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1. Novela účetních postupů 

aneb připravte se na účetní 

změny v roce 2016 

 

V předchozích vydáních 

našeho bulletinu jsme vás 

podrobně seznámili 

s novelou zákona o 

účetnictví, která je účinná 

od 1. ledna 2016. Protože 

dne 2. října 2015 byla ve 

Sbírce zákonů zveřejněna 

vyhláška č. 250/2015 Sb., 

kterou se s účinností od 1. 

ledna 2016 mění vyhláška č. 

500/2002 Sb., upravující 

účetnictví podnikatelů 

účtujících v soustavě 

podvojného účetnictví, 

chceme vás nyní upozornit 

na novinky v účetnictví 

podnikatelů, kterým je třeba 

věnovat pozornost ještě 

před koncem roku 2015, 

aby bylo možné správně 

zahájit účtování v roce 

2016. 

Citovaná novela vyhlášky 

přináší následující hlavní 

změny: 

 zrušení vykazování 
zřizovacích výdajů 
v rámci dlouhodobého 
nehmotného majetku; 

 změnu účetních metod 
vykazování a účtování  
 

 o změně stavu zásob 

vlastní činnosti, 

 o aktivaci zásob a 

dlouhodobého 

majetku vytvořeného 

vlastní činností; 

 změnu účtování o 
darech; 

 nové vymezení 
vlastních nákladů u 
zásob vytvořených 
vlastní činností; 

 změny v rozsahu a 
obsahu účetní závěrky; 

 konsolidace účetní 
závěrky. 

 

Novela vyhlášky dále 

obsahuje i některé další 

změny, které souvisejí se 

změnami v jiných právních 

předpisech a změny 

legislativně technického 

charakteru. 

Změny ve směrné účtové 

osnově 

Pro podnikatelské subjekty 

bude vydán zcela nový 

účetní standard 024, který 

bude obsahovat převodový 

můstek mezi položkami 

výkazů dle struktury platné 

do konce roku 2015 a novou 

strukturou výkazů platnou 

od roku 2016. Pro 

zabezpečení správné 

obsahové náplně nových 

výkazů je však nezbytně 

nutné upravit účtový 

rozvrh, který bude účetní 

jednotka používat od 1. 

ledna 2016 v případě, že má 

kalendářní rok. Účetní 

jednotky, které mají 

hospodářský rok, jsou na 

tom časově lépe, protože 

mají na úpravu svých 

účtových rozvrhů o něco 

více času – budou je 

potřebovat až od měsíce, 

kdy zahájí účtování 

v hospodářském roce 

začínajícím v roce 2016 

(např. hospodářský rok od 

1. 4. 2016 do 31. 3. 2017). 

Ze změn provedených ve 

směrné účtové osnově 

upozorňujeme zejména na 

následující: 

58 – Mimořádné náklady: 

od roku 2015 skupina 58 - 

Změna stavu zásob vlastní 

činnosti a aktivace 

61 - Změny stavu zásob 

vlastní činnosti: nově 

nahrazeno skupinou 58 
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62 – Aktivace: nově 

nahrazeno skupinou 58 

68 - Mimořádné výnosy: 

zrušeno 

 

Zrušení vykazování 

zřizovacích výdajů  

Novela vyhlášky přinesla 

zrušení vykazování 

zřizovacích výdajů jako 

dlouhodobého nehmotného 

majetku, protože nesplňují 

stanovená kritéria pro 

vykazování majetku. 

Přechodné ustanovení 

vyhlášky stanoví, že až do 

vyřazení zřizovacích výdajů, 

o kterých bylo účtováno a 

byly vykazovány podle 

ustanovení § 6 odst. 3 písm. 

a) vyhlášky č. 500/2002 Sb., 

ve znění účinném do 31. 

prosince 2015, bude 

pokračováno a bude o nich 

účtováno v položce „B.I.4. 

Ostatní dlouhodobý 

nehmotný majetek“ podle § 

6 odst. 5 této vyhlášky. 

Prakticky není nutné 

přeúčtovávat položky z účtů 

011 – Zřizovací výdaje o 071 

– Oprávky ke zřizovacím 

výdajům, ale je třeba tyto 

účty od roku 2016 přiřadit 

k položce aktiv „B.I.4. 

Ostatní dlouhodobý 

nehmotný majetek“. 

V rámci novely zákona o 

daních z příjmů platí 

obdobné přechodné 

ustanovení (Čl. IV zákona č. 

221/2015 Sb., bod 4.) pro 

zřizovací výdaje 

zaevidované v majetku 

poplatníka ve zdaňovacím 

období započatém přede 

dnem nabytí účinnosti 

novely zákona, tzn. před 1. 

lednem 2016. 

 

Limit pro dobu odepisování 

položky „Goodwill“ 

V souvislosti s čl. 12 odst. 11 

směrnice EU byla do 

vyhlášky doplněna 

maximální doba (120 

měsíců) odpisování 

goodwillu (viz § 6 odst. 3 

písm. c).        

„Záporný goodwill se 

odpisuje rovnoměrně 

nejpozději do 60 měsíců od 

nabytí obchodního závodu 

do výnosů, v případě 

přeměny obchodní 

korporace se tento goodwill 

odpisuje do výnosů od 

rozhodného dne přeměny. 

Účetní jednotka může 

rozhodnout o době 

odpisování goodwillu nebo 

záporného goodwillu delší 

než 60 měsíců, nejdéle však 

120 měsíců; tuto skutečnost 

účetní jednotka odůvodní v 

příloze v účetní závěrce.“  

 

Preferenční limity 

Ve vyhlášce došlo ke zrušení 

nadbytečného textu a 

novému znění poznámky 

pod čarou č. 5b, vzhledem 

k tomu, že užití 

individuálního referenčního 

množství mléka bylo k 31. 

březnu 2015 zrušeno. 

Používání preferenčních 

limitů se postupně omezuje; 

použití produkční kvóty 

bramborového škrobu bylo 

zrušeno v roce 2012 a 

předpokládá se, že použití 

ostatních preferenčních 

limitů (produkční kvóty 

cukru a individuálního limitu 

prémiových práv) bude 

zrušeno v roce 2017.  

 

Změna stavu zásob vlastní 

činnosti a aktivace 

V důsledku implementace 

evropské směrnice dochází 

ke zcela nové struktuře 

výkazu zisku a ztráty 

v druhém členění: 

I. Tržby z prodeje výrobků a 

služeb  

II. Tržby za prodej zboží  

 A. Výkonová spotřeba  
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A.1. Náklady vynaložené na 

prodané zboží 

A.2. Spotřeba materiálu a 

energie 

A.3. Služby  

B. Změna stavu zásob 

vlastní činnosti (+/-)  

C. Aktivace (-) 

atd. 

V souvislosti s novým 

vymezením obsahu, 

uspořádání a označení 

výkazu zisku a ztráty podle 

směrnice EU dochází k 

novému znění § 22. Dochází 

ke změně metody o 

účtování změny stavu 

zásob vlastní činnosti.  

O přírůstcích nebo úbytcích 

zásob nebude účtováno jako 

o výnosech, ale bude o nich 

účtováno prostřednictvím 

příslušného účtu nákladů. O 

přírůstku zásob bude 

účtováno ve prospěch 

příslušného účtu nákladů 

účtové skupiny 58 - Změna 

stavu zásob vlastní činnosti 

a aktivace, o úbytku zásob 

bude účtováno na vrub 

tohoto účtu. 

V souvislosti s novým 

vymezením obsahu, 

uspořádání a označení 

výkazu zisku a ztráty podle 

směrnice EU dochází k 

novému znění § 23. Dochází 

ke změně metody o 

účtování aktivace zásob a 

dlouhodobého majetku 

vlastní činností. O aktivaci 

nebude účtováno jako o 

výnosech, ale bude o ni 

účtováno jako o snížení 

nákladů ve prospěch.  

Změny v oceňování zásob 

vlastní činnosti 

V důsledku implementace 

evropské směrnice dochází 

k novému znění ustanovení 

§ 25 odst. 5 písm. c) zákona 

o účetnictví a následně též 

ke změně ustanovení § 49 

vyhlášky pro podvojné 

účetnictví podnikatelů. 

K této problematice se 

očekává novela českého 

účetního standardu 015 – 

Zásoby a nová interpretace 

Národní účetní rady.  

Z evropské směrnice se do 

ustanovení § 25 odst. 5 

písm. c) přebírá následující 

text: 

c) vlastními náklady u zásob 

vytvořených vlastní činností 

jsou přímé náklady 

vynaložené na výrobu nebo 

jinou činnost, popřípadě i 

přiřaditelné nepřímé 

náklady, které se vztahují k 

výrobě nebo k jiné činnosti; 

do přímých nákladů se 

zahrnuje pořizovací cena 

materiálu a jiných 

spotřebovaných výkonů a 

další náklady, které 

vzniknou v přímé souvislosti 

s danou výrobou nebo jinou 

činností,  

Výše uvedené je ve vyhlášce 

pro podvojné účetnictví 

podnikatelů dále rozvedeno 

v § 49 odst. 5 následovně: 

Vlastní náklady zásob 

vytvořených vlastní činností 

se oceňují ve skutečné výši 

nebo na základě kalkulace 

výroby, stanovené účetní 

jednotkou. Vlastní náklady 

zahrnují přímé náklady a 

mohou zahrnovat také 

poměrnou část variabilních 

a fixních nepřímých 

nákladů, příčinně 

přiřaditelných danému 

výkonu a vztahujících se k 

období činnosti. Náklady na 

prodej se do těchto nákladů 

nezahrnují. Volbu metody 

ocenění provede účetní 

jednotka s ohledem na 

povinnosti stanovené 

zákonem, zejména 

respektováním principu 

významnosti a věrného a 

poctivého zobrazení 

majetku. 
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Změna metody účtování o 

přijatých darech 

 

Zásadních změn doznal 

rovněž obsahu § 25 (přesun 

obsahu položky „Ostatní 

provozní výnosy“ ze 

stávajícího § 27, včetně 

nového názvu položky). 

Této položce výkazu zisku a 

ztráty odpovídá skupina 

účtů 64 – Jiné provozní 

výnosy. 

O přijatých darech nebude 
účtováno jako o zvýšení 
kapitálu, ale jako o jiných 
provozních výnosech. 
 

Nové znění platné od roku 

2016 

§ 25 Jiné provozní výnosy 

(skupina 64 – Jiné provozní 

výnosy) 

Položka "III.3. Jiné provozní 

výnosy" obsahuje zejména 

přijaté dary v provozní 

oblasti, smluvní pokuty a 

úroky z prodlení, výnosy z 

postoupených pohledávek a 

výnosy z odepsaných 

pohledávek, inventarizační 

rozdíly, dotace k úhradě 

nákladů nebo k úhradě jiné 

ekonomické újmy (například 

nařízení vlády č. 337/2006 

Sb., o stanovení některých 

podmínek provádění 

opatření společné 

organizace trhů v odvětví 

cukru, ve znění nařízení 

vlády č. 44/2007 Sb.), 

pojistná plnění a 

mimořádné provozní 

výnosy.  

Zrušení mimořádného 

výsledku hospodaření 

V souvislosti se zrušením 

mimořádného výsledku 

hospodaření dochází rovněž 

k nové úpravě §28 Jiné 

provozní náklady (skupina 

účtů 54 – Jiné provozní 

náklady). 

Položka " F.5. Jiné provozní 

náklady " obsahuje zejména 

poskytnuté dary, smluvní 

pokuty a úroky z prodlení, 

ostatní pokuty a penále, 

odpis pohledávek, pojistné 

vztahující se k provozní 

činnosti, inventarizační 

rozdíly a škody v provozní 

oblasti. Škodou se v tomto 

případě rozumí fyzické 

znehodnocení, to je 

neodstranitelné poškození 

nebo zničení, dlouhodobého 

nehmotného a hmotného 

majetku a zásob, a to z 

objektivních i subjektivních 

příčin. Dále obsahuje 

spotřebu preferenčních 

limitů, které nelze odpisovat 

podle času nebo výkonů, a 

spotřebu povolenek na 

emise. Spotřeba povolenek 

je vykázána bez ohledu na 

jejich následné vyřazení 

[13b] a jejich číselné 

označení v rejstříku 

obchodování s povolenkami 

[13c]. Obsahuje i 

mimořádné provozní 

náklady.  

Mimořádné náklady a 

mimořádné výnosy se tedy 

od roku 2016 „rozpadají“ do 

položek Jiné provozní 

výnosy, Jiné provozní 

náklady, Ostatní finanční 

výnosy  a Ostatní finanční 

náklady. 

2. NSS k problematice 

neunesení důkazního 

břemene 
 

Rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu číslo 

jednací 5 Afs 180/2014-21 

ze dne 7.8.2015 se může 

stát účinným pomocníkem 

plátce daně, který se 

dostane do úzkých při 

prokazování nároku na 

odpočet daně z přidané 

hodnoty z důvodu 

nekontaktnosti 

poskytovatele plnění. 

Předmětem sporu bylo 

rozhodnutí správce daně, 

který neuznal nárok na 

odpočet daně na vstupu dle 

§ 72 a 73 zákona o dani 

z přidané hodnoty z důvodu, 
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že dodavatel, s nímž měl 

stěžovatel obchodovat v r. 

2008, nebyla v době 

provádění daňové kontroly 

v r. 2011 dle sdělení 

dožádaného správce daně 

kontaktní. 

Po provedeném hodnocení 

důkazů bylo potvrzeno, že 

předmětný materiál 

existoval, stěžovatel jej 

nakoupil a dále prodal. 

Nejedná se tudíž o plnění 

fiktivní, tvrzený dodavatel je 

rovněž osobou reálně 

existující, zapsanou v 

obchodním rejstříku. NSS 

uvádí, že nelze požadovat 

po daňovém subjektu, aby v 

rámci důkazního břemene 

prokazoval skutečnosti, 

které svědčí jiným osobám. 

Nejvyšší správní soud 

konstatoval, že daňový 

subjekt je oprávněn, jakož i 

povinen ke svým tvrzením 

navrhovat důkazní 

prostředky (§93 a násl. 

daňového řádu), je rovněž 

povinen navrhovaného 

svědka řádně identifikovat, 

jakož i správci daně sdělit 

jaké skutečnosti hodlá 

provedením toho kterého 

důkazního prostředku 

prokázat. Skutečnost, že 

společnost (zde daňový 

subjekt, plátce DPH), která v 

době reálně uskutečněného 

obchodu existovala, resp. i 

nadále existuje a podává 

daňová přiznání k dani z 

příjmů právnických osob, 

není kontaktní v době 

prováděné kontroly, nelze 

hodnotit ex post a přičítat ji 

k tíži stěžovatele; nelze 

dovozovat neunesení 

důkazního břemene 

stěžovatelem ani z toho, že 

se mu nepodařilo 

navrhovaného svědka 

(jednatele společnosti) v 

době prováděné kontroly 

kontaktovat. 

3. Zneužití práva v rámci 

přeměn korporací 
 

V rámci svého jiného 

rozhodnutí se Nejvyšší 

správní soud naopak 

vymezil proti přeměnám 

obchodních korporací 

v případech, kdy 

uskutečněná přeměna (fúze, 

rozdělení apod.) nemá jasný 

ekonomický, racionálně 

odůvodněný smysl (jiný než 

daňový). 

Předmětem sporu v právě 

projednávané věci je 

posouzení daňové 

uznatelnosti úroku z úvěru v 

rámci restrukturalizace 

uvnitř podnikatelské 

skupiny spočívající v 

poskytnutí úvěru na nákup 

majetkových podílů 

společností, přičemž 

všechny transakce probíhaly 

mezi spojenými osobami. 

Stěžovatel vznikl 

odštěpením části 

obchodního jmění a spolu s 

obchodním jměním na něj 

přešla i část uvedeného 

úvěru ve výši 190 000 000 

EUR. Úroky z úvěru ve výši 

335 650 096 Kč považoval 

stěžovatel za 100% daňově 

uznatelné. 

Správce daně i odvolací 

orgán odmítli daňovou 

uznatelnost těchto úroků s 

tím, že celou transakci 

vyhodnotili jako transakci 

účelovou, provedenou tak, 

aby výsledkem bylo získání 

daňového zvýhodnění celé 

skupiny CTP. Tento postup 

shledali jako rozporný 

s principem rozumného 

uspořádání společenských 

vztahů, který zcela 

neodůvodněně přinesl 

daňovému subjektu 

prospěch na úkor ostatních 

členů společnosti tím, že 

zkrátil stát o daňové příjmy. 

Odvolací orgán konstatoval, 

že nelze akceptovat takové 

jednání daňového subjektu, 

které postrádá ekonomický 

smysl a jehož výsledkem je 

stav, který není v souladu 

s účelem zákona. Takové 
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jednání považoval za 

zneužití práva. 

Nejvyšší správní soud 

nezpochybnil model 

financování mezi spojenými 

osobami, kdy mateřská 

společnost financuje aktivity 

dceřiné společnosti formou 

úvěru. Nezpochybňuje ani 

možnost nákupu 

majoritních podílů v určité 

společnosti s následnou fúzí 

sloučením. Za zcela klíčové 

však považuje, aby takové 

jednání mělo i jasný (jiný 

než daňový) ekonomický 

racionálně odůvodněný 

smysl. Naplnění tohoto 

kritéria se stěžovatelce 

prokázat nepodařilo. 

V projednávané věci bylo 

pro NSS klíčové, že 

provedená restrukturalizace 

odehrávající se uvnitř 

skupiny nevedla ke změně 

vlastnické struktury, k nové 

akvizici, či např. ke 

sjednocení managementu a 

úspoře provozních nákladů, 

ale k obrovskému zadlužení 

dosud prosperujícího 

daňového subjektu, jež 

nemá ekonomické 

opodstatnění. Dle soudu 

došlo pouze k vysoce 

nákladnému přeskupení 

uvnitř skupiny, kdy 

rozhodující vliv zůstal 

zachován dosavadním 

akcionářům a jehož hlavním 

účelem byla eliminace 

zdanění jak v České 

republice, tak v jiných 

zemích. 

NSS se ztotožnil s názorem 

krajského soudu, že 

stěžovatel měl možnost 

prokazovat ekonomickou 

výhodnost svého jednání již 

v daňovém řízení. Za 

stěžejní ve shodě s krajským 

soudem považuje to, že 

skutkový stav věci byl 

spolehlivě a dostatečně 

zjištěn již v řízení před 

správními orgány, a proto 

hodnotil názor krajského 

soudu o nadbytečnosti 

předkládaného posudku 

jako správný. 

Zdá se tedy, že institut 

„zneužití práva“ bude 

finanční správou využíván 

stále více, a to i v oblastech, 

ve kterých dosud nebyl 

uplatňován, jako jsou 

například právě 

transformace společností. 

Znovu tedy zdůrazňujeme 

nutnost existence a 

dokumentace jasných a 

prokazatelných 

ekonomických důvodů při 

plánování jakýchkoliv 

restrukturalizací či 

reorganizací.
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Pro další informace kontaktujte naše pracovníky přímo nebo prostřednictvím mailové adresy 

spaudit@spaudit.cz . Dotazy zaslané na tuto adresu budou neprodleně předány příslušným 

odborníkům na danou oblast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění: Uvedené informace poskytuje společnost SP Audit, s.r.o. s cílem podat základní a obecné informace o významných změnách a 

novinkách v daňové či účetní legislativě. Účelem těchto informací není poskytování garantovaných poradenských služeb v  oblasti účetnictví, 

daní či práva. Na informace zde uvedené neposkytujeme záruky žádného typu a jejich použití je možné pouze na vlastní riziko. Společnost SP 

Audit, s.r.o. neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku použití tohoto dokumentu. Veškerá Vaše rozhodnutí, které hodláte přijmout na 

základě skutečností zde uvedených, doporučujeme dále konzultovat s Vaším odborným a kvalifikovaným poradcem. 

mailto:spaudit@spaudit.cz

