy“.

2. V bodu 2.3. se slova „§ 43 písm. l)“ nahrazují slovy 

„§ 43 odst. 2 písm. f)“ a slovo „závazcích“ se nahra-
zuje slovem „dluzích“.

Český účetní standard č. 223 Konsolidace účetní 
závěrky, ve znění těchto změn, použijí účetní jednotky, 
které jsou pojišťovnami, poprvé v účetním období začí-
najícím dnem 1. ledna 2014.

Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
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Změna Českého účetního standardu č. 223 Konsolidace účetní závěrky
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGKJ
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. Jan Huleš 


