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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Čes-
kého účetního standardu pro některé vybrané účet-
ní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky 
č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanove-
ní zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění poz-
dějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, 
ve znění pozdějších předpisů, č. 701 – Účty a zásady 
účtování na účtech, jehož vydání bylo oznámeno ve Fi-
nančním zpravodaji č. 7/2009 rozeslaném dne 31. pro-
since 2009 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním 
zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011, ve znění 
účinném k 1. lednu 2012, jehož úplné znění bylo vydá-
no ve Finančním zpravodaji č. 2/2012 ze dne 1. úno-
ra 2012 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním 
zpravodaji č. 8/2012 ze dne 30. listopadu 2012, ve znění 
účinném k 1. lednu 2013. 

1. V bodu 1. se za slova „používání účetních metod“ 
vkládají slova „některými vybranými“. 

2. V bodě 4.2. písmenu e) se slovo „závazků“ nahra-
zuje slovem „dluhů“.

3. V bodu 5.2. se číslo „55“ nahrazuje číslem „54“.

4. V bodu 6.3. se za slova „vzniku závazku“ vkládají 
slova „nebo dluhu“, za slova „platbě závazku“ se 
vkládají slova „nebo dluhu“ a za slova „přijetí zálo-
hy“ se vkládají slova „nebo závdavku“. 

5. V bodu 6.4. se slovo „nemovitostem“ nahrazuje 
slovy „nemovitým věcem“. 

Český účetní standard č. 701 – Účty a zásady účto-
vání na účtech ve znění těchto změn použijí některé vy-
brané účetní jednotky poprvé v účetním období začína-
jícím dnem 1. ledna 2014.

Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
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Změna Českého účetního standardu č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech 
pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXSEH
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. David Bauer 
 Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
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V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje 
Ministerstvo financí změnu Českého účetního standar-
du pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou 
účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé 
vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 704 – Fondy účetní jednotky, jehož vydání bylo ozná-
meno ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 rozeslaném 
dne 31. prosince 2009 a jehož změny byly oznámeny 
ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 ze dne 30. listopadu 
2012, ve znění účinném k 1. lednu 2013. 

1. V bodu 1. se za slova „používání účetních metod“ 
vkládají slova „některými vybranými“. 

2. V bodu 1. tabulce se označení „A.I.24“ nahrazuje 
označením „A.I.27.“ a označení „B.I.24“ se nahra-
zuje označením „B.I.16.“.

3. V bodu 5.1.4. se slova „613 – Změna stavu výrob-
ků“ nahrazují slovy „508 – Změna stavu zásob 
vlastní výroby“.

4. V bodu 5.2. se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem 
„zápůjčky“ a za slova „MÁ DÁTI účtu 243 – Běžný 
účet FKSP“ se vkládají slova „ , nebo účtu 261 – 
Pokladna“.

5. V bodu 6.2.2. písmenu c) se slovo „minulých“ na-
hrazuje slovem „předcházejících“.

6. V bodu 6.3.2. písmenu d) se slovo „minulých“ na-
hrazuje slovem „předcházejících“.

Český účetní standard č. 704 – Fondy účetní jed-
notky ve znění těchto změn použijí některé vybrané 
účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím 
dnem 1. ledna 2014.

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

2

Změna Českého účetního standardu č. 704 – Fondy účetní jednotky 
pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXSEH
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. David Bauer 
 Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Čes-
kého účetního standardu pro některé vybrané účet-
ní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky 
č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění 
pozdějších předpisů, č. 705 – Rezervy, jehož vydání bylo 
oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 rozesla-
ném dne 31. prosince 2010. 

1. V bodu 1. se v tabulce označení „B.IV.5.“ nahrazu-
je označením „B.III.5.“, označení „B.IV.9.“ se na-
hrazuje označením „B.III.9.“, označení „B.IV.11.“ 
se nahrazuje označením „B.III.11.“, označení 
„D.II.1.“ se nahrazuje označením „D.I.1.“ a ozna-
čení „A.I.29.“ se nahrazuje označením „A.I.32.“. 

2. V bodu 3.2. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem 
„dluhu“.

3. V bodu 3.6. se za slovo „snížení,“ vkládají slova 
„použití či“ a slova „či čerpání“ se zrušují. 

4. V bodu 3.7. písmenu d) se za slovo „snížení,“ vkláda-
jí slova „použití či“ a slova „či čerpání“ se zrušují.

5. V bodu 3.8. se slova „4.1. až 4.4. a 5.7. Českého 
účetního standardu“ nahrazují slovy „5. a 6.7. Čes-
kého účetního standardu č.“. 

6. V bodu 4.2. se slova „48 a 49“ nahrazují slovy „49 
a 50“.

Český účetní standard č. 705 – Rezervy ve znění 
těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky 
poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. led-
na  2014.

Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
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Změna Českého účetního standardu č. 705 – Rezervy 
pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXSEH
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. David Bauer 
 Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účet-
ního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, 
které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších před-
pisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění poz-
dějších předpisů, č. 706 – Opravné položky a vyřazení 
pohledávek, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním 
zpravodaji č. 8/2010 rozeslaném dne 31. prosince 2010 
a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji 
č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011, ve znění účinném 
k 1. lednu 2012, jehož úplné znění bylo vydáno ve Fi-
nančním zpravodaji č. 2/2012 ze dne 1. února 2012 
a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji 
č. 8/2012 ze dne 30. listopadu 2012, ve znění účinném 
k 1. lednu 2013. 

1. V bodu 1. se za slova „používání účetních metod“ 
vkládá slovo „některými“. 

2. V bodu 1. tabulce se v každém řádku prvního 
sloupce doplňují slova „ , sl. korekce“. 

3. V bodu 1. tabulce se za slova „Opravné položky 
k samostatným“ vkládá slovo „hmotným“ a za slo-
va „movitým věcem a souborům“ se vkládá slovo 
„hmotných“.

4. V bodu 1. tabulce se řádky „

B.II.8. , 
sl. korekce

Opravné položky 
k pohledávkám z titulu daní 196

B.II.18. , 
sl. korekce

Opravné položky 
k pohledávkám za účastníky 
sdružení

197

B.II.19. , 
sl. korekce

Opravné položky 
ke krátkodobým 
pohledávkám z ručení

198

B.II.28. , 
sl. korekce

Opravné položky k ostatním 
krátkodobým pohledávkám 199

“ 

nahrazují řádky „

B.II.19. , 
sl. korekce

Opravné položky 
k pohledávkám ze správy 
daní

196

B.II.23. , 
sl. korekce

Opravné položky 
ke krátkodobým 
pohledávkám z ručení

198

B.II.32. , 
sl. korekce

Opravné položky k ostatním 
krátkodobým pohledávkám 199

“.
V bodu 2. tabulce se doplňuje řádek „
Bod 7. Přechodná ustanovení

“.

5. V bodu 3.10. se slova „podle § 25 odst. 6 zákona“ 
zrušují.

6. Za bod 3.10. se doplňuje nový bod 3.11., který 
zní: „3.11. Postupem podle bodu 4.1. účtuje účet-
ní jednotka také k okamžiku, ke kterému se stane 
osobou povinnou z věcného břemene k pozemku 
a stavbě, s výjimkou užívacího práva, kterým byly 
pozemek nebo stavba zatíženy, a to v souladu s § 65 
odst. 2 vyhlášky a body 3.4. a 3.5.“.

7. V bodu 5.2. se za slova „nebo postoupení pohle-
dávky“ vkládají slova „v jiných případech než podle 
§ 25 odst. 6 zákona,“. 

8. V bodu 5.5. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem 
„dluhu“.

9. Za bod 6.4. se doplňuje nový bod 7., který zní: 
„7. Přechodná ustanovení

 7.1. Postup podle bodu 3.11. účetní jednotka uplat-
ní v případě věcných břemen, kterými byl zatížen 
příslušný majetek 1. ledna 2014 a později. V pří-
padě věcných břemen, kterými byl zatížen přísluš-
ný majetek před 1. lednem 2014 účetní jednotka 
uplatní postup podle bodu 3.11., pokud je tato 
informace významná pro uživatele účetní závěrky 
podle § 19 odst. 6 zákona; ustanovení bodu 6.2. 

4

Změna Českého účetního standardu č. 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek 
pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXSEH
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. David Bauer 
 Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
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Českého účetního standardu č. 701 – Účty a zásady 
účtování na účtech tímto nejsou dotčena.“.

Český účetní standard č. 706 – Opravné položky 
a vyřazení pohledávek ve znění těchto změn použijí ně-
které vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období 
začínajícím dnem 1. ledna 2014.

Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
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V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Mi-
nisterstvo financí změnu Českého účetního standardu 
pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účet-
nictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní 
jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 707 – Zásoby, 
jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji 
č. 8/2010 rozeslaném dne 31. prosince 2010 a jehož změ-
ny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze 
dne 20. prosince 2011, ve znění účinném k 1. lednu 2012, 
jehož úplné znění bylo vydáno ve Finančním zpravodaji 
č. 2/2012 ze dne 1. února 2012 a jehož změny byly ozná-
meny ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 ze dne 30. listo-
padu 2012, ve znění účinném k 1. lednu 2013. 

1. V bodu 1. tabulce se označení „D.III.33.“ nahrazu-
je označením „D.III.37.“ a řádek „

C.I.1. Jmění účetní jednotky 401
“ se zrušuje.

2. V bodu 5.1.14. až bodu 5.1.17. se za slova „po-
hledávkového účtu účtové třídy 3“ vkládají slova 
„ , účtové skupiny 46“. 

3. V bodu 5.2.11. až bodu 5.2.14. se za slova „po-
hledávkového účtu účtové třídy 3“ vkládají slova 
„ , účtové skupiny 46“.

Český účetní standard č. 707 – Zásoby ve znění 
těchto změn použijí některé vybrané účetní jednot-
ky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. led-
na 2014.

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

5

Změna Českého účetního standardu č. 707 – Zásoby 
pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXSEH
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. David Bauer 
 Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
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V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Mi-
nisterstvo financí změnu Českého účetního standardu 
pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účet-
nictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní 
jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 708 – Odpiso-
vání dlouhodobého majetku, jehož vydání bylo oznáme-
no ve Finančním zpravodaji č. 3/2011 rozeslaném dne 
30. března 2011 a jehož změny byly oznámeny ve Finanč-
ním zpravodaji č. 5/2011 ze dne 20. října 2011, ve znění 
účinném k 31. prosinci 2011. 

1. V bodu 1. se za slova „používání účetních metod“ 
vkládají slova „některými vybranými“. 

2. V bodu 1. tabulce se za slova „Oprávky k samostat-
ným“ vkládá slovo „hmotným“, za slova „movitým 
věcem a souborům“ se vkládá slovo „hmotných“, 
označení „C.I.6.“ se nahrazuje označením „C.I.5.“ 
a označení „A.I.25.“ se nahrazuje označením 
„A.I.28.“. 

3. V bodu 3.1. písmenu a) se slova „předpokládané 
doby používání dlouhodobého majetku“ nahrazují 
slovy „odpovídajícího číselného kódu“. 

4. Na konci bodu 3.1. se tečka nahrazuje čárkou a do-
plňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod 
čarou č. 1 zní: 

 „f) zbytkovou hodnotou majetku účetní jednot-
kou zdůvodnitelná kladná odhadovaná částka, 
kterou by účetní jednotka mohla získat v okamži-
ku předpokládaného vyřazení majetku, například 
prodejem, po odečtení předpokládaných nákladů 
s vyřazením souvisejících1); při stanovení zbytko-
vé hodnoty se přihlíží též k plánovaným odpisům 
v souladu s § 66 odst. 1 vyhlášky.

 1) Například hodnota práva stavby při vyřazení stavby nebo hodnota 

stavby při jejím vyřazení podle § 66 odst. 10 vyhlášky.“.

5. V bodu 4.3. se za slova „případě nabytí dlouhodo-
bého majetku“ vkládají slova „včetně technické-

ho zhodnocení“ a na konci bodu se doplňuje věta 
„V případě pozbytí dlouhodobého majetku včetně 
technického zhodnocení se tento majetek odpisuje 
včetně měsíce, ve kterém došlo k jeho vyřazení.“. 

6. Bod 4.11. zní:
 „4.11. Účetní jednotky sestavují a aktualizují od-

pisový plán podle § 28 odst. 6 zákona s ohledem 
na předpokládaný průběh používání majetku a se 
zohledněním změn, k nimž došlo v průběhu pou-
žívání majetku účetní jednotkou. Účetní jednotka 
může při sestavení nebo aktualizaci odpisového 
plánu pro majetek zohlednit jeho zbytkovou hod-
notu, přičemž se součet jeho oprávek, plánovaných 
odpisů a zbytkové hodnoty musí rovnat výši oceně-
ní tohoto majetku. Ustanovení bodu 3.8. Českého 
účetního standardu č. 706 – Opravné položky a vy-
řazení pohledávek tímto není dotčeno.“.

7. V bodu 9. se doplňuje bod 9.2., který zní:
 „9.2. V případech, kdy účetní jednotka před oka-

mžikem účinnosti tohoto standardu stanovila hra-
nici významnosti pro zaúčtování zůstatkové ceny 
dlouhodobého majetku při jeho vyřazení v souladu 
se zněním bodu 4.11. platným k 31. prosinci 2013, 
považuje se s účinností od 1. ledna 2015 takto sta-
novená hranice významnosti pro zaúčtování zů-
statkové ceny příslušného dlouhodobého majetku 
za zbytkovou hodnotu podle bodu 3.1. písm. f). 
Tuto skutečnost zohlední účetní jednotka v odpiso-
vém plánu příslušného dlouhodobého majetku nej-
později k 1. lednu 2015, a to v souladu s § 66 odst. 1 
vyhlášky.“.

Český účetní standard č. 708 – Odpisování dlouho-
dobého majetku ve znění těchto změn použijí některé 
vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začína-
jícím dnem 1. ledna 2014.

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

6

Změna Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku 
pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXSEH
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. David Bauer 
 Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
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V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Mi-
nisterstvo financí změnu Českého účetního standardu 
pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účet-
nictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní 
jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 709 – Vlastní 
zdroje, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpra-
vodaji č. 6/2012 rozeslaném dne 10. října 2012.

1. V bodu 3.4.4. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem 
„dluhu“.

2. V bodu 3.4. se za bod 3.4.7. vkládají nové body 
3.4.8. a 3.4.9., které znějí:

 „3.4.8. Za skutečnost, která má za následek zánik 
povinnosti ocenění příslušného majetku reálnou 
hodnotou podle bodu 3.4.6., se považuje také roz-
hodnutí o bezúplatném převodu nebo přechodu 
tohoto majetku, včetně jeho darování, s výjimkou 
případů podle bodů 3.4.10. a 3.4.11.

 3.4.9. K okamžiku přecenění majetku na reálnou 
hodnotu podle § 64 vyhlášky účtuje účetní jednot-
ka podle bodů 4.3.1. nebo 4.3.2. před účtováním 
podle bodu 4.3.3.. K okamžiku, ke kterému u ma-
jetku oceněného podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona 
nastane skutečnost, která má za následek zánik po-
vinnosti tohoto ocenění reálnou hodnotou, účtuje 
účetní jednotka podle bodu 4.3.8. před účtováním 
podle bodů 4.3.9. nebo 4.3.10.“.

 Dosavadní body 3.4.8. až 3.4.10. se označují jako 
body 3.4.10. až 3.4.12.

3. V bodu 3.4.12. se slova „4.3.7. a 4.3.8.“ nahrazují 
slovy „4.3.9. a 4.3.10.“.

4. V bodech 4.1.1. a 4.1.2. se slova „03 a“ nahrazují 
slovy „03 nebo“.

5. V bodu 4.1.5. se označení „3.4.8.“ nahrazuje ozna-
čením „3.4.9“, slova „příslušného syntetického účtu 
účtové skupiny 01, 02, 03 a účtů 041 – Nedokonče-
ný dlouhodobý nehmotný majetek a 042 – Nedo-
končený dlouhodobý hmotný majetek“ se nahrazu-

jí slovy „účtu 035 – Dlouhodobý nehmotný majetek 
určený k prodeji nebo 036 – Dlouhodobý hmotný 
majetek určený k prodeji“, za slova „reálnou hod-
notu na“ se vkládá slovo „příslušnou“ a slova „DAL 
účtu 407“ se nahrazují slovy „účtu 407“.

6. V bodu 4.1.6. se označení „3.4.8.“ nahrazuje ozna-
čením „3.4.9“, slova „příslušného syntetického účtu 
účtové skupiny 01, 02, 03 a účtů 041 – Nedokonče-
ný dlouhodobý nehmotný majetek a 042 – Nedo-
končený dlouhodobý hmotný majetek“ se nahrazu-
jí slovy „účtu 035 – Dlouhodobý nehmotný majetek 
určený k prodeji nebo 036 – Dlouhodobý hmotný 
majetek určený k prodeji“.

7. V bodu 4.1.8. se slova „závazku vůči“ nahrazují slo-
vem „dluhu“.

8. V bodech 4.3.1. a 4.3.2. se slova „třídy 0“ nahrazují 
slovy „skupiny 01, 02, 04, účtu 031 – Pozemky nebo 
účtu 032 – Kulturní předměty“.

9. V bodu 4.3. se za bod 4.3.2. vkládá nový bod 4.3.3., 
který zní: 

 „4.3.3. K okamžiku přecenění majetku na reálnou 
hodnotu podle § 64 vyhlášky účetní jednotka účtu-
je ve výši ocenění tohoto majetku na stranu MÁ 
DÁTI účtu 035 – Dlouhodobý nehmotný majetek 
určený k prodeji nebo 036 – Dlouhodobý hmotný 
majetek určený k prodeji se souvztažným zápisem 
na stranu DAL příslušného syntetického účtu účto-
vé skupiny 01, 02, 04, účtu 031 – Pozemky nebo 
účtu 032 – Kulturní předměty.“.

 Dosavadní body 4.3.3. až 4.3.8 se označují jako 
body 4.3.4. až 4.3.9.

10. V bodech 4.3.4. a 4.3.5. se slova „příslušného syn-
tetického účtu účtové třídy 0“ nahrazují slovy „účtu 
035 – Dlouhodobý nehmotný majetek určený 
k prodeji nebo 036 – Dlouhodobý hmotný majetek 
určený k prodeji“. 

11. V bodu 4.3. se za bod 4.3.7. vkládá nový bod 4.3.8., 
který zní: 

 „4.3.8. Pokud u majetku oceněného podle § 27 

7

Změna Českého účetního standardu č. 709 – Vlastní zdroje 
pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXSEH
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. David Bauer 
 Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
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odst. 1 písm. h) zákona nastane skutečnost, která 
má za následek zánik povinnosti tohoto ocenění 
reálnou hodnotou, účetní jednotka účtuje ve výši 
ocenění tohoto majetku na stranu MÁ DÁTI pří-
slušného syntetického účtu účtové skupiny 01, 02, 
04, účtu 031 – Pozemky nebo účtu 032 – Kulturní 
předměty se souvztažným zápisem na stranu DAL 
účtu 035 – Dlouhodobý nehmotný majetek určený 
k prodeji nebo 036 – Dlouhodobý hmotný majetek 
určený k prodeji.“.

 Dosavadní body 4.3.8. a 4.3.9. se označují jako body 
4.3.9. a 4.3.10.

12. V bodech 4.3.9. a 4.3.10. se slova „třídy 0“ nahra-
zují slovy „skupiny 01, 02, 04, účtu 031 – Pozemky 
nebo účtu 032 – Kulturní předměty“. 

Český účetní standard č. 709 – Vlastní zdroje ve zně-
ní těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky 
poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Čes-
kého účetního standardu pro některé vybrané účet-
ní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky 
č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve zně-
ní pozdějších předpisů, č. 710 – Dlouhodobý nehmotný 
majetek a dlouhodobý hmotný majetek, jehož vydání 
bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 6/2012 roze-
slaném dne 10. října 2012.

1. V bodu 1. tabulce se za řádek „

A.I.9. Poskytnuté zálohy na dlouho-
dobý nehmotný majetek 051

“
vkládá nový řádek „

A.I.10. Dlouhodobý nehmotný maje-
tek určený k prodeji 035

“. 

2. V bodu 1. tabulce se za slovo „Samostatné“ vkládá 
slovo „hmotné“ a za slova „movité věci a soubory“ 
se vkládá slovo „hmotných“. 

3. V bodu 1. tabulce se za řádek „

A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouho-
dobý hmotný majetek 052

“
vkládá řádek „

A.II.11. Dlouhodobý hmotný majetek 
určený k prodeji 036

“. 

4. V bodu 1. tabulce se za slovo „Dary“ vkládají slova 
„a jiná bezúplatná předání“.

5. V bodu 3.4. se za slova „podle § 55“ vkládá slovo 
„vyhlášky“. 

6. V bodu 5.2.6. se za slova „syntetického účtu účtové 
skupiny 01“ vkládají slova „nebo účtu 035 – Dlou-
hodobý nehmotný majetek určený k prodeji“. 

7. V bodu 5.4.3. se slova „příslušného syntetického 
účtu účtové skupiny 01 nebo účtu 041 – Nedokon-
čený dlouhodobý nehmotný majetek“ nahrazují 
slovy „účtu 035 – Dlouhodobý nehmotný majetek 
určený k prodeji“.

8. V bodu 5.5.1. se za slova „poskytnutí zálohy“ vklá-
dají slova „nebo závdavku“. 

9. V bodu 6.2.6. se za slova „syntetického účtu účto-
vé skupiny 02“ se vkládají slova „nebo účtu 036 – 
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji“.

10. V bodu 6.4.3. se slova „příslušného syntetického 
účtu účtové skupiny 02, 03 nebo účtu 042 – Nedo-
končený dlouhodobý hmotný majetek“ nahrazují 
slovy „účtu 036 – Dlouhodobý hmotný majetek ur-
čený k prodeji“.

11. V bodu 6.5.1. se za slova „poskytnutí zálohy“ vklá-
dají slova „nebo závdavku“.

12. V bodu 7.1. písmenu b) se slovo „půjček“ nahrazu-
je slovem „zápůjček“. 

Český účetní standard č. 710 – Dlouhodobý ne-
hmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek ve znění 
těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky po-
prvé 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. 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek 
a dlouhodobý hmotný majetek 

pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXSEH
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. David Bauer 
 Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účet-
ního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle 
vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zně-
ní pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnic-
tví, ve znění pozdějších předpisů, č. 001 – Účty a zásady 
účtování na účtech, jehož vydání bylo oznámeno ve Fi-
nančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 
31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Fi-
nančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. prosince 2007.

1. V bodu 2.2.1. písm. a) se slova „zástavním právem 
nebo“ zrušují a slovo „břemenem“ se nahrazuje 
slovem „právem“. 

2. V bodu 2.2.1. písm. b) se za slovo „členění“ vkládají 
slova „pohledávek a“ a za slovo „jednotlivých“ se 
vkládají slova „dlužníků a“.

3. V bodu 2.2.1. písm. f) se slova „daňový základ“ na-
hrazují slovy „základ daně“.

4. V bodu 2.2.1. písm. i) se slovo „zejména“ nahrazuje 
slovem „například“.

5. V bodu 2.3.2. písm. b) se za slovo „najatý“ vkládají 
slova „a propachtovaný“.

6. V bodu 2.3.2. písm. l) se slovo „břemena“ nahrazu-
je slovem „práva“.

7. V bodu 2.4.3. se slova „platbě závazku“ nahrazují 
slovy „splnění peněžitého dluhu“, za slovo „zálo-
hy“ se vkládají slova „a závdavku“ a slova „ , výpisy 
Střediska cenných papírů“ se zrušují.

Český účetní standard č. 001 – Účty a zásady účto-
vání na účtech ve znění těchto změn použijí účetní 
jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 
1. ledna 2014.

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

9

Změna Českého účetního standardu č. 001 – Účty a zásady účtování na účtech 
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013

Referent: Ing. Jana Trávníčková 
 Ing. Jiří Koch
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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších před-
pisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého 
účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují 
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí ně-
která ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které 
jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účet-
nictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 002 – Otevírání 
a uzavírání účetních knih, jehož vydání bylo oznámeno 
ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném 
dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny 
ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. prosin-
ce 2007 a ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 
20. prosince 2011.

1. V bodu 2.1.5. úvodní části se za slovo „hospodaře-
ní“ vkládají slova „vykazovaného v položce „A.V.1. 
Výsledek hospodaření běžného účetního obdo-
bí /+ –/“ a příslušného účtu účtové skupiny 43 – 
Výsledek hospodaření vykazovaného v položce 
„A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu 
na zisku /–/““.

2. V bodu 2.1.5. písm. a) bod 1. se za slova „popřípadě 
ve prospěch“ vkládají slova „(respektive na vrub)“, 
za slova „36 – Závazky ke společníkům,“ se vkláda-
jí slova „případně na vrub příslušného účtu účtové 
skupiny 35 – Pohledávky za společníky“ a za slo-
va „ ; ve prospěch“ se vkládají slova „(respektive 
na vrub)“.

3. V bodu 2.1.6. se slova „společnosti nebo družstva,“ 
nahrazují slovy „korporace nebo“.

4. V bodu 3.2. se na konci textu písmen a) a b) dopl-
ňují slova „a příslušného syntetického účtu účtové 
skupiny 43 – Výsledek hospodaření vykazovaného 
v položce „A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výpla-
tu podílu na zisku /–/“ (§ 4 odst. 8 vyhlášky)”.

5. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina 
„35 – Pohledávky za společníky, za účastníky sdru-
žení a za členy družstva“, se tato účtová skupina na-
hrazuje účtovou skupinou „35 – Pohledávky za spo-
lečníky“.

6. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina 
„36 – Závazky ke společníkům, k účastníkům sdru-
žení a ke členům družstva“, se tato účtová skupina 
nahrazuje účtovou skupinou „36 – Závazky ke spo-
lečníkům“.

7. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina 
„42 – Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření“, 
se tato účtová skupina nahrazuje účtovou skupinou 
„42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospo-
daření“.

Český účetní standard č. 002 – Otevírání a uzaví-
rání účetních knih ve znění těchto změn použijí účetní 
jednotky 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. 002 – Otevírání a uzavírání účetních knih 
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013

Referent: Ing. Jana Trávníčková 
 Ing. Jiří Koch
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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších před-
pisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého 
účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují 
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí ně-
která ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které 
jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účet-
nictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 003 – Odložená 
daň, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpra-
vodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 
a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji 
č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011.

1. V bodech 2.3. písm. a) a 3.3. se slovo „závazku“ na-
hrazuje slovem „dluhu“.

2. V bodech 2.5. a 2.10. se slovo „závazky“ nahrazuje 
slovem „dluhy“.

3. V bodu 2.9. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“.

4. V bodu 3.6. se slovo „společností“ nahrazuje slovy 
„obchodních korporací“.

5. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina „42 – 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 
zisku a převedené výsledky hospodaření“, se tato 
účtová skupina nahrazuje účtovou skupinou „42 – 
Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření“.

Český účetní standard č. 003 – Odložená daň 
ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé 
v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

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

11

Změna Českého účetního standardu č. 003 – Odložená daň 
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013

Referent: Ing. Jana Trávníčková 
 Ing. Jiří Koch
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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších před-
pisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého 
účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují 
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí ně-
která ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které 
jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účet-
nictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 004 – Rezervy, 
jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji 
č. 11–12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003. 

1. V bodu 3.3. úvodní části se za slovo „společníky“ 
vkládají slova „obchodní korporace“.

2. V bodu 3.4. se slovo „zvláštní“ nahrazuje slovem 
„jiný“ a poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje. 

Český účetní standard č. 004 – Rezervy ve znění 
těchto změn použijí účetní jednotky 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. 004 – Rezervy 
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013

Referent: Ing. Jana Trávníčková 
 Ing. Jiří Koch
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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účet-
ního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle 
vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zně-
ní pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, č. 006 – Kursové rozdíly, 
jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji 
č. 11–12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003. 

1. V bodu 2.1. se slova „a 7“ nahrazují slovy „až 9“.

2. V bodu 2.2. písm. a) se slova „úhrada závazku“ na-
hrazují slovy „splnění peněžitého dluhu“.

3. V bodu 2.2. písm. e) se slovo „půjčky“ nahrazuje 
slovem „zápůjčky“ a slovo „půjčkou“ se nahrazuje 
slovem „zápůjčkou“.

4. V bodu 2.2. písm. f) se za slovo „záloh“ vkládají 

slova „a závdavků“ a slovo „závazků“ se nahrazuje 
slovem „dluhů“.

5. V bodu 2.3. písm. c) se slova „společností a druž-
stev“ nahrazují slovem „korporací“.

6. V bodu 3.3. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem 
„dluhu“, slovo „půjček“ se nahrazuje slovem „zá-
půjček“, slovo „závazků“ se nahrazuje slovem „dlu-
hů“, číslo „3“ se nahrazuje číslem „4“ a slovo „půjč-
ky“ se nahrazuje slovem „zápůjčky“.

Český účetní standard č. 006 – Kursové rozdíly 
ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé 
v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

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

13

Změna Českého účetního standardu č. 006 – Kursové rozdíly 
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013

Referent: Ing. Jana Trávníčková 
 Ing. Jiří Koch
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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účet-
ního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle 
vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zně-
ní pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnic-
tví, ve znění pozdějších předpisů, č. 007 – Inventarizační 
rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zá-
sob, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravo-
daji č. 11–12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 
a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji 
č. 10/2007 ze dne 31. prosince 2007. 

1. V bodu 2.1. se číslo „5“ nahrazuje číslem „10“.

2. V bodu 2.3. se číslo „5“ nahrazuje číslem „10“, slo-
va „a obchodního“ se zrušují, za slovo „zákoníku“ 
se vkládají slova „ , zákona o obchodních korpora-
cích“ a za slovo „škodu“ se doplňují slova „a újmu“. 

Český účetní standard č. 007 – Inventarizační roz-
díly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob 
ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé 
v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

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

14

Změna Českého účetního standardu č. 007 – Inventarizační rozdíly a ztráty
v rámci norem přirozených úbytků zásob 

pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013

Referent: Ing. Jana Trávníčková 
 Ing. Jiří Koch
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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Čes-
kého účetního standardu pro účetní jednotky, které 
účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se pro-
vádějí 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 pozděj-
ších předpisů, č. 008 – Operace s cennými papíry 
a podíly, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním 
zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. pro-
since 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finanč-
ním zpravodaji č. 11-12/2008 ze dne 19. prosin-
ce 2008 a ve Finančním zpravodaji č. 1-2/2009 ze 
dne 26. ledna 2009.

1. V bodu 2.1.2. se slova „trvá závazek“ nahrazují slo-
vy „trvá dluh“ a slovo „závazku“ se nahrazuje slo-
vem „dluhu“. 

2. V bodu 2.3. se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy 
„obchodní korporace“ a slova „ve společnosti“ se 
nahrazují slovy „v obchodní korporaci“.

Český účetní standard č. 008 – Operace s cenný-
mi papíry a podíly ve znění těchto změn použijí účetní 
jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 
1. ledna 2014.

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

15

Změna Českého účetního standardu č. 008 – Operace s cennými papíry a podíly 
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013

Referent: Ing. Jana Trávníčková 
 Ing. Jiří Koch
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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Čes-
kého účetního standardu pro účetní jednotky, které 
účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se pro-
vádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účet-
ní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v sou-
stavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 011 – Operace s obchodním závodem, 
jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravoda-
ji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 
a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpra-
vodaji č. 10/2007 ze dne 31. prosince 2007, ve Fi-
nančním zpravodaji č. 11-12/2008 ze dne 19. prosin-
ce 2008, ve Finančním zpravodaji č. 1-2/2009 ze dne 
26. ledna 2009 a ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 
ze dne 20. prosince 2011.

1. V názvu standardu se slovo „podnikem“ nahrazuje 
slovy „obchodním závodem“.

2. V bodu 1. se slovo „podniku“ nahrazuje slovy 
„obchodního závodu“, slova „nájmu podniku“ 
se nahrazují slovy „pachtu obchodního závodu“ 
a slovo „obchodního“ se nahrazuje slovem „ob-
čanského“.

3. V bodech 2., 2.4.1., 2.11. a 2.12. se slovo „společ-
nosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

4. V bodech 2.4.2. se slovo „společností“ nahrazuje 
slovy „obchodních korporací“.

5. V bodu 2.9. se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy 
„obchodní korporace“ a na konci věty třetí se dopl-
ňují slova „obchodní korporace“.

6. V bodu 2.13. se za slovo „společníkům“ vkládají 
slova „obchodní korporace“.

7. V bodu 3. se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „ob-
chodního závodu“.

8. V bodu 3.1. se slovo „podniku“ nahrazuje slovy 
„obchodního závodu“, slova „převod závazku“ se 

nahrazují slovy „převzetí dluhu“ a slovo „závazek“ 
se nahrazuje slovem „dluh“.

9. V bodu 3.3. se slova „podniku nebo části podniku“ 
nahrazují slovy „obchodního závodu nebo jeho čás-
ti“ a slovo „předané“ se zrušuje.

10. V bodu 4. se slova „nájmu podniku“ nahrazují slovy 
„pachtu obchodního závodu“.

11. V bodu 4.1. se slovo „podniku“ nahrazuje slovy 
„obchodnímu závodu“, slovo „obchodního“ se na-
hrazuje slovem „občanského“, slovo „pronajímate-
le“ se nahrazuje slovem „propachtovatele“ a slovo 
„nájemce“ se nahrazuje slovem „pachtýře“.

12. V bodu 4.2. se slova „nájmu podniku“ nahrazují 
slovy „pachtu obchodního závodu“, slovo „naja-
tý“ se nahrazuje slovem „propachtovaný“, slovo 
„nájemce“ se nahrazuje slovem „pachtýř“, slova 
„užívání pronajímatel“ se nahrazují slovy „požívání 
propachtovatel“, slova „užívání nájemce“ se nahra-
zují slovy „požívání pachtýře“ a slovo „pronajíma-
tele“ se nahrazuje slovem „propachtovatele“.

13. V bodu 4.3. se slovo „nájemné“ nahrazuje slovem 
„pachtovné“, slovo „nájemce“ se nahrazuje slovem 
„pachtýře“, slovo „pronajímatele“ se nahrazuje 
slovem „propachtovatele“, slovo „nájemnému“ se 
nahrazuje slovem „pachtovnému“ a slovo „prona-
jímatel“ se nahrazuje slovem „propachtovatel“.

14. V bodu 4.4. se slovo „nájemné“ nahrazuje slovem 
„pachtovné“, slovo „nájemce“ se nahrazuje slovem 
„pachtýř“, slovo „nájemného“ se nahrazuje slovem 
„pachtovného“, slovo „nájemným“ se nahrazuje 
slovem „pachtovným“, slovo „pronajímatel“ se na-
hrazuje slovem „propachtovatel“ a slovo „nájem-
cem“ se nahrazuje slovem „pachtýřem“.

15. V bodu 4.5. se slova „nájmu podniku“ nahrazují 
slovy „pachtu obchodního závodu“, slovo „nájem-
ce“ se nahrazuje slovem „pachtýře“, slovo „prona-
jímatelem“ se nahrazuje slovem „propachtovate-
lem“ a slovo „pronajímatele“ se nahrazuje slovem 
„propachtovatele“. 

16

Změna Českého účetního standardu č. 011 – Operace s obchodním závodem 
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013

Referent: Ing. Jana Trávníčková 
 Ing. Jiří Koch
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16. V bodu 4.6. se slova „nájmu nájemce“ nahrazují 
slovy „pachtu pachtýře“, slova „nájmu pronajíma-
tel“ se nahrazují slovy „pachtu propachtovatel“ 
a slovo „pronajat“ se nahrazuje slovem „propach-
tován“.

17. V bodu 4.8. se slova „pronajímaného podniku“ na-
hrazují slovy „propachtovaného obchodního závo-
du“.

18. V bodu 4.9. se slovo „závazky“ nahrazují slovem 
„dluhy“ a slovo „závazků“ se nahrazuje slovem 
„dluhů“.

19. V bodu 4.10. se slova „najatého podniku“ nahra-
zují slovy „propachtovaného obchodního závodu“, 
slovo „podniku“ se nahrazuje slovy „obchodního 
závodu“, slovo „nájemce“ se nahrazuje slovem 
„pachtýř“ a slovo „pronajímatel“ se nahrazuje slo-
vem „propachtovatel“.

20. V bodu 4.11. se slovo „nájemce“ nahrazuje slovem 
„pachtýř“ a slovo „podnikem“ se nahrazuje slovy 
„obchodním závodem“.

21. V bodech, ve kterých je použita položka rozvahy 
„A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přemě-

nách společností“, se tato položka nahrazuje po-
ložkou „A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách obchodních korporací“.

22. V bodech, ve kterých je použita položka rozvahy 
„A.II.5. Rozdíly z přeměn společností“, se tato po-
ložka nahrazuje položkou „A.II.5. Rozdíly z pře-
měn obchodních korporací“.

23. V bodech, ve kterých je použita položka rozvahy 
„A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společ-
ností“, se tato položka nahrazuje položkou „A.II.6. 
Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních kor-
porací“.

Český účetní standard č. 011 – Operace s ob-
chodním závodem ve znění těchto změn použijí 
účetní jednotky poprvé v účetním období začínají-
cím dnem 1. ledna 2014.

Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účet-
ního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle 
vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zně-
ní pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, č. 012 – Změny vlastního 
kapitálu, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním 
zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31.  prosin-
ce  2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním 
zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. prosince 2007.

1. V bodu 2 se slova „společností a družstev“ nahra-
zují slovem „korporací“, za slovo „společníků“ se 
vkládají slova „obchodní korporace“, slovo „ob-
chodního“ se nahrazuje slovem „občanského“ 
a za slovo „zákoníku,“ se vkládají slova „zákona 
o obchodních korporacích,“.

2. V bodu 3.1.1. písm. a) se slova „rezervní fond“ na-
hrazují slovy „fond ze zisku“, slovo „závazek“ se 
nahrazuje slovem „dluh“ a slova „§ 163a odst. 3 
obchodního zákoníku“ se nahrazují slovy „§ 249 
zákona o obchodních korporacích“.

3. V bodu 3.1.3. písm. a) se věty druhá až poslední 
zrušují.

4. V bodu 3.2. se slova „obchodního zákoníku“ na-
hrazují slovy „zákona o obchodních korporacích“.

5. V bodu 3.2.1. se za slovo „společnosti“ vkládají slo-
va „s ručením omezeným“ a slova „§ 121 obchod-
ního zákoníku“ se nahrazují slovy „§ 162 a násl. 
zákona o obchodních korporacích“.

6. V bodu 3.2.2. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem 
„dluh“.

7. V bodu 3.3.2. se slova „s výjimkou nedělitelného 
fondu, popřípadě“ zrušují.

8. V bodu 3.4. se slova „obchodního zákoníku“ na-
hrazují slovy „zákona o obchodních korporacích“.

9. V bodu 3.6. se na konci textu doplňují slova 
„- viz § 780 zákona o obchodních korporacích“.

10. V bodu 3.6.1. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem 
„dluh“.

11. V bodu 3.6.4. se slovo „závazků“ nahrazuje slovem 
„dluhů“.

12. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina „35 – 
Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení 
a za členy družstva“, se tato účtová skupina nahrazuje 
účtovou skupinou „35 – Pohledávky za společníky“.

13. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina 
„36 – Závazky ke společníkům, k účastníkům sdru-
žení a ke členům družstva“, se tato účtová skupina 
nahrazuje účtovou skupinou „36 – Závazky ke spo-
lečníkům“.

Český účetní standard č. 012 – Změny vlastního ka-
pitálu ve znění těchto změn použijí účetní jednotky po-
prvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

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

17

Změna Českého účetního standardu č. 012 – Změny vlastního kapitálu 
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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Čes-
kého účetního standardu pro účetní jednotky, které 
účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se pro-
vádějí 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, 
č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, 
jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravoda-
ji č. 11–12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 
a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravo-
daji č. 10/2007. 

1. V bodu 1. se položka rozvahy „B.II.3. Samostatné 
movité věci a soubory movitých věcí“ nahrazuje 
položkou „B.II.3. Samostatné hmotné movité věci 
a soubory hmotných movitých věcí“.

2. V bodu 3.4. se za slova „Ocenění souboru“ a slova 
„části souboru“ vkládá slovo „hmotných“. 

3. V bodu 3.7. se za slovo „samostatné“ vkládá slovo 
„hmotné“.

4. Bod 4.5. zní:
 „4.5. Postup účtování odpisů u majetku propachto-

vaného podle § 2349 a násl. občanského zákoníku, 
pokud se tak propachtovatel s pachtýřem ve smlou-
vě dohodli, je uveden v Českém účetním standardu 
pro podnikatele č. 011 Operace s obchodním závo-
dem.“.

5. V bodu 4.8. se slova „základního stáda a tažných 
zvířat“ nahrazují slovy „dospělých zvířat a jejich 
skupin“ a slova „základního stáda“ se zrušují.

6. V bodu 4.9. se za slovo „nájemce“ vkládají slova 
„nebo pachtýř“.

7. V bodu 5.1.1. písm. e) se slovo „půjček“ nahrazuje 
slovem „zápůjček“.

8. V bodu 5.1.4. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem 
„dluh“.

9. V bodu 5.1.6. se na konci textu doplňují slova „nebo 
pachtýřem“.

10. V bodu 5.1.7. se za slovo „nájemcem“ vkládají 
slova „nebo pachtýřem“ a za slovo „pronajatý“ se 
vkládají slova „nebo propachtovaný“.

11. Bod 5.2. zrušen.

12. V bodu 5.3. se slova „základního stáda a tažných 
zvířat“ nahrazují slovy „dospělých zvířat a jejich 
skupin“.

13. V bodu 5.4. se slova „společnosti či družstva“ na-
hrazují slovem „korporace“.

14.  V bodu 5.4.1. písm. c) se slova „společnosti nebo 
družstva“ nahrazují slovem „korporace“. 

15. V bodu 5.5. úvodní části se za slovo „nájemcem“ 
vkládají slova „nebo pachtýřem“ a za slovo „ná-
jmu“ se vkládají slova „nebo pachtu“.

16. V bodu 5.5. písm. a) se za slovo „nájemce“ vkládají 
slova „nebo pachtýř“, slovo „závazku“ se nahrazu-
je slovem „dluhu“, za slovo „pronájmu“ se vkládají 
slova „nebo pachtu“, za slovo „nájemné“ se vkláda-
jí slova „nebo pachtovné“ a za slova „najatého“ se 
vkládají slova „nebo propachtovaného“.

17. V bodu 5.5. písm. b) se za slovo „pronajímatel“ 
vkládají slova „nebo propachtovatel“, za slovo 
„pronajatého“ se vkládají slova „nebo propach-
tovaného“, za slovo „pronájmu“ se vkládají slova 
„nebo pachtu“ a za slovo „nájemné“ se vkládají slo-
va „nebo pachtovné“.

18. Bod 5.6. zní:
 „5.6. Postup účtování dlouhodobého majetku pro-

pachtovaného podle § 2349 a násl. občanského zá-
koníku, pokud se tak propachtovatel s pachtýřem 
ve smlouvě dohodli, je uveden v Českém účetním 
standardu pro podnikatele č. 011 Operace s ob-
chodním závodem.“.

19. V bodu 6.3. se slovo „břemenem“ nahrazuje slo-
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vem „právem“, slovo „břemene“ se nahrazuje slo-
vem „práva“, za slovo „souboru“ se vkládá slovo 
„hmotných“ a slovo „nemovitostem“ se nahrazuje 
slovy „nemovitým věcem“.

20. V bodu 6.5. se písmena a) a b) zrušují.

21. V bodu 6.5. písm. c) se slovo „závazku“ nahrazuje 
slovem „dluhu“.

22. V bodu 6.5. písmeno d) zní:
 „d) dlouhodobý majetek propachtovaný podle 

§ 2349 a násl. občanského zákoníku, pokud se tak 
propachtovatel s pachtýřem ve smlouvě dohodli.”.

23. V bodu 6.7. větě třetí se za slovo „najatý“ vkládají 
slova „a propachtovaný“ a slovo „břemena“ se na-
hrazuje slovem „práva“.

Český účetní standard č. 013 – Dlouhodobý ne-
hmotný a hmotný majetek ve znění těchto změn použijí 
účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím 
dnem 1. ledna 2014.

Ing. Petr Plesnivý, v. r. 
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účet-
ního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle 
vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zně-
ní pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnic-
tví, ve znění pozdějších předpisů, č. 014 – Dlouhodobý 
finanční majetek, jehož vydání bylo oznámeno ve Fi-
nančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 
31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Fi-
nančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. prosince 2007.

1. V bodu 1. se položka rozvahy „B.III.4. Půjčky 
a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstat-
ný vliv“ nahrazuje položkou „B.III.4. Zápůjčky 
a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstat-
ný vliv“.

2. V bodu 3.2. se slovo „emisního“ zrušuje, slova 
„do obchodní společnosti nebo družstva“ se nahra-
zují slovy „do obchodní korporace“ a slova „v ob-
chodní společnosti nebo družstvu“ se nahrazují slo-
vy „v obchodní korporaci“.

3. V bodech 4.1. a 4.1.1. písm. b) se slovo „půjčky“ 
nahrazuje slovem „zápůjčky“.

4. V bodu 4.1.1. písm. c) se slovo „věcný“ zrušuje.

5. V bodu 4.4. se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem 
„zápůjčky“ a slovo „půjček“ se nahrazuje slovem 
„zápůjček“.

6. Bod 4.5. zní:
 „Postup účtování dlouhodobého majetku propach-

tovaného podle § 2345 a násl. občanského záko-
níku, pokud se tak propachtovatel s pachtýřem 
ve smlouvě dohodli, je uveden v Českém účetním 
standardu pro podnikatele č. 011 Operace s ob-
chodním závodem.”.

7. V bodu 5.2. se za slovo „záloh“ vkládají slova 
„a závdavků“ a slovo „půjček“ se nahrazuje slo-
vem „zápůjček“.

8. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina 
„36 – Závazky ke společníkům, k účastníkům 
sdružení a ke členům družstva“, se tato účtová 
skupina nahrazuje účtovou skupinou „36 – Závaz-
ky ke společníkům“.

Český účetní standard č. 014 – Dlouhodobý finanční 
majetek ve znění těchto změn použijí účetní jednotky po-
prvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

Ing. Petr Plesnivý, v. r. 
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších před-
pisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého 
účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují 
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnic-
tví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvoj-
ného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 015 
– Zásoby, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním 
zpravodaji č. 11–12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosin-
ce 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním 

zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. prosince 2007, kdy se 
v bodu 4.4.1. slova „(§ 412 a následující obchodního 
zákoníku)“ zrušují.

Český účetní standard č. 015 – Zásoby ve znění této 
změny použijí účetní jednotky 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. 015 – Zásoby 
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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších před-
pisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého 
účetního standardu pro účetní jednotky, které účtu-
jí podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnic-
tví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 016 – Krát-
kodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry, 
jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji 
č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a je-
hož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji 

č. 10/2007 ze dne 31. prosince 2007, kdy se v bodu 3.5. 
slovo „(závazky)“ zrušuje a slovo „společností“ se na-
hrazuje slovem „korporací“.

Český účetní standard č. 016 – Krátkodobý finanč-
ní majetek a krátkodobé bankovní úvěry ve znění této 
změny použijí účetní jednotky poprvé v účetním období 
začínajícím dnem 1. ledna 2014.

Ing. Petr Plesnivý, v. r. 
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších před-
pisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého 
účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují 
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí ně-
která ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které 
jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účet-
nictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 017 – Zúčtovací 
vztahy, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpra-
vodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 
a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji 
č. 10/2007 ze dne 31. prosince 2007.

1. V bodu 1. se položka rozvahy „C.II.4. Pohledávky 
za společníky, členy družstva a za účastníky sdruže-
ní“ nahrazuje položkou „C.II.4. Pohledávky za spo-
lečníky“, položka rozvahy „C.III.4. Pohledávky 
za společníky, členy družstva a za účastníky sdru-
žení“ se nahrazuje položkou „C.III.4. Pohledávky 
za společníky“ a položka rozvahy „B.III.4. Závazky 
ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení“ se nahrazuje položkou „B.III.4. Závazky 
ke společníkům“,

 
2. V bodu 2.3. písm. a) se za slovo „zálohy“ vkládají 

slova „a závdavky“ a za slovo „záloh“ se vkládají 
slova „a závdavků“. 

3. V bodu 2.3. písm. b) se za slovo „zálohy“ se vkládají 
slova „a závdavky“.

4. V bodu 2.3. písm. c) se slova „i ke společníkům 
v obchodních společnostech“ nahrazují slovy 
„i ke společníkům v obchodních korporacích“, slo-
va „ke společnosti“ se nahrazují slovy „k obchodní 
korporaci“ a slova „společnostech a členům druž-
stva“ se nahrazují slovem „korporacích“.

5. V bodu 2.3. písm. e) se slovo „půjček“ nahrazuje 
slovem „zápůjček“ a slova „ , pohledávky ze sdruže-
ní podle smlouvy o sdružení a pohledávky za členy 
družstva“ se nahrazují slovy „obchodní korporace 
a společníky sdruženými ve společnosti“.

6. V bodu 2.3. písm. f) se slovo „půjček“ nahrazuje 

slovem „zápůjček“ a slova „závazky ke společní-
kům, závazky ze sdružení podle smlouvy o sdružení 
a závazky ke členům družstva“ se nahrazují slovy 
„dluhy ke společníkům obchodní korporace a spo-
lečníkům sdruženým ve společnosti“. 

7. V bodu 2.3. písm. g) se slovo „závazků“ nahrazuje 
slovem „dluhů“ a slovo „podniků“ se nahrazuje slo-
vy „obchodních závodů“.

8. V bodu 2.3. písm. i) se slova „účastníky sdružení 
podle smlouvy o sdružení“ nahrazují slovy „společ-
níky sdruženými ve společnosti“.

9. V bodu 3.1.1. se slova „v oblasti obchodních závaz-
kových vztahů” zrušují a za slovo „zálohy“ se vklá-
dají slova „a závdavky“.

10. V bodu 3.2.1. se slova „zde závazky“ nahrazují slo-
vy „zde dluhy“, slovo „Závazek“ se nahrazuje slo-
vem „Dluh“, za slovo „při“ se vkládá slovo „jeho“, 
slovo „závazku“ a slova „v oblasti obchodních zá-
vazkových vztahů“ se zrušují, za slovo „zálohy“ se 
vkládají slova „a závdavky“ a slovo „závazek“ se 
nahrazuje slovem „dluh“.

11. V bodu 3.2.2. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem 
„dluhu“.

12.  V bodu 3.3.1. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem 
„dluhy“ a slovo „závazků“ se nahrazuje slovem 
„dluhů“.

13. V bodech 3.3.2. a 3.3.3. se slovo „závazky“ nahra-
zuje slovem „dluhy“.

14. V bodu 3.4.2. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem 
„dluh“.

15. Bod 3.5.2. zrušen

16. Bod 3.5.5. zrušen

17. Bod 3.5.6. zrušen

18. Bod 3.6.3. zrušen
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19. V bodu 3.6.4. se slova „dani z nemovitostí, dani dě-
dické, dani darovací, dani z převodu nemovitostí” 
nahrazují slovy „dani z nemovitých věcí, dani z na-
bytí nemovitých věcí“.

20. V bodu 3.8.1. se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem 
„zápůjčky“.

21. V bodu 3.8.2. se slova „a členy družstva“ nahrazují 
slovy „obchodní korporace“.

22. V bodu 3.8.4. se slova „z půjček“ nahrazují slovy 
„ze zápůjček“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje 
slovem „korporaci“.

23. V bodu 3.8.5. se slova „účastníky sdružení, které 
není právnickou osobou“ nahrazují slovy „společ-
níky sdruženými ve společnosti“. 

24. V bodu 3.9.1. se slovo „půjček” nahrazuje slovem 
„zápůjček”.

25. V bodu 3.9.2. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem 
„dluhy“, slova „společnostech nebo členům v druž-
stvech” se nahrazují slovem „korporacích“, slova 
„společnosti nebo družstva“ se nahrazují slovy „ob-
chodní korporace“ a slova „společnostech a členy 
v družstvech“ se nahrazují slovem „korporacích“.

26. V bodu 3.9.3. se slova „z půjček“ se nahrazují slovy 
„ze zápůjček“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje 
slovem „korporace“.

27. V bodu 3.9.4. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem 
„dluhy“.

28. V bodu 3.9.5. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem 
„dluhy“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovem 
„korporaci“.

29. V bodu 3.9.6. se slova „závazky k účastníkům 
sdružení, které není právnickou osobou“ nahrazu-
jí slovy „dluhy ke společníkům sdruženým ve spo-
lečnosti“.

30. V bodu 3.10.1. se slova „prodeje podniku“ nahra-
zují slovy „prodeje obchodního závodu“, slova 
„nájmu podniku“ se nahrazují slovy „pachtu ob-
chodního závodu“ a slova „závazku z koupě pod-
niku“ se nahrazují slovy „dluhu z koupě obchod-
ního závodu“. 

31. V bodu 3.10.4. písm. b) se slovo „závazek“ nahra-
zuje slovem „dluh“.

32. V bodu 3.10.4. písm. c) a d) se slovo „závazek“ na-
hrazuje slovem „dluh“ a slovo „společnosti“ se na-
hrazuje slovy „obchodní korporace“.

33. V bodu 3.10.4. písm. e) větě první se slovo „záva-
zek“ nahrazuje slovem „dluh“ a větě poslední se 
slovo „musí“ nahrazuje slovem „může“.

34. V bodu 3.10.4. závěrečné části se slova „společnosti 
a družstva“ nahrazují slovem „korporace“.

35. V bodech 3.11.1., 3.11.3. a 3.11.4. se za slovo „ná-
jemné“ vkládají slova „a pachtovné“.

36. V bodu 3.11.5. se slova „vůči právnickým a fyzic-
kým osobám“ zrušují.

37. V bodu 3.11.7. se slova „závazek k úhradě“ nahra-
zují slovem „dluh“, slovo „závazku“ se nahrazuje 
slovem „dluhu“ a slova „zvláštních právních před-
pisů1)“ se nahrazují slovy „jiného právního předpi-
su“. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

38. V bodu 3.12.3. se slova „účastníky sdružení, které 
není právnickou osobou” nahrazují slovy „společ-
níky sdruženými ve společnosti“, slovo „závazkem“ 
se nahrazuje slovem „dluhem“ a slova „příslušnými 
účastníky sdružení“ se nahrazují slovy „příslušnými 
společníky sdruženými ve společnosti“.

39. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina 
„36 – Závazky ke společníkům, k účastníkům sdru-
žení a ke členům družstva“, se tato účtová skupina 
nahrazuje účtovou skupinou „36 – Závazky ke spo-
lečníkům“.

40. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina 
„35 – Pohledávky za společníky, za účastníky sdru-
žení a za členy družstva“, se tato účtová skupina 
nahrazuje účtovou skupinou „35 – Pohledávky 
za společníky“.

41. V bodech, ve kterých je použit Český účetní stan-
dard pro podnikatele č. 011 jeho název zní:

 „Český účetní standard pro podnikatele č. 011 
Operace s obchodním závodem.“.

Český účetní standard č. 017 – Zúčtovací vztahy 
ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé 
v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

Ing. Petr Plesnivý, v. r. 
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších před-
pisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého 
účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují 
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí ně-
která ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, kte-
ré jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 018 – Ka-
pitálové účty a dlouhodobé závazky, jehož vydání bylo 
oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 
rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly 
oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 
20. prosince 2011.

1. V bodu 1. se rozvahová položka „A.V. Výsledek 
hospodaření běžného účetního období /+ – /” na-
hrazuje položkami „A.V.1. Výsledek hospodaření 
běžného účetního období /+ –/“ a „A.V.2. Rozhod-
nuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/“.

2. V bodech standardu, v kterých jsou níže uvedené 
položky použity se:
• položka „A.II.1. Emisní ážio“ nahrazuje po-

ložkou „A.II.1. Ážio“, 
• položka „A.II.4. Oceňovací rozdíly z přeceně-

ní při přeměnách společností“ nahrazuje po-
ložkou „A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění 
při přeměnách obchodních korporací“, 

• položka „A.II.5. Rozdíly z přeměn společnos-
tí“ nahrazuje položkou „A.II.5. Rozdíly z pře-
měn obchodních korporací“, 

• položka „A.II.6. Rozdíly z ocenění při přemě-
nách společností“ nahrazuje položkou „A.II.6. 
Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních 
korporací“,

• položka „A.III. Rezervní fondy, nedělitelný 
fond a ostatní fondy ze zisku“ nahrazuje po-
ložkou „A.III. Fondy ze zisku“, 

• položka „A.III.1. Zákonný rezervní fond/Ne-
dělitelný fond“ nahrazuje položkou „A.III.1. 
Rezervní fond“ a

• položka rozvahy „B.II.4. Závazky ke společní-
kům, členům družstva a k účastníkům sdružení“ 
se nahrazuje položkou „B.II.4. Závazky ke spo-
lečníkům“.

3. V bodu 2.2. úvodní části se slova „dlouhodobé zá-
vazky“ nahrazují slovy „dlouhodobé dluhy“.

4. V bodu 2.2. písm. a) se slova „rezervní fondy, nedě-
litelný fond a ostatní“ zrušují a za slovo „fondy“ se 
vkládají slova „ze zisku“.

5. V bodu 3.1.5. se za slovo „hodnotou“ vkládají slo-
va „nebo výší ocenění podílu na základním kapi-
tálu u kusové akcie podle zákona o obchodních 
korporacích“, za slovo „kterou“ se vkládá slovo 
„akciová“ a za větu první se vkládá věta „Obdob-
ně je účtováno společností s ručením omezeným 
o vkladovém ážiu (rozdíl mezi cenou nepeněžité-
ho vkladu určenou posudkem znalce a výší vkladu 
společníka).”.

6. V bodu 3.1.10. větě druhé se slova „obchodního zá-
koníku, která“ nahrazují slovy „zákona o obchod-
ních korporacích, pokud“ a slova „obchodní spo-
lečnosti“ se nahrazují slovy „obchodní korporace“.

7. V bodu 3.1.11. větě první se za slovo „hospodaře-
ní“ vkládají slova „vykazovaný v položce „A.V.1. 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 
/+ –/“, slova „obchodním zákoníkem“ se nahrazují 
slovy „zákonem o obchodních korporacích“ a slova 
„tantiémy a dividendy“ se nahrazují slovy „podíly 
na zisku“.

8. Za bod 3.1.11. se vkládá nový bod 3.1.12., který zní:
 „3.1.12. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 

43 – Výsledek hospodaření vykazovaném v položce 
„A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu 
na zisku /-/“ se účtuje v případě rozhodnutí o zá-
lohách na výplatu podílu na zisku se souvztažným 
zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové sku-
piny 36 – Závazky ke společníkům. Ve prospěch 
účtu účtové skupiny 43 – Výsledek hospodaření 
vykazovaném v položce „A.V.2. Rozhodnuto o zá-
lohách na výplatu podílu na zisku /-/“ se účtuje 
na základě rozhodnutí příslušného orgánu účetní 
jednotky o rozdělení zisku nebo jiných vlastních 
zdrojů, nebo o úhradě ztráty se souvztažným zá-
pisem zejména na vrub příslušného účtu účtové 
skupiny 36 – Závazky ke společníkům, příslušného 
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účtu účtové skupiny 35 – Pohledávky za společníky 
nebo příslušného účtu účtové skupiny 42 – Fondy 
ze zisku a převedené výsledky hospodaření.“.

9. V bodu 3.3.2. se slovo „závazcích“ nahrazuje slo-
vem „dluzích“.

10. V bodu 3.3.3. se slova „zachycují závazky“ nahrazu-
jí slovy „zachycují dluhy“ a slova „sledují závazky“ 
se nahrazují slovy „sledují dluhy“.

11. V bodu 3.3.5. se slova „nájmu podniku“ nahrazují 
slovy „pachtu obchodního závodu“ a slova „§ 488b 
a následujících obchodního“ se nahrazují slovy 
„§ 2349 a násl. občanského“. 

12. V bodu 3.3.6. se za slova „účtují přijaté zálohy“ 
vkládají slova „a závdavky“ a slovo „závazku“ se 
nahrazuje slovem „dluhu“.

13. V bodu 3.3.8. se slova „také závazky“ nahrazují slo-
vy „také dluhy“.

 

14. V bodu 3.4. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem 
„dluhu“.

15. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina 
„42 – Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaře-
ní“, se tato účtová skupina nahrazuje účtovou sku-
pinou „42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky 
hospodaření“.

Český účetní standard č. 018 – Kapitálové účty 
a dlouhodobé závazky ve znění těchto změn použijí 
účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím 
dnem 1. ledna 2014.

Ing. Petr Plesnivý, v. r. 
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Čes-
kého účetního standardu pro účetní jednotky, které 
účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se pro-
vádějí 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, 
č. 019 – Náklady a výnosy, jehož vydání bylo ozná-
meno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 ro-
zeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly 
oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 
31. prosince 2007 a ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 
ze dne 20. prosince 2011.

1. V bodu 3.1.2. se slova „daňového základu“ nahra-
zují slovy „základu daně“.

2. V bodu 3.4. se slova „a členů družstva“ nahrazu-
jí slovy „obchodní korporace“ a slova „zvláštních 
právních předpisů1)“ se nahrazují slovy „jiného 
právního předpisu“. Poznámka pod čarou č. 1 se 
zrušuje.

3. V bodu 3.5.1. se za slovo „nákladů“ vkládají slova 
„včetně nákladů na soudní poplatky“.

4. V bodu 3.6.3. se slova „vztahující se na bezplatné 
plnění“ zrušují.

5. V bodu 3.6.4. úvodní části se slovo „závazků“ na-
hrazuje slovem „dluhů“.

6. V bodu 3.6.4. písm. a) se slovo „Obchodního“ na-
hrazuje slovem „občanského“.

7. V bodu 3.6.4. písm. b) se slovo „Občanského“ na-
hrazuje slovem „občanského“.

8. V bodu 3.6.4. písm. e) se slova „§ 355 Obchodního“ 
nahrazují slovy „§ 1992 občanského“.

9. V bodu 3.6.5. se slovo „závazků“ nahrazuje slovem 
„dluhů“.

10. V bodu 3.7.5. se za slovo „zálohám“ vkládají slova 
„a závdavkům“.

11. V bodu 3.8.2. se slovo „půjček“ nahrazuje slovem 
„zápůjček“, slovo „půjčky“ se nahrazuje slovem 
„zápůjčky“ a slovo „půjčka“ se nahrazuje slovem 
„zápůjčka“.

12. V bodu 3.9.2. se za slovo „zálohám“ vkládají slova 
„a závdavkům“.

13. V bodu 3.10.5. se slovo „podniku“ nahrazuje slovy 
„obchodního závodu“. 

14. V bodu 4.1.2. se slova „Dividendy, podíly“ nahra-
zují slovem „Podíly“.

15. V bodu 4.1.3. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem 
„dluhy“ a slova „dohody o nahrazení dosavadní-
ho závazku závazkem novým” se nahrazují slovem 
„novace“.

16. V bodu 4.5.2. písm. a) se slovo „Obchodního“ na-
hrazuje slovem „občanského“.

17. V bodu 4.5.2. písm. b) se slovo „Občanského“ na-
hrazuje slovem „občanského“.

18. V bodu 4.5.2. písm. e) se slova „§ 355 Obchodního“ 
nahrazují slovy „§ 1992 občanského“.

19. V bodu 4.6.4. se slovo „dividendy,“ a slova „ , nájem-
né vyplývající z vlastnictví dlouhodobého finanční-
ho majetku vedeného na účtech účtové skupiny 06 
– Dlouhodobý finanční majetek, dividendy“ zrušují, 
slovo „tohoto“ se nahrazuje slovem „finančního“ 
a slova „vedeného na účtech účtové skupiny 25 – 
Krátkodobý finanční majetek” se zrušují.

20. V bodu 4.7.3. se slovo „podniku“ nahrazuje slovy 
„obchodního závodu“ a slovo „podnikem“ se na-
hrazuje slovy „obchodním závodem“.

21. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina 
„35 – Pohledávky za společníky, za účastníky sdru-
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žení a za členy družstva“, se tato účtová skupina 
nahrazuje účtovou skupinou „35 – Pohledávky 
za společníky“.

22. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina 
„36 – Závazky ke společníkům, k účastníkům sdru-
žení a ke členům družstva“, se tato účtová skupina 
nahrazuje účtovou skupinou „36 – Závazky ke spo-
lečníkům“.

23. V bodech, ve kterých je použit Český účetní stan-
dard pro podnikatele č. 011 jeho název zní:

 „Český účetní standard pro podnikatele č. 011 
Operace s obchodním závodem.“.

Český účetní standard č. 019 – Náklady a výnosy 
ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé 
v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

Ing. Petr Plesnivý, v. r. 
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účet-
ního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle 
vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zně-
ní pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, č. 020 – Konsolidovaná 
účetní závěrka, jehož vydání bylo oznámeno ve Finanč-
ním zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. pro-
since 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním 
zpravodaji č. 8/2010 ze dne 31. prosince 2010.

1. V bodu 4.2.4.1. se slova „závazky a“ nahrazují slo-
vem „dluhy,“.

2. V bodu 4.2.4.2. písm. c) se slova „dividendy nebo“ 
zrušují.

3. V bodu 4.2.4.2. větě poslední se slova „z dividend, 
respektive“ zrušují.

4. V bodu 4.2.5. se slova „konsolidovaného podniku“ 
nahrazují slovy „konsolidované účetní jednotky“, 
slovo „datum“ se nahrazuje slovem „den“ a slova 
„konsolidovaným podnikem“ se nahrazují slovy 
„konsolidovanou účetní jednotkou“.

5. V bodu 4.2.6. se za slovo „společníků“ vkládají 
slova „obchodní korporace“ a slova „konsolidova-
ných podniků“ se nahrazují slovy „konsolidovaných 
účetních jednotek“.

6. V bodu 5.1. písm. a) se slova „konsolidovaný pod-
nik“ nahrazují slovy „konsolidovaná účetní jednot-
ka“ a slova „konsolidovaného podniku“ se nahra-
zují slovy „konsolidované účetní jednotky“.

7. V bodech 5.1. písm. ba) a bb) a 5.2. se slova „konso-

lidovaného podniku“ nahrazují slovy „konsolidova-
né účetní jednotky“.

8. V bodu 5.3. se slova „konsolidovaného podniku“ 
nahrazují slovy „konsolidované účetní jednotky“ 
a slova „konsolidovaný podnik“ se nahrazují slovy 
„konsolidovanou účetní jednotku“. 

9. V bodu 5.4. se slova „konsolidovaného podniku“ 
nahrazují slovy „konsolidované účetní jednotky“ 
a slova „konsolidovaném podniku“ nahrazují slovy 
„konsolidované účetní jednotce“.

10. V bodu 5.5. se slova „konsolidovaného podniku“ 
nahrazují slovy „konsolidované účetní jednotky“.

11. V bodu 5.6. se slova „Dividendy, respektive podíly“ 
nahrazují slovem „Podíly“. 

12. V bodu 8.5. položce A.1.4. se slova „dividend a“ 
zrušují.

13. V bodu 8.5. položce B.4. se slovo „podniku“ nahra-
zuje slovy „obchodního závodu“.

14. V bodu 8.5. v položce C.2.6. se slova „dividendy 
nebo“ a slova „dividend a“ zrušují.

15. V bodu 8.5. v položce C.3. se slova „dividendy a“ 
a slova „(investiční obchodní společnost od podni-
ků a fondy)“ zrušují.

Český účetní standard č. 020 – Konsolidovaná 
účetní závěrka ve znění těchto změn použijí účetní 
jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 
1. ledna 2014.

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

25

Změna Českého účetního standardu č. 020 – Konsolidovaná účetní závěrka 
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013

Referent: Ing. Jana Trávníčková 
 Ing. Jiří Koch
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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších před-
pisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého 
účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují 
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí ně-
která ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které 
jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účet-
nictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 021 – Některé 
postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, 
konkursu a likvidaci, jehož vydání bylo oznámeno ve Fi-
nančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 
31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Fi-
nančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. prosince 2007. 

1. V bodu 2.1.1. se poznámka pod čarou č. 1 zrušu-
je, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou, 
a za slovo „vyrovnání“ se vkládají slova „podle in-
solvenčního zákona“.

2. V bodu 2.2.1. se slovo „závazků“ nahrazuje slovem 
„dluhů“ a slovo „závazky“ se nahrazuje slovem 
„dluhy“.

3. V bodu 2.2.2. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem 
„dluhy“.

4. V bodu 3.1.1. se slova „zvláštního právního před-
pisu,2)“ nahrazují slovy „insolvenčního zákona“. 
Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje, a to včetně 
odkazů na poznámku pod čarou.

5. V bodu 3.2.1, se slovo „závazku“ nahrazuje slovem 

„povinnosti“ a slovo „závazky“ se nahrazuje slo-
vem „dluhy“.

6. V bodu 3.2.2. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem 
„dluhy“.

7. V bodu 4.1.1. se slova „zvláštního právního předpi-
su,1)“ nahrazují slovy „insolvenčního zákona“.

8. V bodu 4.2.1. se slovo „závazků“ nahrazuje slovem 
„dluhů“.

9. V bodu 4.2.2. se za slovo „ocenění“ vkládají slova 
„podle insolvenčního zákona“.

10. V bodu 5.1.1. se poznámka pod čarou č. 5 zrušuje.

11. V bodu 5.1.2. se poznámky pod čarou č. 6 a 7 zru-
šují a slovo „závazek“ se nahrazuje slovem „dluh“.

12. V bodu 5.1.3. se slova „zvláštního právního předpi-
su,8)“ nahrazují slovy „zákona o státním podniku“. 
Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

Český účetní standard č. 021 – Některé postupy 
v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, kon-
kursu a likvidaci ve znění těchto změn použijí účetní 
jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 
1. ledna 2014.

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

26

Změna Českého účetního standardu č. 021 – Některé postupy v účetnictví
při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci 

pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013

Referent: Ing. Jana Trávníčková 
 Ing. Jiří Koch
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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účet-
ního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle 
vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zně-
ní pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, č. 023 – Přehled o peněž-
ních tocích, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním 
zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosin-
ce 2003. 

1. V bodu 3.3.1. položce A.1.4. a položce A.7. se slova 
„dividendy a“ zrušují.

2. V bodu 3.3.1. položce B.3. se slovo „Půjčky“ nahra-
zuje slovem „Zápůjčky“.

3. V bodu 3.3.1. položce C.2.1. se slovo „emisního“ 
zrušuje a slova „rezervního fondu“ se nahrazují slo-
vy „fondů ze zisku“.

4. V bodu 3.3.1. položce C.2.6. se slova „dividendy 
nebo“ zrušují.

5. V bodu 3.3.2. poznámce 6) písm. a) se za slovo „zá-
lohy“ vkládají slova „a závdavky“.

6. V bodu 3.3.2. poznámce 6) Brutto způsob písm. c) 
se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.

7. V bodu 3.3.2. poznámce 7) úvodní části se slovo 
„závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“, slovo „půj-
ček“ se nahrazuje slovem „zápůjček“ a slovo „zá-
vazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“.

Český účetní standard č. 023 – Přehled o peněžních 
tocích ve znění těchto změn použijí účetní jednotky po-
prvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

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

27

Změna Českého účetního standardu č. 023 – Přehled o peněžních tocích 
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013

Referent: Ing. Jana Trávníčková 
 Ing. Jiří Koch
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Ministerstvo financí podle § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů, oznamuje vydání změn v Českých účetních standar-
dech pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky 
č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanč-
ní instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, č. 101 – Účty a zásady 
účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictví mění je-
jich znění uveřejněné pod č. 63 ve Finančním zpravodaji 
č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004.

1. V bodu 2.6. se za slova „a hodnota“ vkládá slovo 
„finančního“, za slova „o hodnotu“ se vkládá slovo 
„finančního“ a za slova „Jestliže hodnota“ se vklá-
dá slovo „finančního“.

2. V bodu 2.7. písm. a) se slovo „závazek“ nahrazuje 
slovem „dluh“.

3. V bodu 2.9. se slovo „tzn.“ nahrazuje slovem „tím,“, 
za slovo „hodnotou“ se vkládá slovo „finančního“ 
a slova „tento závazek“ se nahrazují slovy „přísluš-
ný dluh“.

4. V bodu 3.3. se slovo „hospodářský“ zrušuje a za slo-
vo „výsledek“ se vkládá slovo „hospodaření“.

Český účetní standard č. 101 – Účty a zásady účto-
vání na účtech, vnitropodnikové účetnictví ve znění 
těchto změn použijí účetní jednotky, které jsou bankami 
a jinými finančními institucemi, které účtují podle vy-
hlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů po-
prvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

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

28

Změna Českého účetního standardu č. 101 – Účty a zásady účtování na účtech, 
vnitropodnikové účetnictví 

pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle 
vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHF
ze dne 31. 12. 2013

Referent: Ing. František Linhart
 Ing. Václav Tittelbach
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Ministerstvo financí podle § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů, oznamuje vydání změn v Českých účetních standar-
dech pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky 
č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Tyto změny v Českém účetním standardu 
pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky 
č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 102 – 
Otevírání a uzavírání účetních knih, účetní závěrka 
mění jejich znění uveřejněné pod č. 63 ve Finančním 
zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004.

1. V bodu 2.2. písm. d) se slovo „hospodářský“ zru-
šuje a za slovo „výsledek“ se vkládá slovo „hos-
podaření“.

2. V bodu 2.6. a 2.7. se slova „Hospodářský výsledek“ 
nahrazují slovy „Výsledek hospodaření“.

Český účetní standard č. 102 – Otevírání a uza-
vírání účetních knih, účetní závěrka ve znění těchto 
změn použijí účetní jednotky, které jsou bankami a ji-
nými finančními institucemi, které účtují podle vyhláš-
ky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů poprvé 
v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

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

29

Změna Českého účetního standardu č. 102 – Otevírání a uzavírání účetních knih, 
účetní závěrka 

pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle 
vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHF
ze dne 31. 12. 2013

Referent: Ing. František Linhart
 Ing. Václav Tittelbach
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Ministerstvo financí podle § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů, oznamuje vydání změn v Českých účetních standar-
dech pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky 
č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanční 
instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, č. 103 – Zásady pro účto-
vání nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování 
mění jejich znění uveřejněné pod č. 63 ve Finančním 
zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004.

1. V bodu 2. se slovo „hospodářského“ zrušuje a za slo-
vo „výsledku“ se vkládá slovo „hospodaření“.

2. V bodu 6. se slovo „závazkům“ nahrazuje slovem 
„dluhům“, slovo „závazky“ se nahrazuje slovem 
„dluhy“ a slovo „závazcích“ se nahrazuje slovem 
„dluzích“.

3. V bodu 7. se slovo „hospodářského“ zrušuje 
a za slovo „výsledku“ se vkládá slovo „hos-
podaření“.

4. V bodu 8. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem 
„dluh“.

Český účetní standard č. 103 – Zásady pro účto-
vání nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování 
ve znění těchto změn použijí účetní jednotky, které 
jsou bankami a jinými finančními institucemi, které 
účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů poprvé v účetním období začínajícím 
dnem 1. ledna  2014.

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

30

Změna Českého účetního standardu č. 103 – Zásady pro účtování nákladů 
a výnosů a pro jejich časové rozlišování 

pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle 
vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHF
ze dne 31. 12. 2013

Referent: Ing. František Linhart
 Ing. Václav Tittelbach
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Ministerstvo financí podle § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů, oznamuje vydání změn v Českých účetních standar-
dech pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky 
č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanč-
ní instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, č. 105 – Kurzové rozdíly 
mění jejich znění uveřejněné pod č. 63 ve Finančním 
zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004.

1. V bodu 1. písm. a) se za slovo „rozumí“ vkládá slo-
vo „rovněž“ a slovo „jejich“ se nahrazuje slovem 
„jejichž“. 

2. V bodu 2. se za slovo „že“ vkládá slovo „nejpozději“.

3. V bodu 3. se slovo „hospodářského“ zrušuje a za slo-
vo „výsledku“ se vkládá slovo „hospodaření“.

Český účetní standard č. 105 – Kurzové rozdíly 
ve znění těchto změn použijí účetní jednotky, které jsou 
bankami a jinými finančními institucemi, které účtu-
jí podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů poprvé v účetním období začínajícím dnem 
1. ledna 2014.

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

31

Změna Českého účetního standardu č. 105 – Kurzové rozdíly 
pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle 

vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHF
ze dne 31. 12. 2013

Referent: Ing. František Linhart
 Ing. Václav Tittelbach
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Ministerstvo financí podle § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů, oznamuje vydání změn v Českých účetních standar-
dech pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky 
č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Tato změna v Českém účetním standardu pro finanč-
ní instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, č. 106 – Opravné polož-
ky mění jeho znění uveřejněné pod č. 63 ve Finančním 
zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004, kdy se 
v bodu 1.1. slova „není oceňován“ zrušují.

Český účetní standard č. 106 – Opravné položky 
ve znění této změny použijí účetní jednotky, které jsou 
bankami a jinými finančními institucemi, které účtu-
jí podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů poprvé v účetním období začínajícím dnem 
1. ledna 2014.

 

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

32

Změna Českého účetního standardu č. 106 – Opravné položky 
pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle 

vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHF
ze dne 31. 12. 2013

Referent: Ing. František Linhart
 Ing. Václav Tittelbach
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Ministerstvo financí podle § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů, oznamuje vydání změn v Českých účetních standar-
dech pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky 
č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanč-
ní instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, č. 107 – Rezervy mění je-
jich znění uveřejněné pod č. 63 ve Finančním zpravodaji 
č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004.

1. V bodu 1. se slovo „kriteria“ nahrazuje slovem 
„kritéria“.

2. V bodu 1. písm. b) se slovo „převyšující“ zrušuje.

3. V bodu 3. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem 
„dluhu“.

4. V bodu 4. se slovo „závazků“ nahrazuje slovem 
„dluhů“ a slovo „závazku“ se nahrazuje slovem 
„dluhu“.

5. V bodu 8. se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy 
„obchodní korporace“.

Český účetní standard č. 107 – Rezervy ve znění 
těchto změn použijí účetní jednotky, které jsou banka-
mi a jinými finančními institucemi, které účtují podle 
vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpi-
sů poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. led-
na 2014.

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

33

Změna Českého účetního standardu č. 107 – Rezervy 
pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle 

vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHF
ze dne 31. 12. 2013

Referent: Ing. František Linhart
 Ing. Václav Tittelbach
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Ministerstvo financí podle § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů, oznamuje vydání změn v Českých účetních standar-
dech pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky 
č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanč-
ní instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, č. 108 – Cenné papíry 
mění jejich znění uveřejněné pod č. 63 ve Finančním 
zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004.

1. V bodu 1. písm. d) se slova „pořízené v primárních 
emisích“ zrušují.

2. V bodu 2. písm. a), 3. a 3. písm. b) se slova „proti 
účtům nákladů nebo výnosů“ zrušují.

3. V bodu 4. se za slovo „závazek“ vkládají slova „vy-
jadřující dluh“.

4. V bodu 5. se slova „proti účtům nákladů nebo vý-
nosů“ a věta poslední zrušují.

5. V bodu 6. se slova „proti účtům nákladů nebo 
výnosů“ a slova „pořízený v primárních emisích“ 
zrušují.

6. V bodu 7. se slovo „půjčené“ nahrazuje slovy „po-
skytnuté zápůjčkou“, slovo „půjčením“ se nahrazuje 
slovem „zápůjčkou“, slovo „si“ se nahrazuje slovem 
„byly“, slova „jednotka půjčila“ se nahrazuje slovy 

„jednotce poskytnuty zápůjčkou“ a slovo „půjčeny“ 
se nahrazuje slovy „poskytnuty zápůjčkou“.

7. V bodu 9. se slova „proti účtům nákladů nebo vý-
nosů“ zrušují.

8. V bodu 10. se slovo „dividend“ nahrazuje slovy 
„podílů na zisku“. 

9. V bodu 12. se slova „pořízených v primárních emi-
sích“ zrušují.

10. Bod 14. se zrušuje. 

11. V bodu 15. a 15. písm. a) se slova „proti účtům ná-
kladů nebo výnosů“ zrušují.

12. V bodu 22. se slovo „přechodné“ nahrazuje slovem 
„Přechodné“.

Český účetní standard č. 108 – Cenné papíry 
ve znění těchto změn použijí účetní jednotky, které jsou 
bankami a jinými finančními institucemi, které účtu-
jí podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 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. 108 – Cenné papíry 
pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle 

vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHF
ze dne 31. 12. 2013

Referent: Ing. František Linhart
 Ing. Václav Tittelbach
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Ministerstvo financí podle § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů, oznamuje vydání změn v Českých účetních standar-
dech pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky 
č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanč-
ní instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, č. 109 – Účasti s podstat-
ným a rozhodujícím vlivem mění jejich znění uveřejněné 
pod č. 63 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 
31. prosince 2004.

 
1. V bodu 3. se slovo „podniku“ nahrazuje slovy 

„účetní jednotky“.

2. V bodu 4. se za slova „společností, a“ vkládá slovo 
„konsolidující“. 

3. V bodu 6. písm. b) se za slovo „společníky“ vkládají 
slova „účetní jednotky“. 

4. V bodu 11. se slovo „půjčeny“ nahrazuje slovy 
„poskytnuty zápůjčkou“, slova „před půjčením“ 
se nahrazují slovy „poskytnutím zápůjčky“ a slova 
„jejich půjčením“ se nahrazují slovy „poskytnutím 
zápůjčkou“.

5. V bodu 12. se slova „proti účtům nákladů nebo vý-
nosů“ zrušují.

Český účetní standard č. 109 – Účasti s podstat-
ným a rozhodujícím vlivem ve znění těchto změn použijí 
účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními 
institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů 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. 109 – Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 
pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle 

vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHF
ze dne 31. 12. 2013

Referent: Ing. František Linhart
 Ing. Václav Tittelbach
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Ministerstvo financí podle § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů, oznamuje vydání změn v Českých účetních standar-
dech pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky 
č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Tyto změny v Českém účetním standardu 
pro finanční instituce, které účtují podle vyhláš-
ky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
č. 110 – Deriváty mění jejich znění uveřejněné pod 
č. 63 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 
31. prosince 2004 a pod č. 65 ve Finančním zpravodaji 
č. 12/2/2005 ze dne 30. prosince 2005.

1. V bodu 2. písm. b) se slovo „(pronájmu)“ nahrazu-
je slovem „,pachtu“.

2. V bodu 24. písm. a) se slovo „podniku“ nahrazuje 
slovy „účetní jednotky“.

3. V bodu 29. písm. a) se slovo „podniku“ nahrazuje 
slovy „účetní jednotky“.

Český účetní standard č. 110 – Deriváty ve znění 
těchto změn použijí účetní jednotky, které jsou bankami 
a jinými finančními institucemi, které účtují podle vyhláš-
ky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 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. 110 – Deriváty 
pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle 

vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHF
ze dne 31. 12. 2013

Referent: Ing. František Linhart
 Ing. Václav Tittelbach
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Ministerstvo financí podle § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů, oznamuje vydání změn v Českých účetních standar-
dech pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky 
č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanční 
instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, č. 111 – Operace s cenný-
mi papíry a deriváty pro klienty mění jejich znění uve-
řejněné pod č. 63 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 
ze dne 31. prosince 2004.

1. V bodu 2. se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem 
„dluzích“, slovo „půjčkou“ se nahrazuje slovem 
„zápůjčku“ a slovo „půjček“ se nahrazuje slovem 
„zápůjček“.

2. V bodu 3. se slovo „půjčku“ nahrazuje slovem 
„zápůjčku“, slovo „půjček“ se nahrazuje slovem 
„zápůjček“ a slovo „závazků“ se nahrazuje slovem 
„dluhů“.

3. V bodu 5. se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem 
„dluzích“.

4. V bodu 6. větě první se slovo „účtu“ zrušuje a větě 
druhé se slovo „dividendy“ nahrazuje slovy „podíly 
na zisku“.

5. V bodu 12. se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem 
„dluzích“ a slovo „dividend“ se nahrazuje slovy 
„podílů na zisku“.

6. V bodu 14. se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem 
„dluzích“ a slovo „dividend“ se nahrazuje slovy 
„podílů na zisku“.

7. V bodu 18. se slova „proti účtům nákladů nebo vý-
nosů“ zrušují.

8. V bodu 20. se slovo „půjčkou“ nahrazuje slovem 
„zápůjčku“ a slovo „půjček“ se nahrazuje slovem 
„zápůjček“.

Český účetní standard č. 111 – Operace s cennými 
papíry a deriváty pro klienty ve znění těchto změn použijí 
účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními 
institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů 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. 111 – Operace s cennými papíry a deriváty pro klienty 
pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle 

vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHF
ze dne 31. 12. 2013

Referent: Ing. František Linhart
 Ing. Václav Tittelbach
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Ministerstvo financí podle § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů, oznamuje vydání změn v Českých účetních standar-
dech pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky 
č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Tato změna v Českém účetním standardu pro finanční 
instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, č. 112 – Dlouhodob 
hmotný a nehmotný majetek mění jeho znění uveřejně-
né pod č. 63 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze 
dne 31. prosince 2004, kdy se v nadpisu slovo nahrazuje 
„Dlouhodob“ slovem „Dlouhodobý“.

 

Český účetní standard č. 112 – Dlouhodobý hmot-
ný a nehmotný majetek ve znění této změny použijí 
účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními 
institucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů 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. 112 – Dlouhodob hmotný a nehmotný majetek 
pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle 

vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHF
ze dne 31. 12. 2013

Referent: Ing. František Linhart
 Ing. Václav Tittelbach
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Ministerstvo financí podle § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů, oznamuje vydání změn v Českých účetních standar-
dech pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky 
č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanční 
instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, č. 113 – Daň z příjmu 
a daň z přidané hodnoty mění jejich znění uveřejněné 
pod č. 63 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 
31. prosince 2004.

1. V bodu 2.2. písm. a) se slova „daňovému závazku“ 
nahrazují slovy „daňovému dluhu“.

2. V bodu 2.6. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem 
„dluhy“.

Český účetní standard č. 113 – Daň z příjmu a daň 
z přidané hodnoty ve znění těchto změn použijí účetní 
jednotky, které jsou bankami a jinými finančními in-
stitucemi, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů 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. 113 – Daň z příjmu a daň z přidané hodnoty 
pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle 

vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHF
ze dne 31. 12. 2013

Referent: Ing. František Linhart
 Ing. Václav Tittelbach
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Ministerstvo financí podle § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů, oznamuje vydání změn v Českých účetních standar-
dech pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky 
č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Tato změna v Českém účetním standardu pro finanční 
instituce, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, č. 114 – Inventarizační 
rozdíly mění jeho znění uveřejněné pod č. 63 ve Finanč-
ním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004, 
kdy se v bodu 2. písm. a) za slovo „občanského“ vkládá 
slovo „zákoníku“ a slova „obchodního zákoníku“ se na-
hrazují slovy „zákona o obchodních korporacích“.

Český účetní standard č. 114 – Inventarizační roz-
díly ve znění této změny použijí účetní jednotky, kte-
ré jsou bankami a jinými finančními institucemi, které 
účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů 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. 114 – Inventarizační rozdíly 
pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle 

vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHF
ze dne 31. 12. 2013

Referent: Ing. František Linhart
 Ing. Václav Tittelbach
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Ministerstvo financí podle § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů, oznamuje vydání změn v Českých účetních standar-
dech pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky 
č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Tyto změny v Českém účetním standardu 
pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky 
č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 115 – 
Konsolidace mění jejich znění uveřejněné pod č. 63 
ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. pro-
since 2004 a pod č. 34 ve Finančním zpravodaji č. 8 ze 
dne 31. prosince 2010.

1. V bodu 1.4. se slova „konsolidovaného podniku“ 
nahrazují slovy „konsolidované účetní jednotky“. 

2. V bodu 3.1. písm. b) se slovo „závazků“ nahrazuje 
slovem „dluhů“.

3. V bodu 3.1. písm. d), 3.2. písm. b) a 3.3. písm. f) se 
slovo „hospodářského“ zrušuje a za slovo „výsled-
ku“ se vkládá slovo „hospodaření“.

4. V bodu 3.2. písm. a) se za slovo „svých“ vkládá slo-
vo „účetních“.

5. V bodu 3.3. písm. b) se slovo „závazky“ nahrazuje 
slovem „dluhy“.

6. V bodu 3.3. písm. c) se slovo „hospodářský“ zru-
šuje, za slovo „výsledek“ se vkládá slovo „hospo-
daření“, slova „dividendy nebo“ se zrušují, slovo 
„závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“ a slovo 
„pronájmu“ se nahrazuje slovem „leasingu“.

7. V bodu 3.3. písm. e) se slova „dividendy nebo“ zrušují.

8. V bodu 5.1. písm. b) se slovo „závazků“ nahrazuje 
slovem „dluhů“. 

9. V bodu 5.2. se slovo „podniky“ nahrazuje slovy 
„účetními jednotkami“. 

10. V bodu 6.2. se slova „mateřského podniku“ nahra-
zují slovy „konsolidující účetní jednotky“.

Český účetní standard č. 115 – Konsolidace 
ve znění těchto změn použijí účetní jednotky, které 
jsou bankami a jinými finančními institucemi, které 
účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů poprvé v účetním období začínajícím 
dnem 1. ledna 2014.

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

41

Změna Českého účetního standardu č. 115 – Konsolidace 
pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle 

vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHF
ze dne 31. 12. 2013

Referent: Ing. František Linhart
 Ing. Václav Tittelbach
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Ministerstvo financí podle § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů, oznamuje vydání změn v Českých účetních standar-
dech pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky 
č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Tyto změny v Příloze – Společná ustanovení k Čes-
kým účetním standardům pro účetní jednotky, které 
jsou bankami a jinými finančními institucemi, které 
účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů mění jejich znění uveřejněné pod č. 63 
ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosin-
ce 2004 a pod č. 36 ve Finančním zpravodaji č. 8 ze dne 
30. listopadu 2012.

Účtová třída 0 – Zúčtovací vazby ČNB:

1. Slovo „závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“.

Účtová třída 1 – Pokladní, bankovní a mezibankov-
ní účty:

1. V bodu 1. písm. b), c) a e) se slovo „závazcích“ na-
hrazuje slovem „dluzích“.

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

3. V bodu 6. písm. i) a bodu 8. se slovo „závazcích“ 
nahrazuje slovem „dluzích“.

4. V bodu 7. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem 
„dluhy“.

5. V bodu 9. se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem 
„dluzích“, slovo „si“ se nahrazuje slovem „byly“, 
slova „jednotka půjčila“ se nahrazují slovy „jed-
notce poskytnuty zápůjčkou“ a slovo „závazky“ se 
nahrazuje slovem „dluhy“.

Účtová třída 2 – Účty klientů:

1. V bodu 1. písm. e) a 4. písm. g) se slovo „závazcích“ 
nahrazuje slovem „dluzích“.

2. V bodu 3. písm. d) se slovo „půjčky“ nahrazuje slo-

vem „zápůjčky“.

3. V bodu 4. písm. d) se slovo „závazky“ nahrazuje 
slovem „dluhy“.

4. V bodu 6. se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy 
„účetní jednotky“, slova „§ 60 obchodního zákoní-
ku“ se nahrazují slovy „§ 18 zákona o obchodních 
korporacích“ a slovo „závazky“ se nahrazuje slo-
vem „dluhy“. 

Účtová třída 3 – Cenné papíry, deriváty, ostatní pohle-
dávky a závazky a přechodné účty:

1. V bodu 1. písm. a), c) a e) se slovo „závazcích“ na-
hrazuje slovem „dluzích“.

2. V bodu 1. písm. f) se slova „proti účtům nákladů 
nebo výnosů“ zrušují a slovo „závazky“ se nahrazu-
je slovem „dluhy“.

3. V bodu 5. písm. a) se slovo „závazky“ nahrazuje 
slovem „dluhy“, slova „z obchodně závazkových“ 
se zrušují a za slovo „vyplývající“ se vkládá slovo 
„ze“.

4. V bodu 5. písm. c), d), e), f), h), 8. písm. a), d) a g) 
se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

5. V bodu 5. písm. g) se slova „z obchodně závazkové-
ho styku“ zrušují.

6. V bodu 7. se slovo „půjčeny“ nahrazuje slovem „za-
půjčeny“.

7. V bodu 8. písm. c) se slova „pohledávky a závazky“ 
nahrazují slovy „pohledávky a dluhy“.

8. V bodu 8. písm. f) se slovo „závazky“ nahrazuje slo-
vem „dluhy“ a slovo „dividend“ se nahrazuje slovy 
„podílů na zisku“.

9. V bodu 8. písm. h) se slovo „závazky“ nahrazuje 
slovem „dluhy“ a slova 

 „, důchodového spoření nebo doplňkového penzij-
ního spoření“ se zrušují.
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Změna v Příloze – Společná ustanovení k Českým účetním standardům 
pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, které účtují podle 

vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHF
ze dne 31. 12. 2013

Referent: Ing. František Linhart
 Ing. Václav Tittelbach
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10. V bodu 8. písm. i) se slovo „závazcích“ nahrazuje 
slovem „dluzích“. 

11. V bodu 9. se slova „proti účtům nákladů nebo vý-
nosů“ zrušují a slovo „půjčeny“ se nahrazuje slovy 
„poskytnuty zápůjčkou“.

Účtová třída 4 – Dlouhodobý nehmotný, dlouhodobý 
hmotný majetek, účasti, cenné papíry držené do splat-
nosti a ostatní dlouhodobé finanční investice, zahranič-
ní pobočky a jednatelství:

1. V bodu 2. písm. b) se slova „pořízené v primárních 
emisích“ zrušují.

Účtová třída 5 – Kapitálové účty, dlouhodobé závazky 
a závěrkové účty:

1. V bodu 1. písm. g) a 9. se slovo „hospodářském“ 
zrušuje a za slovo „výsledku“ se vkládá slovo „hos-
podaření“.

2. V bodu 6. se slova „vytvářeném podle příslušných 
ustanovení obchodního zákoníku“ zrušují.

3. V bodu 7. písm. a) se slova „obchodního zákoníku“ 
nahrazují slovy „zákona o obchodních korpora-
cích“.

Účtová třída 6 – Náklady:

1. V bodu 3. se slovo „nakupované“ nahrazuje slovem 
„pořizované“.

2. V bodu 5. písm. e) se slovo „nakupovanými“ nahra-
zuje slovem „pořizovanými“.

3. V bodu 5. písm. f) se slova „ze závazků“ nahrazuje 
slovy „z dluhů“.

Účtová třída 9 – Podrozvahové účty:

1. V bodu 4. se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zá-
půjček“.

2. V bodu 5. se slova „obchodního zákoníku nebo po-
dle jiných obdobných“ nahrazují slovy „příslušných 
právních“.

3. V bodu 6. se slova „obchodního zákoníku nebo po-
dle jiných obdobných“ nahrazují slovem „přísluš-
ných“.

Přílohu – Společná ustanovení k Českým účetním 
standardům ve znění těchto změn použijí účetní jednot-
ky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, 
které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů poprvé v účetním období začínají-
cím dnem 1. ledna 2014.

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



Finanční zpravodaj 1/2014Strana 58

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
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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
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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

56

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

57

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

58

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 



Finanční zpravodaj 1/2014Strana 68

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

59

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 



Strana 69Finanční zpravodaj 1/2014

Ministerstvo financí oznamuje podle § 36 odst. 1 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění poz-
dějších předpisů, vydání změny Českého účetního 
standardu č. 301 Účty a zásady účtování na účtech 
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 
č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uveřej-
něného pod č. 23 ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 
ze dne 31. prosince 2009.

1. V bodu 5.1. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem 
„dluhu“ a slova „zdravotní péče“ se nahrazují slovy 
„zdravotních služeb“.

2. V bodu 5.2. se slova „k platbě závazku“ nahrazují 
slovy „ke splnění dluhu“.

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účto-
vání na účtech, ve znění těchto změn, použijí účetní 
jednotky, které jsou zdravotními 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. 301 Účty a zásady účtování na účtech
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGKE
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. 302 Otevírání a uzavírání účetních knih pro účetní jed-
notky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve zně-
ní pozdějších předpisů, uveřejněného pod č. 23 ve Fi-
nančním zpravodaji č. 7/2009 ze dne 31. prosince 2009.

1. V bodu 3.3. se slova „zisku a ztráty“ nahrazují slovy 
„výsledku hospodaření“.

2. V bodu 3.4. písm. e) se slova „zisku a ztráty“ nahra-
zují slovy „výsledku hospodaření“.

Český účetní standard č. 302 Otevírání a uzavírá-
ní účetních knih, ve znění těchto změn, použijí účetní 
jednotky, které jsou zdravotními 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. 302 Otevírání a uzavírání účetních knih
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGKE
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. 304 Inventarizační rozdíly pro účetní jednotky, které 
účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, uveřejněného pod č. 23 ve Finančním zpravo-
daji č. 7/2009 ze dne 31. prosince 2009, kdy se v bodu 1. 
slova „§ 30 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 30 odst. 10“.

Český účetní standard č. 304 Inventarizační rozdíly, 
ve znění této změny, použijí účetní jednotky, které jsou 
zdravotními 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. 304 Inventarizační rozdíly
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGKE
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. 307 Dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý 
hmotný majetek, zásoby pro účetní jednotky, které účtují 
podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů, uveřejněného pod č. 23 ve Finančním zpravodaji 
č. 7/2009 ze dne 31. prosince 2009, kdy se v bodu 6.3. slo-
va „úhrady závazku“ nahrazují slovy „splnění dluhu“.

Český účetní standard č. 307 Dlouhodobý nehmotný 
majetek, dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, ve znění 
této změny, použijí účetní jednotky, které jsou zdravot-
ními 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. 307 Dlouhodobý nehmotný majetek, 
dlouhodobý hmotný majetek, zásoby

pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGKE
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. 308 Zvláštní bankovní účty k fondům veřejného 
zdravotního pojištění pro účetní jednotky, které účtují 
podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů, uveřejněného pod č. 23 ve Finančním zpravodaji 
č. 7/2009 ze dne 31. prosince 2009, kdy se v bodu 2.5. slo-
va „odst. 10“ nahrazují slovy „odst. 11“.

Český účetní standard č. 308 Zvláštní bankovní účty 
k fondům veřejného zdravotního pojištění, ve znění této 
změny, použijí účetní jednotky, které jsou zdravotními 
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. 308 Zvláštní bankovní účty
k fondům veřejného zdravotního pojištění

pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGKE
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. 309 Pohledávky a závazky pro účetní jednotky, které 
účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, uveřejněného pod č. 23 ve Finančním zpravo-
daji č. 7/2009 ze dne 31. prosince 2009.

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

2. V bodu 4.1. se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem 
„dluzích“ a slova „z obchodních závazkových vzta-
hů“ se nahrazují slovy „ze vztahů z obchodní, vý-
robní nebo obdobné činnosti“.

3. V bodu 4.2. se slova „zdravotní péče“ nahrazují slo-
vy „zdravotních služeb“ a slovo „závazek“ se nahra-
zuje slovem „dluh“.

4. V bodu 4.4. se slova „(§ 15 odst. 2 a 3 zákona 
č. 592/1992 Sb.)“ zrušují.

5. V bodu 4.5. se slova „zdravotní péče“ nahrazují slo-
vy „zdravotních služeb“.

6. V bodu 4.7. se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem 
„dluzích“.

7. V bodu 5. se slovo „závazků“ se nahrazuje slovem 
„dluhů“ a slova „závazcích z obchodních vztahů“ 
se nahrazují slovy „dluzích ze vztahů z obchodní, 
výrobní nebo obdobné činnosti“.

8. V bodu 6.1. se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem 
„dluzích“.

9. V bodu 6.2. se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem 
„dluzích“ a slovo „závazky“ se nahrazuje slovem 
„dluhy“.

10. V bodu 6.3. se slovo „závazky“ se nahrazuje slovem 
„dluhy“.

11. V bodu 7.1. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem 
„dluhy“, slova „z obchodních závazkových vztahů“ 
se nahrazují slovy „ze vztahů z obchodní, výrobní 
nebo obdobné činnosti“ a slovo „závazcích“ se na-
hrazuje slovem „dluzích“.

12. V bodu 7.4. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem 
„dluh“ a slova „s obchodně závazkovými vztahy“ se 
nahrazují slovy „se vztahy z obchodní, výrobní nebo 
obdobné činnosti“.

13. V bodu 7.6. se slova „obchodní společnosti“ nahra-
zují slovy „obchodní korporace“.

14. V bodu 9.1. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem 
„dluhy“.

15. V bodu 9.3. se slovo „zvolí“ nahrazuje slovy „může 
zvolit“.

Český účetní standard č. 309 Pohledávky a závazky, 
ve znění těchto změn, použijí účetní jednotky, které jsou 
zdravotními 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. 309 Pohledávky a závazky
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGKE
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. 310 Kapitálové účty a dlouhodobé závaz-
ky pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 
č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uveřej-
něného pod č. 23 ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 ze 
dne 31. prosince 2009.

1. V bodu 3.4. se slova „úhrady závazku“ nahrazují 
slovy „splnění dluhu“.

2. V bodu 4.1. se slova „hospodářského výsledku“ na-
hrazují slovy „výsledku hospodaření“.

Český účetní standard č. 310 Kapitálové účty a dlou-
hodobé závazky, ve znění těchto změn, použijí účetní 
jednotky, které jsou zdravotními pojišťovnami, poprvé 
v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

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

66

Změna Českého účetního standardu č. 310 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGKE
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. Jan Huleš 
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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších před-
pisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého 
účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují 
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnic-
tví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, 
pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve zně-
ní pozdějších předpisů, č. 401 – Účty a zásady účtování 
na účtech, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním 
zpravodaji č. 11-12/3/2003 rozeslaném dne 31. pro-
since 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finanč-
ním zpravodaji č. 12/3/2004 ze dne 31. prosince 2004, 
s účinností od 1. ledna 2005, a jehož změny byly ozná-
meny ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 
30. prosince 2005, s účinností od 1. ledna 2006.

1. V bodu 2.1.1. se za slovo „závazku“ vkládají slova 
„ , resp. dluhu“, slova „popř. účetní jednotka má 
k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti do-
kumentující (např. bankovní výpisy, výpisy ze Stře-
diska cenných papírů)“ se nahrazují slovy „popř. 

existují odpovídající listiny (účetní záznamy) týkají-
cí se účetních případů (např. bankovní výpisy)“.

2. V bodu 2.1.2. se slovo „vkladu“ nahrazuje slovem „zá-
pisu“ a slovo „vklad“ se nahrazuje slovem „zápis“. 

3. Bod 2.2.4. zní:
 „Metodu časového rozlišení nepoužije účetní jed-

notka v případě, pokud náklady na získání informa-
ce převýší přínosy plynoucí z této informace a tato 
informace se nepovažuje za významnou.“.

4. V bodu 2.5.2. se slova „závazky ze smluvních po-
kut“ nahrazují slovy „dluhy ze smluvních pokut“. 

Český účetní standard č. 401 – Účty a zásady účto-
vání na účtech ve znění těchto změn použijí účetní 
jednotky 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. 401 – Účty a zásady účtování na účtech
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXVKW
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. David Bauer 
 Jaroslava Svobodová
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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účet-
ního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle 
vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zně-
ní pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých 
hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud 
účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění poz-
dějších předpisů, č. 403 – Inventarizační rozdíly, jehož 
vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-
12/3/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změ-
ny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/3/2004 
ze dne 31. prosince 2004, s účinností od 1. ledna 2005, 
a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravo-
daji č. 12/2/2005 ze dne 30. prosince 2005, s účinností 
od 1. ledna 2006.

1. V bodu 2. písmenu a) se slova „v § 30 odst. 5 
zákona a“ nahrazují „v § 30 odst. 10 zákona a“. 

2. V bodu 2. písmenu b) se slova „§ 30 odst. 5 
písm. a)“ nahrazují slovy „§ 30 odst. 10 písm. a)“. 

3. V bodu 3.1. úvodní části se slova „§ 30 odst. 5“ 
nahrazují slovy „§ 30 odst. 10“. 

4. V bodu 3.1. písmenu a) se slova „a obchodního 
zákoníku“ nahrazují slovy „zákoníku, zákona o obchod-
ních korporacích“ a na konci textu písmene a) se dopl-
ňují slova „a újmu“.

5. V bodu 3.4. se bod 3.4.3. zrušuje.

Český účetní standard č. 403 – Inventarizační roz-
díly ve znění těchto změn použijí účetní jednotky po-
prvé 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. 403 – Inventarizační rozdíly
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXVKW
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. David Bauer 
 Jaroslava Svobodová
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V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje 
Ministerstvo financí změnu Českého účetního stan-
dardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 
č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním před-
mětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě 
podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 404 – Kursové rozdíly, jehož vydání bylo oznámeno 
ve Finančním zpravodaji č. 11-12/3/2003 rozeslaném 
dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny 
ve Finančním zpravodaji č. 12/3/2004 ze dne 31. prosin-
ce 2004, s účinností od 1. ledna 2005, a jehož změny byly 

oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 
30. prosince 2005, s účinností od 1. ledna 2006, kdy se 
v bodu 3.2. slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“. 

Český účetní standard č. 404 – Kursové rozdí-
ly ve znění této změny použijí účetní jednotky 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. 404 – Kursové rozdíly
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXVKW
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. David Bauer 
 Jaroslava Svobodová
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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účet-
ního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle 
vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlav-
ním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují 
v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 405 – Deriváty, jehož vydání bylo oznáme-
no ve Finančním zpravodaji č. 11-12/3/2003 rozeslaném 
dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny 
ve Finančním zpravodaji č. 12/3/2004 ze dne 31. prosin-
ce 2004, s účinností od 1. ledna 2005, a jehož změny byly 

oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 
30. prosince 2005, s účinností od 1. ledna 2006, kdy se 
v bodu 4.3. písmenu a) slovo „půjčky“ nahrazuje slovem 
„zápůjčky“. 

Český účetní standard č. 405 – Deriváty ve znění 
této změny použijí účetní jednotky 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. 405 – Deriváty
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXVKW
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. David Bauer 
 Jaroslava Svobodová
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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších před-
pisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého 
účetního standardu pro účetní jednotky, které účtu-
jí podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnic-
tví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, 
pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, č. 406 – Operace s cennými papí-
ry a podíly, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním 
zpravodaji č. 11-12/3/2003 rozeslaném dne 31. prosin-
ce 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním 
zpravodaji č. 12/3/2004 ze dne 31. prosince 2004, s účin-
ností od 1. ledna 2005, a jehož změny byly oznámeny 
ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. prosin-
ce 2005, s účinností od 1. ledna 2006.

1. V bodu 3.5. se slova „bankovní účet“ nahrazují 
slovy „účet v bankách nebo u spořitelních a úvěr-
ních družstev“. 

2. V bodu 4.5. se slovo „hodnotu“ nahrazuje slovem 
„hodnotou“.

3. V bodu 5.3. se slova „trvá závazek“ nahrazují slovy 
„trvá dluh“ a slovo „závazku“ se nahrazuje slovem 
„dluhu“. 

Český účetní standard č. 406 – Operace s cenný-
mi papíry a podíly ve znění těchto změn použijí účetní 
jednotky 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. 406 – Operace s cennými papíry a podíly
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXVKW
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. David Bauer 
 Jaroslava Svobodová
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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účet-
ního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle 
vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zně-
ní pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých 
hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud 
účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění poz-
dějších předpisů, č. 408 – Krátkodobý finanční majetek 
a krátkodobé bankovní účty, jehož vydání bylo oznáme-
no ve Finančním zpravodaji č. 11-12/3/2003 rozeslaném 
dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny 
ve Finančním zpravodaji č. 12/3/2004 ze dne 31. prosin-
ce 2004, s účinností od 1. ledna 2005, a jehož změny byly 
oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 
30. prosince 2005, s účinností od 1. ledna 2006.

1. V bodu 4.3. se za slova „oznámení banky“ vkládají 
slova „nebo spořitelních a úvěrních družstev“, slo-
va „(bankovní výpisy)“ se zrušují a slova „bankov-
ními účty“ se nahrazují slovy „účty v bankách nebo 
u spořitelních a úvěrních družstev“. 

2. V bodu 4.6. se za slova „peněžních prostředků 
účetní jednotky v bankách“ vkládají slova „nebo 
u spořitelních a úvěrních družstev“, za slova „Účty 
v bankách“ se vkládají slova „nebo u spořitelních 
a úvěrních družstev“, slova „běžného účtu“ se na-
hrazují slovy „účtu v bankách nebo spořitelních 

a úvěrních družstev“, za slova „v souladu s postu-
pem banky“ se vkládají slova „nebo spořitelních 
a úvěrních družstev“ a slovo „bankovní“ se zrušuje.

3. V bodu 4.7. se za slova „úvěry poskytnuté bankou“ 
vkládají slova „nebo spořitelními a úvěrními druž-
stvy“, za slova „Uhradí-li banka“ se vkládají slova 
„nebo spořitelní a úvěrní družstvo“ a slovo „ban-
kovního“ se zrušuje.

4. V bodu 4.10. se slovo „půjčkách“ nahrazuje slovem 
„zápůjčkách“.

5. V bodu 4.16. se slovo „bankovních“ zrušu-
je a na konci textu bodu se doplňují slova „nebo 
u spořitelních a úvěrních družstev“. 

6. V bodu 5.1. se na konci textu písmene c) doplňují 
slova „nebo u spořitelních a úvěrních družstev“.

Český účetní standard č. 408 – Krátkodobý finanční 
majetek a krátkodobé bankovní úvěry ve znění těchto 
změn použijí účetní jednotky 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. 408 – Krátkodobý finanční majetek 
a krátkodobé bankovní úvěry

pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXVKW
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. David Bauer 
 Jaroslava Svobodová
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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účet-
ního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle 
vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zně-
ní pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých 
hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud 
účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění poz-
dějších předpisů, č. 409 – Dlouhodobý majetek, jehož 
vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-
12/3/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změ-
ny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/3/2004 
ze dne 31. prosince 2004, s účinností od 1. ledna 2005, 
a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravo-
daji č. 12/2/2005 ze dne 30. prosince 2005, s účinností 
od 1. ledna 2006.

1. V bodu 1. položce A.II.4. se za slovo „Samostatné“ 
vkládá slovo „hmotné“ a za slova „věci a soubory“ se 
vkládá slovo „hmotných“. 

2. V bodu 1. položce A.III.4. se slovo „Půjčky“ nahra-
zuje slovem „Zápůjčky“.

3. V bodu 1. položce A.III. 5. se slovo „půjčky“ nahra-
zuje slovem „zápůjčky“. 

4. V bodu 1. položce A.IV.7. se za slovo „samostat-
ným“ vkládá slovo „hmotným“ a za slova „věcem 
a souborům“ se vkládá slovo „hmotných“.

5. V bodu 3.3. se slova „u jednotlivého majetku převý-
šily částku stanovenou zákonem o daních z příjmů 
a technické zhodnocení je“ nahrazují slovy „je tech-
nické zhodnocení“ a slova „v úhrnu za rok převy-
šují částku stanovenou zákonem o daních z příjmů 
a technické zhodnocení je“ se nahrazují slovy „je 
technické zhodnocení“. 

6. V bodu 3.5. se za slova „Pořizovací cena souboru“ 
vkládá slovo „hmotných“ a za slova „Při vyřazení 
části souboru“ se vkládá slovo „hmotných“. 

7. V bodu 3.6. se slova „společnosti nebo družstva“ na-
hrazují slovem „korporace“, slova „společnosti nebo 
družstvu“ se nahrazují slovem „korporaci“ a slovo 
„závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“.

8. V bodu 3.10. se slovo „Příslušenstvím1)“ nahrazuje 
slovy „Příslušenstvím“. 

 Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

9.  V bodu 4.1. písmenu c) se slovo „nájemcem“ nahra-
zuje slovem „pachtýřem“.

10. V bodu 4.1. písmenu f) se slovo „závazku“ nahrazuje 
slovem „dluhu“.

11. V bodu 4.1. písmeno g) zní:
 „g) pachtýř o pachtu obchodního závodu nebo jeho 

části podle občanského zákoníku pokud se tak pro-
pachtovatel s pachtýřem ve smlouvě dohodli.“.

12. V bodu 5.9. se za slova „zálohy a“ vkládá slovo „závdavky“. 

13. V bodu 7.2. se za slova „má povahu samostatné“ 
vkládá slovo „hmotné“. 

14. V bodu 7.4. písmenu e) se slova „společnosti či druž-
stva“ nahrazují slovem „korporace“. 

15. V bodu 8.5. se slova „pronájmu podniku“ nahrazu-
jí slovy „propachtování obchodního závodu“, slova 
„§ 488b a násl. obchodního“ se nahrazují slovem 
„občanského“, slova „pronajímatel s nájemcem“ se 
nahrazují slovy „propachtovatel s pachtýřem“, slova 
„najatém podniku“ se nahrazují slovy „propachto-
vaném obchodním závodu“ a slovo „nájemce“ se 
nahrazuje slovem „pachtýř“. 

16. V bodu 9.1. písmenu a) se za slova „V případě sou-
boru“ vkládá slovo „hmotných“.

17. V bodu 9.1. písmenu c) se slova „b) a“ zrušují.

18. V bodu 9.3. se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“. 

Český účetní standard č. 409 – Dlouhodobý maje-
tek ve znění těchto změn použijí účetní jednotky 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. 409 – Dlouhodobý majetek
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXVKW
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. David Bauer 
 Jaroslava Svobodová
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V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje 
Ministerstvo financí změnu Českého účetního stan-
dardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 
č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním před-
mětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě 
podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 411 – Zúčtovací vztahy, jehož vydání bylo oznáme-
no ve Finančním zpravodaji č. 11-12/3/2003 rozeslaném 
dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny 
ve Finančním zpravodaji č. 12/3/2004 ze dne 31. prosin-
ce 2004, s účinností od 1. ledna 2005, a jehož změny byly 
oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 
30. prosince 2005, s účinností od 1. ledna 2006.

1. V bodu 1. položce B.II.14. se slova „účastníky 
sdružení“ nahrazují slovy „společníky sdruženými 
ve společnosti“. 

2. V bodu 1. položce B.III.15. se slova „k účastníkům 
sdružení“ nahrazují slovy „ke společníkům sdruže-
ným ve společnosti“. 

3. V bodu 4.1.1. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem 
„dluhu“. 

4. V bodu 4.1.4. se za slovo „zálohy“ vkládají slova 
„a závdavky“. 

5. V bodu 4.2.1. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem 
„dluhu“. 

6. V bodu 4.2.2. se slovo „závazků“ nahrazuje slovem 
„dluhů“.

7. V bodu 4.2.3. se za slovo „zálohy“ vkládají slova 
„a závdavky“ a slovo „závazků“ se nahrazuje slo-
vem „dluhů“. 

8. V bodu 4.3.1. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem 
„dluhy“. 

9. V bodu 4.3.2. se slova „závazky vůči“ nahrazují slo-
vy „dluhy vůči“. 

10. V bodu 4.3.4. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem 
“dluhy“. 

11. V bodu 4.4.1. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem 
“dluh“. 

12. V bodu 4.4.3. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem 
“dluh“. 

13. V bodu 4.4.4. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem 
“dluh“ a slova „převodu nemovitostí“ se nahrazují 
slovy „nabytí nemovitých věcí“.

14. V bodu 4.4.5. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem 
“dluhy“. 

15. Bod 4.5. včetně názvu bodu zní: 
 „4.5. Pohledávky za společností

 Na příslušném účtu účtové skupiny 35 – Po-
hledávky za společností se účtují pohledávky 
účetní jednotky z titulu sdružení ve společnos-
ti za ostatními společníky sdruženými v této 
společnosti.“.

16. Bod 4.6. zní: 
 „4.6. Závazky ke společnosti a závazky z upsaných 

nesplacených cenných papírů a vkladů“.

17. V bodu 4.6.1. se slovo „sdružením“ nahrazuje slo-
vem „společnosti“, slovo „závazky“ se nahrazuje 
slovem „dluhy“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje 
slovy „obchodní korporaci“. 

18. V bodu 4.6.2. se slovo „sdružením“ nahrazuje slo-
vem „společnosti“ a slova „závazky při sdružování 
podle smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto 
titulu nevzniká právnická osoba a závazky za účast-
níky sdružení“ se nahrazují slovy „dluhy účetní jed-
notky z titulu sdružení ve společnosti vůči ostatním 
společníkům sdruženým v této společnosti“. 

19. V bodu 4.7.2. se slovo „záruky“ nahrazuje slovem 
„závazky“. 

20. V bodu 4.7.3 se slova „závazek z odpovědnosti“ na-
hrazují slovy „dluh z odpovědnosti“, slova „závazky 
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Změna Českého účetního standardu č. 411 – Zúčtovací vztahy
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXVKW
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. David Bauer 
 Jaroslava Svobodová
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za členy společenství vlastníků“ se nahrazují slovy 
„dluhy za členy společenství vlastníků“ a slova „zá-
vazek vůči celnímu orgánu z titulu cel, DPH a zá-
vazek ze spotřebních daní při dovozu“ se nahrazují 
slovy „dluh vůči celnímu orgánu z titulu cel, DPH 
a dluh ze spotřebních daní při dovozu“.

21. V bodu 4.8.3. se za slovo „nájemné“ vkládají slova 
„nebo pachtovné“ a za slovo „nájemného“ se vklá-
dají slova „a pachtovného“.

22. V bodu 4.8.4. se za slovo „nájemné“ vkládají slova 
„nebo pachtovné“. 

23. V bodu 4.8.5. se za slovo „nájemné“ vkládají slova 
„nebo pachtovné“.

24. V bodu 4.8.8.. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem 
“dluh“ a slovo „závazku“ se nahrazuje slovem „dluhu“.

25. Bod 4.9.3. zní:
 „4.9.3. Na příslušném účtu účtové skupiny 39 – 

Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní 

zúčtování se účtuje převod nákladů a výnosů mezi 
společníky sdruženými ve společnosti k ostatním 
společníkům sdruženým v této společnosti. Případ-
ný zůstatek tohoto účtu se koncem účetního ob-
dobí vyrovná vyúčtovanou pohledávkou či dluhem 
za příslušnými společníky sdruženými ve společ-
nosti (účtové skupiny 35 – Pohledávky za společ-
ností nebo 36 – Závazky ke společnosti a závazky 
z upsaných nesplacených cenných papírů a vkla-
dů).“.

26. V bodu 5.4. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem 
„dluhu“.

Český účetní standard č. 411 – Zúčtovací vztahy 
ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé 
v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
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V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje 
Ministerstvo financí změnu Českého účetního stan-
dardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 
č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním před-
mětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě 
podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 412 – Náklady a výnosy, jehož vydání bylo oznáme-
no ve Finančním zpravodaji č. 11-12/3/2003 rozeslaném 
dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny 
ve Finančním zpravodaji č. 12/3/2004 ze dne 31. prosin-
ce 2004, s účinností od 1. ledna 2005, a jehož změny byly 
oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 
30. prosince 2005, s účinností od 1. ledna 2006.

1. V bodu 3.4. se za slovo „nájemné,“ vkládá slovo 
„pachtovné,“. 

2. V bodu 4.3.2. a 4.3.3. se slovo „závazky“ nahrazuje 
slovem „dluhy“. 

3. V bodu 4.5.1. se slovo „závazků“ nahrazuje slovem 
„dluhů“, slova „Obchodního zákoníku“ se nahra-
zují slovy „zákona o obchodních korporacích“, slo-
va „§ 355“ se zrušuje a slovo „závazek“ se nahrazu-
je slovem „dluh“.

4. V bodu 4.5.2. se slovo „závazků“ nahrazuje slovem 
„dluhů“.

5. V bodu 4.5.4. se slovo „půjček“ nahrazuje slovem 
„zápůjček“, slovo „půjčky“ se nahrazuje slovem 
„zápůjčky“ a slovo „půjčka“ se nahrazuje slovem 
„zápůjčka“. 

6. V bodu 5.4.1. se slova „Obchodního zákoníku“ se 
nahrazují slovy „zákona o obchodních korpora-
cích“, slova „§ 355“ se zrušuje a slovo „závazek“ se 
nahrazuje slovem „dluh“.

7. V bodu 5.4.4. se za slova „výpisem banky“ vkládají 
slova „nebo spořitelního a úvěrního družstva“.

8. V bodu 5.7.1. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem 
„dluh“.

Český účetní standard č. 412 – Náklady a výnosy 
ve znění těchto změn použijí účetní jednotky 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. 412 – Náklady a výnosy
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXVKW
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. David Bauer 
 Jaroslava Svobodová
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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších před-
pisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého 
účetního standardu pro účetní jednotky, které účtu-
jí podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnic-
tví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, 
pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, č. 413 – Vlastní zdroje a dlouho-
dobé závazky, jehož vydání bylo oznámeno ve Finanč-
ním zpravodaji č. 11-12/3/2003 rozeslaném dne 31. pro-
since 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním 
zpravodaji č. 12/3/2004 ze dne 31. prosince 2004, s účin-
ností od 1. ledna 2005, a jehož změny byly oznámeny 
ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. prosin-
ce 2005, s účinností od 1. ledna 2006.

1. V bodu 4.5.1. se slovo „půjčkách“ nahrazuje slo-
vem „zápůjčkách“ a slovo „závazcích“ se nahrazuje 
slovem „dluzích“.

2. V bodu 4.5.4. se za slova „smlouvy nájemcem“ 

vkládají slova „nebo pachtýřem“ a slovo „závazku“ 
se nahrazuje slovem „dluhu“. 

3. V bodu 4.5.5. se za slova „přijaté zálohy“ vkládají 
slova „a závdavky“ a slovo „závazku“ se nahrazuje 
slovem „dluhu“.

4. V bodu 4.5.7. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem 
„dluhy“.

5. V bodu 5. se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zá-
půjček“ a slovo „závazků“ se nahrazuje slovem 
„dluhů“. 

Český účetní standard č. 413 – Vlastní zdroje 
a dlouhodobé závazky ve znění těchto změn použijí 
účetní jednotky 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. 413 – Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXVKW
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. David Bauer 
 Jaroslava Svobodová
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V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších před-
pisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého 
účetního standardu pro účetní jednotky, které účtu-
jí podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnic-
tví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, 
pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, č. 414 – Přechod z jednoduchého 
účetnictví na účetnictví, jehož vydání bylo oznámeno 
ve Finančním zpravodaji č. 11-12/3/2003 rozeslaném 
dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny 
ve Finančním zpravodaji č. 12/3/2004 ze dne 31. prosin-
ce 2004, s účinností od 1. ledna 2005, a jehož změny byly 
oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 
30. prosince 2005, s účinností od 1. ledna 2006.

1. V bodu 3.4. se slovo „závazků“ nahrazuje slovem 
„dluhů“. 

2. V bodu 3.5. písmenu j) se za slova „poskytnutých 
záloh“ vkládají slova „a závdavků“.

3. V bodu 3.5. písmenu k) se za slova „přijatých zá-
loh“ vkládají slova „a závdavků“.

4. V bodu 3.5. písmenu l) se slova „podle zvláštních 
právních předpisů5)“ nahrazují slovy „podle zvlášt-
ních právních předpisů, zejména zákonů upravují-
cích daňové povinnosti“.

 Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje. 

5. V bodu 3.5. písmenu n) se za slovo „závazků“ na-
hrazuje slovem „dluhů“.

6. V bodu 3.5. písmenu p) se slova „bankovních 
účtech“ nahrazují slovy „účtech v bankách nebo 
u spořitelních a úvěrních družstev“.

Český účetní standard č. 414 – Přechod z jedno-
duchého účetnictví na účetnictví ve znění těchto změn 
použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začína-
jícím dnem 1. ledna 2014.

Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
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Změna Českého účetního standardu č. 414 – Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví 
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXVKW
ze dne 31. 12. 2013

Referent: JUDr. David Bauer 
 Jaroslava Svobodová
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Vydavatel: Ministerstvo fi nancí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1 – Malá Strana. IČ: 00006947. – Redakce: Alena Šauerová, 
telefon 257 042 500. Evid. číslo MKČR: E 18632.
Administrace: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 
Praha 8 – Bohnice, telefon 283 090 352, 283 090 354, fax: 233 553 422, www.sevt.cz. Objednávky ve Slovenské republice 
přijímá a titul distribuuje Magnet Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, telefon, fax: 00421 244 454 599, 
00421 244 454 628. Roční předplatné se stanovuje na dodávku kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh. 
Záloha na ročník 2014 činí 600 Kč. Vychází podle potřeby. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku 
na základě počtu skutečně vydaných částek. Účet pro předplatné: Raiffeisen Bank, č.ú.: 1031046145/5500 – Sazba a tisk: 
Tiskárna Libertas, a. s., Drtinova 10, 150 00 Praha 5.

Distribuce: předplatné a jednotlivé částky na objednávku – SEVT, a. s., 
Pekařova 4, 181 06 Praha 8 – Bohnice, telefon 283 090 352, 283 090 354, 
fax: 233 553 422. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé část-
ky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny. 
Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pra-
videlné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhra-
dy předplatného do jeho úhrady jsou posílány jednorázově. Změny 
adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta 
pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od data rozeslání, 
po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky 
za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), 
rodné číslo bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. 
Podání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy 
Praha, č. j. 2598.92. Podávání novinových zásilek ve Slovenské republice 
povoleno RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 444.94 ze dne 27. 12. 1994.
Jednotlivé částky lze na objednávku obdržet v redakci.
Prodej za hotové:
Tiskárna Libertas, a. s., Drtinova 10, 150 00 Praha 5,
tel. 257 018 111;

SEVT, a. s.,
Praha 4, Jihlavská 405, tel. 261 260 414,
České Budějovice, Česká 3, tel. 387 319 045,
Brno, Česká 14, tel. 542 213 962,
Ostrava, roh Nádražní a Denisovy ulice 29, tel. 596 120 690.
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