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VYHLÁŠKA

ze dne 7. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli

účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona
č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona
č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení
§ 4 odst. 8 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnic-
tví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednot-
ky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě pod-
vojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003
Sb., vyhlášky č. 397/2005 Sb., vyhlášky č. 349/2007
Sb., vyhlášky č. 469/2008 Sb., vyhlášky č. 419/2010
Sb., vyhlášky č. 413/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2013
Sb., vyhlášky č. 293/2014 Sb. a vyhlášky č. 250/2015
Sb., se mění takto:

1. V § 3 se za odstavec 2 vkládají nové od-
stavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Podle § 13 účetní jednotka vykazuje časové
rozlišení v aktivech rozvahy

a) v položce „C.II.3. Časové rozlišení aktiv“; roz-
vaha neobsahuje položku „D. Časové rozlišení
aktiv“, nebo

b) v položce „D. Časové rozlišení aktiv“; rozvaha
neobsahuje položku „C.II.3. Časové rozlišení
aktiv“.

(4) Podle § 19 účetní jednotka vykazuje časové
rozlišení v pasivech rozvahy

a) v položce „C.III. Časové rozlišení pasiv“; roz-
vaha neobsahuje položku „D. Časové rozlišení
pasiv“, nebo

b) v položce „D. Časové rozlišení pasiv“; rozvaha
neobsahuje položku „C.III. Časové rozlišení
pasiv“.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstav-
ce 5 až 9.

2. V § 3 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Pro účely vykazování, oceňování a zveřej-
ňování informací o derivátech v příloze v účetní zá-
věrce a operacích s nimi použije účetní jednotka
ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se pro-
vádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní
jednotky, které jsou bankami a jinými finančními
institucemi, ve znění účinném k 31. prosinci 2017.“.

3. V § 3a odst. 2 písm. a) se slova „a „C.II.2.
Krátkodobé pohledávky““nahrazují slovy „ ,„C.II.2.
Krátkodobé pohledávky“ a „C.II.3. Časové rozlišení
aktiv“ “.

4. V § 4 odst. 5 ve větě první se slova „a z po-
ložek přehledu o změnách vlastního kapitálu“ nahra-
zují slovy „ , z položek přehledu o změnách vlast-
ního kapitálu a z položek přehledu o peněžních to-
cích“.

5. V § 6 odst. 1 a odst. 3 písm. a) se slova „vý-
zkumu a“ zrušují.

6. V § 6 odst. 3 písm. c) se věta „Účetní jed-
notka může rozhodnout o době odpisování good-
willu nebo záporného goodwillu delší než 60 měsíců,
nejdéle však 120 měsíců; tuto skutečnost účetní jed-
notka odůvodní v příloze v účetní závěrce.“ zrušuje.

7. V § 13 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Časové rozlišení v aktivech rozvahy je
možné vykazovat v položce „C.II.3. Časové rozli-
šení aktiv“ nebo v položce „D. Časové rozlišení ak-
tiv“. Účetní jednotka rozhodne, který způsob vyka-
zování zvolí nejpozději k rozvahovému dni; kombi-
nace obou způsobů vykazování není přípustná.“.

Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako od-
stavce 2 až 5.

8. V § 13 odst. 2 se za slovo „Položka“ vkládají
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slova „ „C.II.3. Časové rozlišení aktiv“, respektive“
a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem „ , obsa-
huje“.

9. V § 13 odst. 3 se za slovo „Položka“ vklá-
dají slova „ „C.II.3.1. Náklady příštích období“, re-
spektive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem
„ , obsahuje“.

10. V § 13 odst. 4 se za slovo „Položka“ vklá-
dají slova „ „C.II.3.2. Komplexní náklady příštích
období“, respektive“ a slovo „obsahuje“ se nahra-
zuje slovem „ , obsahuje“.

11. V § 13 odst. 5 se za slovo „Položka“ vklá-
dají slova „ „C.II.3.3. Příjmy příštích období“, re-
spektive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem
„ , obsahuje“.

12. V § 15a se vkládá nový odstavec 1, který
zní:

„(1) Položka „A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo
neuhrazená ztráta minulých let (+/-)“ obsahuje pře-
vedený nerozdělený zisk minulých let a převedenou
neuhrazenou ztrátu minulých let (-).“.

Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

13. V § 15a odst. 2 větě první a poslední se
slova „ „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minu-
lých let“ “ nahrazují slovy „ „A.IV.2. Jiný výsledek
hospodaření minulých let“ “.

14. V § 18 odst. 3 se slova „ „B.II.4. Závazky ke
společníkům“ “ nahrazují slovy „ „C.I.9.1. Závazky
ke společníkům“ “.

15. V § 19 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Časové rozlišení v pasivech rozvahy je
možné vykazovat v položce „C.III. Časové rozlišení
pasiv“ nebo v položce „D. Časové rozlišení pasiv“.
Účetní jednotka nejpozději k rozvahovému dni roz-
hodne, který způsob vykazování zvolí. Kombinace
obou způsobů vykazování není přípustná. Zvolený
způsob vykazování musí být shodný se způsobem
vykazování časového rozlišení v aktivech rozvahy
podle § 13.“.

Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako od-
stavce 2 až 4.

16. V § 19 odst. 2 se za slovo „Položka“ vklá-
dají slova „ „C.III. Časové rozlišení pasiv“, respek-
tive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem „ , ob-
sahuje“.

17. V § 19 odst. 3 se za slovo „Položka“ vklá-
dají slova „ „C.III.1. Výdaje příštích období“, re-
spektive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem
„ , obsahuje“.

18. V § 19 odst. 4 se za slovo „Položka“ vklá-
dají slova „ „C.III.2. Výnosy příštích období“, re-
spektive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem
„ , obsahuje“.

19. V § 23 se za slovo „oblasti“ vkládá slovo
„zejména“.

20. V § 39 odst. 1 písm. i) se slovo „přepoč-
tený“ zrušuje.

21. § 52 a 53 se včetně nadpisů a poznámky pod
čarou č. 15a zrušují.

22. Za § 54b se vkládá nový § 54c, který včetně
poznámky pod čarou č. 23 zní:

„§ 54c

Účetní jednotka, která není obchodní korporací
a která postupuje při přeměnách podle zvláštního
právního předpisu23), použije § 14a a 54 až 54b ob-
dobně.

23) Například zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.“.

23. V § 56 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Pokud dobu použitelnosti goodwillu a ne-
hmotných výsledků vývoje nelze odhadnout, účetní
jednotka rozhodne o době odpisování goodwillu
nebo záporného goodwillu a nehmotných výsledků
vývoje, která nesmí být kratší než 60 měsíců a delší
než 120 měsíců; zvolenou dobu účetní jednotka
odůvodní v příloze v účetní závěrce.“.

Dosavadní odstavce 2 až 11 se označují jako od-
stavce 3 až 12.

24. V § 56 odst. 3 písm. a) se slova „od vlast-
níka, majitele nebo jiné oprávněné osoby“ nahrazují
slovy „nebo požívání“.

25. V § 56 se odstavec 11 zrušuje.

Dosavadní odstavec 12 se označuje jako odstavec 11.

26. V § 60 odst. 4 se slova „podle § 52 odst. 3
a 4“ zrušují.
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27. Za § 61b se vkládá nový § 61c, který včetně
nadpisu zní:

„§ 61c

Metoda ocenění majetku reálnou hodnotou
při změně kategorie účetní jednotky

(1) Mikro účetní jednotka, která změnila kate-
gorii účetní jednotky podle § 1e odst. 2 zákona,
ocení příslušný majetek reálnou hodnotou podle
§ 27 zákona, a to k prvnímu dni účetního období
podle § 1e odst. 2 zákona; ustanovení § 15a tímto
nejsou dotčena.

(2) Účetní jednotka podle § 1b odst. 2 až 4 zá-
kona, která změnila kategorii účetní jednotky podle
§ 1e odst. 2 zákona na účetní jednotku podle § 1b
odst. 1 zákona a oceňovala majetek reálnou hodno-
tou podle § 27 zákona, ocení příslušný majetek podle
§ 25 zákona, a to k prvnímu dni účetního období
podle § 1e odst. 2 zákona. Změny reálných hodnot
majetku vykázané v položce „A.II.2.2. Oceňovací
rozdíly z přecenění majetku a závazků“ účetní jed-
notka vykáže v položce „A.IV.3. Jiný výsledek hos-
podaření“; ustanovení § 15a tímto nejsou dotčena.“.

28. V příloze č. 1 se slova „B. Dlouhodobý ma-
jetek“ nahrazují slovy „B. Stálá aktiva“.

29. V příloze č. 1 se slova „B.I.1. Nehmot-
né výsledky výzkumu a vývoje“ nahrazují slovy
„B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje“.

30. V příloze č. 1 se za slova „C.II.2.4.6. Jiné
pohledávky“ vkládají slova:

„C.II.3. Časové rozlišení aktiv
C.II.3.1. Náklady příštích období
C.II.3.2. Komplexní náklady příštích ob-

dobí
C.II.3.3. Příjmy příštích období“.

31. V příloze č. 1 se slova „A.IV.1. Nerozdě-
lený zisk minulých let“ a „A.IV.2. Neuhrazená
ztráta minulých let (-)“ nahrazují slovy „A.IV.1. Ne-
rozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let
(+/-)“ a slova „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření
minulých let (+/-)“ se nahrazují slovy „A.IV.2. Jiný
výsledek hospodaření minulých let (+/-)“.

32. V příloze č. 1 se za slova „C.II.8.7. Jiné zá-
vazky“ vkládají slova:

„C.III. Časové rozlišení pasiv
C.III.1. Výdaje příštích období
C.III.2. Výnosy příštích období“.

33. V příloze č. 2 se slova „F.2. Zůstatková cena
prodaného materiálu“ nahrazují slovy „F.2. Prodaný
materiál“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pro účetní období, které započalo přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vy-
hláška č. 500/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Účetní jednotka, která vykazovala nehmotné
výsledky výzkumu v položce „B.I.1. Nehmotné vý-
sledky výzkumu a vývoje“ podle § 6 odst. 3 písm. a)
vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, pokračuje
v jeho odpisování podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky, a vykazuje tento majetek až do jeho vy-
řazení v položce „B.I.4. Ostatní dlouhodobý ne-
hmotný majetek“.

3. Účetní jednotka, která vykazovala nerozdě-
lený zisk minulých let v položce „A.IV.1. Nerozdě-
lený zisk minulých let“ podle přílohy č. 1 vyhlášky
č. 500/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky, vykáže tento nerozdělený
zisk v položce „A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo ne-
uhrazená ztráta minulých let (+/-)“.

4. Účetní jednotka, která vykazovala neuhraze-
nou ztrátu minulých let v položce „A.IV.2. Neuhra-
zená ztráta minulých let (-)“ podle přílohy č. 1 vy-
hlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vykáže tento
nerozdělený zisk v položce „A.IV.1. Nerozdělený
zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)“.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

Ministr:

Ing. Pilný v. r.
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