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VYHLÁ`KA

ze dne 7. prosince 2017,

kterou se m�ní vyhláaka �. 501/2002 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona �. 563/1991 Sb.,
o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, pro ú�etní jednotky, které jsou bankami

a jin˝mi finan�ními institucemi, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso

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

�l. I

Vyhláaka �. 501/2002 Sb., kterou se provád�jí
n�která ustanovení zákona �. 563/1991 Sb., o ú�etnic-
tví, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, pro ú�etní jed-
notky, které jsou bankami a jin˝mi finan�ními insti-
tucemi, ve zn�ní vyhláaky �. 473/2003 Sb., vyhláaky
�. 545/2004 Sb., vyhláaky �. 398/2005 Sb., vyhláaky
�. 350/2007 Sb., vyhláaky �. 470/2008 Sb., vyhláaky
�. 420/2010 Sb., vyhláaky �. 408/2012 Sb., vyhláaky
�. 468/2013 Sb. a vyhláaky �. 251/2015 Sb., se m�ní
takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. g) se slova „dochodov˝m
fondem,“ a „nebo dochodov˝m fondem podle zá-
kona upravujícího dochodové spoYení“ zruaují.

2. V § 2 odst. 3 v�t� první se slova „ustanovení
�ásti druhé t˝kající se ú�etní záv�rky“ nahrazují tex-
tem „§ 3, 4, 5 a~ 65“ a na konci odstavce 3 se do-
plHují v�ty „Od ustanovení v ostatních �ástech se
�eská národní banka mo~e odch˝lit, pokud bude
postupovat v souladu s pravidly stanoven˝mi Evrop-
skou centrální bankou pro ú�etnictví a finan�ní vy-
kazování v Evropském systému centrálních bank.
Pou~ití odchyln˝ch postupomusí b˝t popsáno v pYí-
loze ú�etní záv�rky.“.

3. V § 3 se na konci odstavce 1 doplHuje v�ta
„PYehled o pen�~ních tocích je do ú�etní záv�rky
ú�etních jednotek podle § 2 zahrnut jen pYi spln�ní
podmínek podle § 18 odst. 2 zákona.“.

4. V § 3 se doplHuje odstavec 6, kter˝ zní:

„(6) Pro sestavení pYehledu o pen�~ních tocích
ú�etní jednotky pou~ijí pYim�Yen� vyhláaku �. 500/
/2002 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení

zákona �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní poz-
d�jaích pYedpiso, pro ú�etní jednotky, které jsou
podnikateli ú�tujícími v soustav� podvojného ú�et-
nictví, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso.“.

5. Za § 4 se vkládá nov˝ § 4a, kter˝ v�etn�
poznámky pod �arou �. 23 zní:

„§ 4a

(1) Ú�etní jednotka pro ú�ely vykazování fi-
nan�ních nástrojo, jejich oceHování a uvád�ní infor-
mací o nich v pYíloze v ú�etní záv�rce postupuje
podle mezinárodních ú�etních standardo uprave-
n˝ch pYímo pou~iteln˝mi pYedpisy Evropské unie
o uplatHování mezinárodních ú�etních standardo23)
(dále jen „mezinárodní ú�etní standard“).

(2) Finan�ním nástrojem podle odstavce 1 se
rozumí finan�ní nástroj podle mezinárodních ú�et-
ních standardo.

23) NaYízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 1606/
/2002 ze dne 19. �ervence 2002 o uplatHování meziná-
rodních ú�etních standardo, v platném zn�ní.
NaYízení Komise (ES) �. 1126/2008 ze dne 3. listopadu
2008, kter˝m se pYijímají n�které mezinárodní ú�etní
standardy v souladu s naYízením Evropského parlamentu
a Rady (ES) �. 1606/2002, v platném zn�ní.“.

6. V § 6 odst. 1 v�t� první se slova „institucemi
a“ nahrazují slovem „institucemi,“, za slovo „spole�-
nostmi“ se vkládají slova „a opravné polo~ky k t�mto
cenn˝m papírom“ a ve v�t� poslední se slovo „ban-
kou“ nahrazuje slovy „oprávn�ny se refinancovat
u centrální banky“.

7. V § 6 se odstavec 2 zruauje a zároveH se zru-
auje ozna�ení odstavce 1.

8. V § 7 odst. 1 se slova „poYízeny se zám�rem
bezprostYedního nebo brzkého prodeje a nejsou“
zruaují.

9. V § 7 se odstavec 3 zruauje.
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10. V § 8 odst. 1 se slova „poYízeny se zám�rem
bezprostYedního nebo brzkého prodeje a nejsou“
zruaují.

11. V § 8 odst. 4 se text „§ 7 odst. 4“ nahrazuje
textem „§ 7 odst. 2“.

12. V § 8 se odstavec 5 zruauje.

13. V § 9 odst. 1 v�t� druhé se za slova „papíry
oceHované“ vkládají slova „nab�hlou hodnotou, dlu-
hové cenné papíry oceHované“, slova „dr~ené do
splatnosti“ se zruaují a slova „dr~en˝m do splat-
nosti“ se nahrazují slovy „oceHovan˝m nab�hlou
hodnotou“.

14. V § 9 se odstavec 4 zruauje.

15. V § 10 odst. 1 se v�ta poslední zruauje.

16. V § 10 se odstavec 3 zruauje.

17. V § 11 odst. 1 v�t� poslední se za slova
„ú�ast ocen�na“ vkládají slova „reálnou hodnotou
nebo“.

18. V § 11 odst. 2 v�t� poslední se za slova
„ú�ast ocen�na“ vkládají slova „reálnou hodnotou
nebo“.

19. V § 14 odst. 1 se text „§ 6 odst. 2“ nahra-
zuje textem „§ 17 odst. 3“.

20. V § 17 odstavce 3 a 4 zn�jí:
„(3) V polo~ce „1. Závazky vo�i bankám

a dru~stevním zálo~nám“ se nevykazuje vlo~en˝ de-
rivát, kter˝ musí ú�etní jednotka odd�lit od hostitel-
ského nástroje, jestli~e jsou sou�asn� spln�ny tyto
podmínky:
a) ekonomické vlastnosti a rizika vlo~eného deri-

vátu nejsou v t�sném vztahu s ekonomick˝mi
vlastnostmi a riziky hostitelského nástroje,

b) finan�ní nástroj se stejn˝mi podmínkami jako
vlo~en˝ derivát by jako samostatn˝ nástroj
splHoval definici derivátu a

c) hostitelsk˝ nástroj není oceHován reálnou hod-
notou proti ú�tom náklado a v˝noso.

(4) Vlo~en˝ derivát odd�len˝ od hostitelské-
ho nástroje se vyká~e v pYísluané polo~ce pod-
rozvahy, reálná hodnota vlo~eného derivátu se vy-
ká~e v polo~ce „11. Ostatní aktiva“ nebo v polo~-
ce „4. Ostatní pasiva“.“.

21. V § 18 odst. 4 se text „§ 6 odst. 2“ nahra-
zuje textem „§ 17 odst. 3 a 4“.

22. V § 19 se za odstavec 2 vkládá nov˝ odsta-
vec 3, kter˝ zní:

„(3) PYecen�ní závazko z dluhov˝ch cen-
n˝ch papíro na reálnou hodnotu je sou�ástí polo~-
ky „3. Závazky z dluhov˝ch cenn˝ch papíro“.“.

Dosavadní odstavec 3 se ozna�uje jako odstavec 4.

23. V § 19 odst. 4 se text „§ 6 odst. 2“ nahra-
zuje textem „§ 17 odst. 3 a 4“.

24. V § 20 odst. 1 v�t� druhé se text „§ 6
odst. 2“ nahrazuje textem „§ 17 odst. 3“.

25. V § 29 odstavec 1 zní:

„(1) Polo~ka „13. OceHovací rozdíly“ obsahuje
zejména rozdíly zjiat�né pYi ocen�ní cenn˝ch papíro
oceHovan˝ch reálnou hodnotou proti ú�tom vlast-
ního kapitálu a zajiaeovacích deriváto reálnou hod-
notou, v pYípad� pou~ití metody zajiat�ní pen�~ních
toko nebo metody zajiat�ní �ist˝ch investic spoje-
n˝ch s cizom�nov˝mi ú�astmi s rozhodujícím nebo
podstatn˝m vlivem, a kurzové rozdíly z majetkov˝ch
cenn˝ch papíro, zejména z akcií a podílo oceHova-
n˝ch reálnou hodnotou proti ú�tom vlastního kapi-
tálu a z pYepo�tu cizom�nov˝ch zajiaeovacích finan�-
ních nástrojo. Dále obsahuje opravnou polo~ku
k dluhov˝m cenn˝m papírom oceHovan˝m reálnou
hodnotou proti ú�tom vlastního kapitálu.“.

26. V § 30 se dosavadní text ozna�uje jako od-
stavec 1 a doplHuje se odstavec 2, kter˝ zní:

„(2) Ú�etní jednotky v polo~ce „14. Nerozd�-
len˝ zisk nebo neuhrazená ztráta z pYedchozích ob-
dobí“ dále vykazují pYi realizaci majetkov˝ch cen-
n˝ch papíro, zejména akcií a podílo, dobrovoln� za-
Yazen˝ch do cenn˝ch papíro oceHovan˝ch reálnou
hodnotou proti ú�tom vlastního kapitálu, oceHovací
rozdíly z t�chto cenn˝ch papíro, vykazované do
okam~iku jejich realizace v polo~ce „13. OceHovací
rozdíly“.“.

27. V § 44 se odstavce 3 a 4 zruaují.

28. V § 47 odstavec 1 zní:

„(1) Polo~ka „6. Zisk nebo ztráta z finan�ních
operací“ obsahuje zejména zisk nebo ztrátu z operací
s cenn˝mi papíry oceHovan˝mi reálnou hodnotou
proti ú�tom náklado nebo v˝noso, s cenn˝mi papíry,
které jsou vykázány v polo~kách „2. Státní bezku-
ponové dluhopisy a ostatní cenné papíry pYijímané
centrální bankou k refinancování“, „3. Pohledávky
za bankami a dru~stevními zálo~nami“, „4. Pohle-
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dávky za klienty – �leny dru~stevních zálo~en“, „5.
Dluhové cenné papíry“ a „6. Akcie, podílové listy
a ostatní podíly“ s v˝jimkou zisku nebo ztráty z ma-
jetkov˝ch cenn˝ch papíro, zejména akcií a podílo,
dobrovoln� zaYazen˝ch do cenn˝ch papíro oceHova-
n˝ch reálnou hodnotou proti ú�tom vlastního kapi-
tálu, zisk nebo ztrátu z krátk˝ch prodejo. Polo~ka
dále obsahuje zisk nebo ztrátu ze zajiaeovacích deri-
váto s v˝jimkou úrokov˝ch deriváto, zisk nebo
ztrátu z devizové �innosti, zisky a ztráty z ostatních
operací nákupu a prodeje souvisejících s finan�ními
nástroji k obchodování v�etn� drah˝ch kovo a zisky
nebo ztráty z jin˝ch ne~ zajiaeovacích deriváto. Po-
lo~ka dále obsahuje oceHovací rozdíly z ocen�ní dlu-
hov˝ch cenn˝ch papíro oceHovan˝ch reálnou hod-
notou proti ú�tom vlastního kapitálu, s v˝jimkou
kurzov˝ch rozdílo, pYi realizaci t�chto cenn˝ch pa-
píro. Polo~ka obsahuje také ztráty ze znehodnocení
t�chto dluhov˝ch cenn˝ch papíro oceHovan˝ch reál-
nou hodnotou proti ú�tom vlastního kapitálu.“.

29. V § 47 odst. 2 se slova „a ú�astí s podstat-
n˝m nebo rozhodujícím vlivem oceHovan˝ch reál-
nou hodnotou“ zruaují.

30. V § 50 odst. 2 se za slova „rezerv k pohle-
dávkám“ vkládají slova „ , cenn˝m papírom“ a slova
„poYízen˝m v primárních emisích neur�en˝ch k ob-
chodování“ se nahrazují slovy „oceHovan˝ch nab�-
hlou hodnotou“.

31. V § 50 odst. 3 se za slova „rezerv k pohle-
dávkám“ vkládají slova „ , cenn˝m papírom“ a slova
„dluhov˝m cenn˝mpapíromneur�en˝ch k obchodo-
vání“ se nahrazují slovy „k dluhov˝m cenn˝m pa-
pírom oceHovan˝m nab�hlou hodnotou“.

32. § 52 se zruauje.

33. V § 54 odst. 1 se písmeno e) zruauje.
Dosavadní písmena f) a~ i) se ozna�ují jako písme-
na e) a~ h).

34. V § 54 odst. 1 písm. e) se slovo „ohro~e-
n˝ch“ zruauje.

35. V § 54 odst. 2 písm. f) se slova „finan�ních
nástrojo nebo aktivech“ nahrazují slovem „aktiv“.

36. V § 54 odst. 2 písm. f) bodu 2 se slova „fi-
nan�ního nástroje nebo“ zruaují.

37. V § 54 odst. 2 písm. f) se bod 3 zruauje.

Dosavadní bod 4 se ozna�uje jako bod 3.

38. V § 54 odst. 3 se písmena a) a~ c) zruaují.

Dosavadní písmena d) a~ h) se ozna�ují jako písme-
na a) a~ e).

39. V § 54 odst. 3 se písmena d) a e) zruaují.

40. V § 60 odst. 1 se písmena e) a f) zruaují.

Dosavadní písmena g) a~ p) se ozna�ují jako písme-
na e) a~ n).

41. V § 60 odst. 1 se písmeno f) zruauje.

Dosavadní písmena g) a~ n) se ozna�ují jako písme-
na f) a~ m).

42. V § 60 odst. 1 písm. h) se slova „a mimo-
Yádn˝ch v˝nosech“ a slova „a mimoYádn˝ch nákla-
dech“ zruaují.

43. V § 60 odst. 1 se písmeno k) zruauje.

Dosavadní písmena l) a m) se ozna�ují jako písme-
na k) a l).

44. V § 60 odst. 1 písm. k) se slova „z pYepo�tu
zajiaeovacích deriváto, realizovateln˝ch cenn˝ch pa-
píro,“ zruaují.

45. V § 60 odst. 2 písm. c) se slovo „ohro~e-
n˝ch“ zruauje.

46. V § 60 odst. 2 se písmena e) a~ g) zruaují.

47. § 67, 68 a 70 se zruaují.

48. V § 72 se za slova „ceny pohledávek“ vklá-
dají slova „ , s v˝jimkou poYízení pohledávek ná-
sledn� oceHovan˝ch reálnou hodnotou proti ú�tom
náklado nebo v˝noso,“.

49. V § 74 odst. 1 se slova „ , které je prokázáno
na základ� inventarizace“ nahrazují slovy „a dále
v souladu s § 4a odst. 1“.

50. V § 74 odst. 2 se za slova „podle § 27 zá-
kona“ vkládají slova „a podle § 4a odst. 1“, za slova
„reálnou hodnotou“ se vkládají slova „proti ú�tom
náklado a v˝noso“ a na konci odstavce 2 se doplHuje
v�ta „Opravné polo~ky se také nevytváYejí u majet-
kov˝ch cenn˝ch papíro, zejména akcií a podílo, do-
brovoln� zaYazen˝ch do cenn˝ch papíro oceHova-
n˝ch reálnou hodnotou proti ú�tom vlastního kapi-
tálu.“.

51. V § 74 odst. 4 v�t� druhé se za slova „Kur-
zové rozdíly“ vkládají slova „z opravn˝ch polo~ek“.

Sbírka zákono �. 442 / 2017�ástka 158 Strana 5223



52. V § 76 odst. 1 se slova „dluho nebo v˝dajo“
nahrazují slovy „závazko nebo náklado“.

53. V § 79 odst. 2 v�t� první se slova „�ist˝ch
investic spojen˝ch s cizom�nov˝mi ú�astmi s rozho-
dujícím nebo podstatn˝m vlivem vyjádYen˝ch v cizí
m�n� na �eskou m�nu a kurzové rozdíly vzniklé
z pYepo�tu“ zruaují a na konci odstavce 2 se do-
plHuje v�ta „�isté investice spojené s cizom�nov˝mi
ú�astmi s rozhodujícím nebo podstatn˝m vlivem vy-
jádYené v cizí m�n� se pYepo�ítávají na �eskou m�nu
kurzem vyhláaen˝m �eskou národní bankou pro
den, kter˝ je okam~ikem ocen�ní podle § 24 odst. 2
písm. a) zákona.“.

54. V § 79 odst. 5 se slova „a realizovateln˝ch“
nahrazují slovy „nebo oceHovan˝ch reálnou hodno-
tou proti ú�tom vlastního kapitálu“.

55. V § 79 odst. 6 se za slova „oceHují ekviva-
lencí“ vkládají slova „nebo reálnou hodnotou“, za
slovo „vykazují“ se vkládají slova „v tomu odpoví-
dajících polo~kách,“ a za slova „ocen�ní ekvivalencí“
se vkládají slova „nebo spolu se zm�nou jejich reálné
hodnoty“.

56. § 80 se zruauje.

57. V pYíloze 1 �ásti PASIVA se za bod „7.
PodYízené závazky“ vkládají slova „Cizí zdroje cel-
kem“.

58. V pYíloze 1 �ásti PASIVA bodu 10 písm. a)
se slova „rezervní fondy“ nahrazují slovem „re-
zervní“.

59. V pYíloze 1 �ásti PASIVA bodu 13 písm. c)
se slovo „ú�astí“ nahrazuje slovy „cizom�nov˝ch za-
jiaeovacích finan�ních nástrojo“.

60. V pYíloze 1 �ásti PASIVA se za bod „15.
Zisk nebo ztráta za ú�etní období“ vkládají slova
„Vlastní kapitál celkem“.

61. V pYíloze 2 bodech 12 a 13 se za slova
„k pohledávkám“ vkládají slova „ , cenn˝m papí-
rom“.

62. V pYíloze 2 se body 20 a~ 22 zruaují.

63. V pYíloze 4 bod 21 zní:

„21 a 24 Poskytnuté úv�ry a jiné pohledávky“.

64. V pYíloze 4 se bod 24 zruauje.

65. V pYíloze 4 bod 36 zní:
„36 Cenné papíry a ostatní podíly oceHované proti
ú�tom vlastního kapitálu“.

66. V pYíloze 4 v Ú�tové tYíd� 4 se slova
„dr~ené do splatnosti“ nahrazují slovy „oceHované
nab�hlou hodnotou“.

67. V pYíloze 4 v Ú�tové tYíd� 6 se bod „67
MimoYádné náklady“ zruauje.

68. V pYíloze 4 v Ú�tové tYíd� 7 se bod „77
MimoYádné v˝nosy“ zruauje.

�l. II

PYechodná ustanovení

1. Pro ú�etní období, které zapo�alo pYede
dnem nabytí ú�innosti této vyhláaky, se pou~ije vy-
hláaka �. 501/2002 Sb., ve zn�ní ú�inném pYede dnem
nabytí ú�innosti této vyhláaky.

2. Ú�etní jednotka podle § 2 odst. 1 písm. c), d)
a g) vyhláaky �. 501/2002 Sb., ve zn�ní ú�inném ode
dne nabytí ú�innosti této vyhláaky, pou~ije pro
ú�etní období zapo�até pYed 1. lednem 2021 vy-
hláaku �. 501/2002 Sb., ve zn�ní ú�inném pYede
dnem nabytí ú�innosti této vyhláaky, s v˝jimkou
§ 3, 52, § 54 odst. 3 písm. g), § 60 odst. 1 písm. k)
a § 60 odst. 2 písm. g), které tato ú�etní jednotka
pou~ije ve zn�ní ú�inném ode dne nabytí ú�innosti
této vyhláaky.

�l. III

Ú�innost

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

Ministr:

Ing. Piln˝ v. r.
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