
 
 
 

KATASTROFA  – novinky –  
 
Struktura výkazů a metodika účtování od 1. 1. 2016  
 
 
Od 1. 1. 2016 vstoupily v účinnost novely zákonů č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí 
vyhlášky pro podnikatele č. 500/2002 Sb. 
 
Tato novela zásadním způsobem překopala letitou praxi při sestavování výkazů účetní 
jednotky, zažité uspořádání výkazů. S určitým nadhledem je to katastrofa zejména pro účetní, 
které budou muset zcela nově nahlížet na sestavované výkazy. O smyslu změn si myslím své, 
žádné větší či přesnější informace z výkazů nově neplynou, pouze se stávají nepřehlednějšími. 
A i to je možná účel.  
 
Do roku 2015 bylo možno sestavovat výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném nebo ve 
zjednodušeném rozsahu. Nově se rozlišují výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném 
nebo ve zkráceném rozsahu, přičemž rozvaha ve zkráceném rozsahu má dva formáty. 
 
Změny se týkají jak výkazů, tak účtování. Změny v metodice účtování s dopadem do rozvahy 
a výkazu zisku a ztráty lze popsat asi takto:  
 

1) Došlo ke zrušení zřizovacích výdajů. Od roku 2016 jsou zřizovací výdaje považovány 
zejména za náklady. V rozvaze je řádek zrušen 

2) Goodwill. Účetní jednotka se může rozhodnout o době odepisování goodwillu nebo 
záporného goodwillu delší než 60 měsíců, max. však 120 měsíců. 

3) Zásoby vlastní činnosti. Zrušena metodika účtování prostřednictvím výnosů (účtová 
skupina 61), nově se změna stavu zásob vlastní činnosti účtuje prostřednictvím 
nákladů (účtová skupina 58). 

4) Ocenění zásob vlastní činnosti. Zde dochází od roku 2016 k významné změně. 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. 

5) Aktivace. Zrušena metodika účtování prostřednictvím výnosů (účtová skupina 62), 
nově se aktivace účtuje prostřednictvím nákladů (účtová skupina 58). 
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6) Úpravy hodnot v provozní oblasti. Výraz odpisy majetku ve výkazu zisku a ztráty 
není, nově jako úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - 
trvalé.  

7) Nákladové i výnosové úroky (a podobné náklady a výnosy) se pro potřeby výkazu 
zisku a ztráty od roku 2016 rozdělují na úroky ovládaná nebo ovládající osoba a úroky 
ostatní 

8) Přijaté dary se od roku 2016 neúčtují proti vlastnímu kapitálu. Všechny dary jsou 
účetně od roku 2016 buď nákladem, nebo výnosem. 

9) Mimořádné náklady, výnosy a výsledek hospodaření od roku 2016 není ve výkazu 
zisku a ztráty uváděn v samostatné části, ale je součástí buď provozních, nebo 
finančních výsledků hospodaření. V rámci této úpravy se již nerozdělují daně z příjmů 
(splatná a odložená) pro řádný a mimořádný výsledek hospodaření. 

10) Minulé období ve výkazech. Hlavní zásady převodového můstku mezi formami 
výkazů platných pro účetní období začínající přede dnem 1. 1. 2016 a formami výkazů 
platných pro účetní období začínající dnem 1. 1. 2016 vč. a následující jsou 
specifikovány v českém účetním standardu pro podnikatele č. 024 - srovnatelné 
období za účetní období započaté v roce 2016. 

 
 
Nové vzorové výkazy platné pro rok 2016 jsou umístěny v SEKCI KE STAŽZENÍ/ Vzory 
výkazů.  
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