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News č.6/2015
Novela Zákona o účetnictví s účinností od 1.1.2016
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Ministerstvo financí České republiky připravilo novelu zákona o účetnictví. Hlavním důvodem jejího přijetí je
nutnost transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 do
českého právního systému. Novela by měla nabýt platnosti nejpozději 20. 7. 2015, její účinnost však bude
posunuta ke dni 1. 1. 2016. Změny budou platit poprvé pro účetní období, které začne po 31. 12. 2015.
A)
ź

Kategorizace účetních jednotek (mikro, malé, střední a velké účetní jednotky)

ź

Snížení administrativní zátěže, redukce údajů a informací v účetních závěrkách pro mikro a malé účetní
jednotky

ź

Osvobození od povinnosti zveřejňování účetních závěrek, vyhotovování výročních zpráv a jejich
ověřování auditorem pro mikro a malé účetní jednotky

ź

Nová úprava režimu jednoduchého účetnictví pro velmi malé účetní jednotky, které nebyly založeny za
účelem dosahování zisku

ź

Rozšíření povinnosti zveřejňování informací v obchodním rejstříku i na spolky nebo ústavy

ź

Zrušení kategorie zřizovacích výdajů jako nehmotného majetku

ź

Zavedení „subjektů veřejného zájmu“

ź

Zavedení „vybraných účetních jednotek“

ź

Zavedení povinnosti zveřejňovat zprávy o platbách vládám

Evropská směrnice navrhla upravit účetní terminologii. Místo pojmu „účetní závěrka“ by se měl používat termín
"finanční výkaz", „výroční zprávu“ pak doporučovala označovat nově jako "zprávu vedení společnosti". Vláda
České republiky se však rozhodla původní pojmy ponechat, jelikož nepovažuje změnu terminologie za
vhodnou. Úprava souvisejících předpisů pouze z důvodu změny terminologie by byla navíc v tomto případě
nepřiměřenou zátěží.
Sněmovna vložila do návrhu novely zákona pozměňovací návrh, který se týká účtování příspěvků na likvidaci
solárních panelů provozovateli kolektivního systému. Měly by se uplatňovat jako daňově uznatelná rezerva.
B)

1)
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Hlavní změny obecně

2)

Kategorizace účetních jednotek a změny v jejich povinnostech

nepřekračuje alespoň dvě z těchto tří kritérií
překračuje alespoň dvě z těchto tří kritérií

Vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu mohou při splnění dalších podmínek malé a mikro účetní jednotky,
pokud nemají povinnosti mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
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Účetní závěrku tvoří rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích (cash flow) a
přehled o změnách vlastního kapitálu. Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu však
nejsou povinny sestavovat mikro a malé účetní jednotky.
Účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, jsou povinny vyhotovit výroční
zprávu. Účelem výroční zprávy je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji výkonnosti, činnosti a
stávajícím hospodářském postavení účetní jednotky.
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Výroční zpráva musí dále obsahovat alespoň následující finanční a nefinanční informace:
ź

o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční
zprávy,

ź

o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky,

ź

o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje,

ź

o nabytí vlastních akcií (doplněno nově od 1. 1. 2016),

ź

o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů,

ź

o tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou organizační složku podniku v zahraničí,

ź

požadované podle zvláštních právních předpisů.

Mikro, malé a střední účetní jednotky však nemají povinnost uvádět nefinanční informace.
Účetní jednotky jsou povinny účetní závěrku a výroční zprávu (pokud ji vyhotovují povinně) zveřejnit ve sbírce
listin. Účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku v rozsahu, v jakém byla sestavena a v případě povinného auditu
v rozsahu a znění, ve kterém byla auditorem ověřena.
Mikro a malé účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusí
zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim ovšem tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis.
Účetní závěrku jsou povinny mít ověřenou auditorem tyto účetní jednotky:

*Kriteria:

Ustanovení o oceňování jednotlivých složek majetku a závazků reálnou hodnotou se nevztahuje na mikro
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účetní jednotky (neplatí pro výjimky, např. v oblasti cenných papírů).
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Zprávu o platbách vládám členského státu EU nebo třetí země sestavuje k rozvahovému dni velká účetní
jednotka (včetně subjektu veřejného zájmu).
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2)

Kategorizace konsolidačních skupin a změny v jejich povinnostech

nepřekračuje alespoň dvě z těchto tří kritérií
překračuje alespoň dvě z těchto tří kritérií

Malá konsolidační skupina nemusí povinně sestavovat konsolidovanou účetní závěrku.

