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VYHLÁ`KA

ze dne 7. prosince 2017,

kterou se m�ní vyhláaka �. 500/2002 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona �. 563/1991 Sb.,
o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, pro ú�etní jednotky, které jsou podnikateli

ú�tujícími v soustav� podvojného ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso

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

�l. I

Vyhláaka �. 500/2002 Sb., kterou se provád�jí
n�která ustanovení zákona �. 563/1991 Sb., o ú�etnic-
tví, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, pro ú�etní jednot-
ky, které jsou podnikateli ú�tujícími v soustav� pod-
vojného ú�etnictví, ve zn�ní vyhláaky �. 472/2003
Sb., vyhláaky �. 397/2005 Sb., vyhláaky �. 349/2007
Sb., vyhláaky �. 469/2008 Sb., vyhláaky �. 419/2010
Sb., vyhláaky �. 413/2011 Sb., vyhláaky �. 467/2013
Sb., vyhláaky �. 293/2014 Sb. a vyhláaky �. 250/2015
Sb., se m�ní takto:

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

„(3) Podle § 13 ú�etní jednotka vykazuje �asové
rozliaení v aktivech rozvahy

a) v polo~ce „C.II.3. �asové rozliaení aktiv“; roz-
vaha neobsahuje polo~ku „D. �asové rozliaení
aktiv“, nebo

b) v polo~ce „D. �asové rozliaení aktiv“; rozvaha
neobsahuje polo~ku „C.II.3. �asové rozliaení
aktiv“.

(4) Podle § 19 ú�etní jednotka vykazuje �asové
rozliaení v pasivech rozvahy

a) v polo~ce „C.III. �asové rozliaení pasiv“; roz-
vaha neobsahuje polo~ku „D. �asové rozliaení
pasiv“, nebo

b) v polo~ce „D. �asové rozliaení pasiv“; rozvaha
neobsahuje polo~ku „C.III. �asové rozliaení
pasiv“.“.

Dosavadní odstavce 3 a~ 7 se ozna�ují jako odstav-
ce 5 a~ 9.

2. V § 3 se doplHuje odstavec 10, kter˝ zní:

„(10) Pro ú�ely vykazování, oceHování a zveYej-
Hování informací o derivátech v pYíloze v ú�etní zá-
v�rce a operacích s nimi pou~ije ú�etní jednotka
ustanovení vyhláaky �. 501/2002 Sb., kterou se pro-
vád�jí n�která ustanovení zákona �. 563/1991 Sb.,
o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, pro ú�etní
jednotky, které jsou bankami a jin˝mi finan�ními
institucemi, ve zn�ní ú�inném 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. �asové rozliaení
aktiv“ “.

4. V § 4 odst. 5 ve v�t� první se slova „a z po-
lo~ek pYehledu o zm�nách vlastního kapitálu“ nahra-
zují slovy „ , z polo~ek pYehledu o zm�nách vlast-
ního kapitálu a z polo~ek pYehledu o pen�~ních to-
cích“.

5. V § 6 odst. 1 a odst. 3 písm. a) se slova „v˝-
zkumu a“ zruaují.

6. V § 6 odst. 3 písm. c) se v�ta „Ú�etní jed-
notka mo~e rozhodnout o dob� odpisování good-
willu nebo záporného goodwillu delaí ne~ 60 m�síco,
nejdéle vaak 120 m�síco; tuto skute�nost ú�etní jed-
notka odovodní v pYíloze v ú�etní záv�rce.“ zruauje.

7. V § 13 se vkládá nov˝ odstavec 1, kter˝ zní:

„(1) �asové rozliaení v aktivech rozvahy je
mo~né vykazovat v polo~ce „C.II.3. �asové rozli-
aení aktiv“ nebo v polo~ce „D. �asové rozliaení ak-
tiv“. Ú�etní jednotka rozhodne, kter˝ zposob vyka-
zování zvolí nejpozd�ji k rozvahovému dni; kombi-
nace obou zposobo vykazování není pYípustná.“.

Dosavadní odstavce 1 a~ 4 se ozna�ují jako od-
stavce 2 a~ 5.

8. V § 13 odst. 2 se za slovo „Polo~ka“ vkládají
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slova „ „C.II.3. �asové rozliaení aktiv“, respektive“
a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem „ , obsa-
huje“.

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

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

11. V § 13 odst. 5 se za slovo „Polo~ka“ vklá-
dají slova „ „C.II.3.3. PYíjmy pYíatích období“, re-
spektive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem
„ , obsahuje“.

12. V § 15a se vkládá nov˝ odstavec 1, kter˝
zní:

„(1) Polo~ka „A.IV.1. Nerozd�len˝ zisk nebo
neuhrazená ztráta minul˝ch let (+/-)“ obsahuje pYe-
veden˝ nerozd�len˝ zisk minul˝ch let a pYevedenou
neuhrazenou ztrátu minul˝ch let (-).“.

Dosavadní text se ozna�uje jako odstavec 2.

13. V § 15a odst. 2 v�t� první a poslední se
slova „ „A.IV.3. Jin˝ v˝sledek hospodaYení minu-
l˝ch let“ “ nahrazují slovy „ „A.IV.2. Jin˝ v˝sledek
hospodaYení minul˝ch let“ “.

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

15. V § 19 se vkládá nov˝ odstavec 1, kter˝ zní:

„(1) �asové rozliaení v pasivech rozvahy je
mo~né vykazovat v polo~ce „C.III. �asové rozliaení
pasiv“ nebo v polo~ce „D. �asové rozliaení pasiv“.
Ú�etní jednotka nejpozd�ji k rozvahovému dni roz-
hodne, kter˝ zposob vykazování zvolí. Kombinace
obou zposobo vykazování není pYípustná. Zvolen˝
zposob vykazování musí b˝t shodn˝ se zposobem
vykazování �asového rozliaení v aktivech rozvahy
podle § 13.“.

Dosavadní odstavce 1 a~ 3 se ozna�ují jako od-
stavce 2 a~ 4.

16. V § 19 odst. 2 se za slovo „Polo~ka“ vklá-
dají slova „ „C.III. �asové rozliaení pasiv“, respek-
tive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem „ , ob-
sahuje“.

17. V § 19 odst. 3 se za slovo „Polo~ka“ vklá-
dají slova „ „C.III.1. V˝daje pYíatích období“, re-
spektive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem
„ , obsahuje“.

18. V § 19 odst. 4 se za slovo „Polo~ka“ vklá-
dají slova „ „C.III.2. V˝nosy pYíatích 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 „pYepo�-
ten˝“ zruauje.

21. § 52 a 53 se v�etn� nadpiso a poznámky pod
�arou �. 15a zruaují.

22. Za § 54b se vkládá nov˝ § 54c, kter˝ v�etn�
poznámky pod �arou �. 23 zní:

„§ 54c

Ú�etní jednotka, která není obchodní korporací
a která postupuje pYi pYem�nách podle zvláatního
právního pYedpisu23), pou~ije § 14a a 54 a~ 54b ob-
dobn�.

23) NapYíklad zákon �. 89/2012 Sb., ob�ansk˝ zákoník, ve
zn�ní pozd�jaích pYedpiso.“.

23. V § 56 se za odstavec 1 vkládá nov˝ odsta-
vec 2, kter˝ zní:

„(2) Pokud dobu pou~itelnosti goodwillu a ne-
hmotn˝ch v˝sledko v˝voje nelze odhadnout, ú�etní
jednotka rozhodne o dob� odpisování goodwillu
nebo záporného goodwillu a nehmotn˝ch v˝sledko
v˝voje, která nesmí b˝t krataí ne~ 60 m�síco a delaí
ne~ 120 m�síco; zvolenou dobu ú�etní jednotka
odovodní v pYíloze v ú�etní záv�rce.“.

Dosavadní odstavce 2 a~ 11 se ozna�ují jako od-
stavce 3 a~ 12.

24. V § 56 odst. 3 písm. a) se slova „od vlast-
níka, majitele nebo jiné oprávn�né osoby“ nahrazují
slovy „nebo po~ívání“.

25. V § 56 se odstavec 11 zruauje.

Dosavadní odstavec 12 se ozna�uje jako odstavec 11.

26. V § 60 odst. 4 se slova „podle § 52 odst. 3
a 4“ zruaují.
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27. Za § 61b se vkládá nov˝ § 61c, kter˝ v�etn�
nadpisu zní:

„§ 61c
Metoda ocen�ní majetku reálnou hodnotou

pYi zm�n� kategorie ú�etní jednotky

(1) Mikro ú�etní jednotka, která zm�nila kate-
gorii ú�etní jednotky podle § 1e odst. 2 zákona,
ocení pYísluan˝ majetek reálnou hodnotou podle
§ 27 zákona, a to k prvnímu dni ú�etního období
podle § 1e odst. 2 zákona; ustanovení § 15a tímto
nejsou dot�ena.

(2) Ú�etní jednotka podle § 1b odst. 2 a~ 4 zá-
kona, která zm�nila kategorii ú�etní jednotky podle
§ 1e odst. 2 zákona na ú�etní jednotku podle § 1b
odst. 1 zákona a oceHovala majetek reálnou hodno-
tou podle § 27 zákona, ocení pYísluan˝majetek podle
§ 25 zákona, a to k prvnímu dni ú�etního období
podle § 1e odst. 2 zákona. Zm�ny reáln˝ch hodnot
majetku vykázané v polo~ce „A.II.2.2. OceHovací
rozdíly z pYecen�ní majetku a závazko“ ú�etní jed-
notka vyká~e v polo~ce „A.IV.3. Jin˝ v˝sledek hos-
podaYení“; ustanovení § 15a tímto nejsou dot�ena.“.

28. V pYíloze �. 1 se slova „B. Dlouhodob˝ ma-
jetek“ nahrazují slovy „B. Stálá aktiva“.

29. V pYíloze �. 1 se slova „B.I.1. Nehmot-
né v˝sledky v˝zkumu a v˝voje“ nahrazují slovy
„B.I.1. Nehmotné v˝sledky v˝voje“.

30. V pYíloze �. 1 se za slova „C.II.2.4.6. Jiné
pohledávky“ vkládají slova:
„C.II.3. �asové rozliaení aktiv

C.II.3.1. Náklady pYíatích období
C.II.3.2. Komplexní náklady pYíatích ob-

dobí
C.II.3.3. PYíjmy pYíatích období“.

31. V pYíloze �. 1 se slova „A.IV.1. Nerozd�-
len˝ zisk minul˝ch let“ a „A.IV.2. Neuhrazená
ztráta minul˝ch let (-)“ nahrazují slovy „A.IV.1. Ne-
rozd�len˝ zisk nebo neuhrazená ztráta minul˝ch let
(+/-)“ a slova „A.IV.3. Jin˝ v˝sledek hospodaYení
minul˝ch let (+/-)“ se nahrazují slovy „A.IV.2. Jin˝
v˝sledek hospodaYení minul˝ch let (+/-)“.

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

„C.III. �asové rozliaení pasiv
C.III.1. V˝daje pYíatích období
C.III.2. V˝nosy pYíatích období“.

33. V pYíloze �. 2 se slova „F.2. Zostatková cena
prodaného materiálu“ nahrazují slovy „F.2. Prodan˝
materiál“.

�l. II

PYechodná ustanovení

1. Pro ú�etní období, které zapo�alo pYede
dnem nabytí ú�innosti této vyhláaky, se pou~ije vy-
hláaka �. 500/2002 Sb., ve zn�ní ú�inném pYede dnem
nabytí ú�innosti této vyhláaky.

2. Ú�etní jednotka, která vykazovala nehmotné
v˝sledky v˝zkumu v polo~ce „B.I.1. Nehmotné v˝-
sledky v˝zkumu a v˝voje“ podle § 6 odst. 3 písm. a)
vyhláaky �. 500/2002 Sb., ve zn�ní ú�inném pYede
dnem nabytí ú�innosti této vyhláaky, pokra�uje
v jeho odpisování podle vyhláaky �. 500/2002 Sb.,
ve zn�ní ú�inném pYede dnem nabytí ú�innosti této
vyhláaky, a vykazuje tento majetek a~ do jeho vy-
Yazení v polo~ce „B.I.4. Ostatní dlouhodob˝ ne-
hmotn˝ majetek“.

3. Ú�etní jednotka, která vykazovala nerozd�-
len˝ zisk minul˝ch let v polo~ce „A.IV.1. Nerozd�-
len˝ zisk minul˝ch let“ podle pYílohy �. 1 vyhláaky
�. 500/2002 Sb., ve zn�ní ú�inném pYede dnem nabytí
ú�innosti této vyhláaky, vyká~e tento nerozd�len˝
zisk v polo~ce „A.IV.1. Nerozd�len˝ zisk nebo ne-
uhrazená ztráta minul˝ch let (+/-)“.

4. Ú�etní jednotka, která vykazovala neuhraze-
nou ztrátu minul˝ch let v polo~ce „A.IV.2. Neuhra-
zená ztráta minul˝ch let (-)“ podle pYílohy �. 1 vy-
hláaky �. 500/2002 Sb., ve zn�ní ú�inném pYede
dnem nabytí ú�innosti této vyhláaky, vyká~e tento
nerozd�len˝ zisk v polo~ce „A.IV.1. Nerozd�len˝
zisk nebo neuhrazená ztráta minul˝ch let (+/-)“.

�l. III

Ú�innost

Tato vyhláaka nab˝vá ú�innosti dnem 1. ledna
2018.

Ministr:

Ing. Piln˝ v. r.
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