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Změny v účtovém rozvrhu od 1. ledna 2016  

Za poslední roky nejvýznamnější změny v oblasti účetních předpisů s sebou přinesly i několik zásahů do 

směrné účtové osnovy.  S účinností pro účetní období začínající po 1.1.2016 byl novelizován jak zákon 

563/1991 Sb., o účetnictví, tak i prováděcí vyhláška 500/2002 Sb. Přehled úprav shrnujeme 

v následujícím článku.

Změna stavu zásob a aktivace 

Za nejdůležitější můžeme považovat změnu ve vykazování Změny stavu zásob a Aktivace.  O přírůstcích 

a úbytcích zásob vytvořených vlastní činností a aktivaci již neúčtujeme na výnosové účty, jako tomu bylo 

dosud. Účty skupiny 61* a 62* byly zrušeny a nahrazeny nákladovými účty ve skupině 58* - Změny stavu 

zásob vlastní činnosti a aktivace. Změny ve stavu zásob tedy vykazujeme jako zvýšení nebo snížení 

nákladů a neovlivňují tak obrat účetní jednotky. 

Syntetické účty v účtové skupině 58* lze v účtovém rozvrhu navrhnout takto: 

Číslo účtu Název účtu 

581 Změna stavu nedokončené výroby 

582 Změna stavu polotovarů vlastní výroby 

583 Změna stavu výrobků 

584 Změna stavu zvířat 

585 Aktivace materiálu a zboží 

586 Aktivace vnitropodnikových služeb 

587 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 

588 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 

 

Ocenění zásob vytvořených vlastní činností: 

U zásob vytvořených vlastní činností se vlastní náklady nadále oceňují ve skutečné výši nebo podle 

způsobu kalkulace výroby. Nová úprava však požaduje do ocenění zásob zahrnout nejenom přímé 

náklady (přímý materiál, mzdy), ale také poměrnou část jak variabilních, tak fixních nepřímých nákladů, 

jež lze přiřadit k danému produktu a jež se vztahují k období činnosti.  Naopak do ocenění nevstupují 

náklady na prodej (vč. skladování, balení a přepravy), ty totiž nevznikají ve fázi výroby. 

Mimořádné náklady a výnosy  

S výše uvedenou změnou souvisí, že v účtové osnově již skupina 58* neslouží k účtování mimořádných 

nákladů. V rámci Výkazu zisku a ztrát bylo zrušeno samostatné vykazování mimořádného výsledku 

hospodaření, ze směrné účtové osnovy tak zmizely účty 58 – Mimořádné náklady a 68 – Mimořádné 

výnosy. 
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Mimořádné náklady a výnosy jsou od účetních období započatých v roce 2016 vykazovány v rámci 

provozního, popř. finančního výsledku hospodaření, pro což nacházíme oporu ve vyhlášce 500/2002 Sb.  

V § 28 je nově stanoveno, že položka Jiné provozní náklady obsahuje i mimořádné provozní náklady. 

V § 25 je vymezení obsahové náplně Jiných provozních výnosů, které tvoří 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, pojistná plnění a mimořádné provozní výnosy.  

Účtování přijatých darů tedy od roku 2016 je výsledkově, nikoliv rozvahově. 

Ve vzorovém účtovém rozvrhu vznikají následující účty: 

Číslo účtu Název účtu 

547 Mimořádné provozní náklady 

565 Mimořádné finanční náklady 

649 Mimořádné provozní výnosy 

669 Mimořádné finanční výnosy 

Zřizovací výdaje 

Další důležitou změnou je zrušení zřizovacích výdajů jako položky nehmotného majetku. Dle zákona 

o daních z příjmů se zřizovací výdaje přesahující 60 000 Kč vykazovaly jako majetek a v účetnictví se 

evidovaly na účtu 011 – Zřizovací výdaje a jejich odpisy se kumulovaly na účtu 071 – Oprávky ke 

zřizovacím výdajům. Po novelizaci jak zákona o daních z příjmů, tak prováděcí vyhlášky k zákonu 

o účetnictví, se již zřizovací výdaje účtují přímo do nákladů v tom období, ve kterém vzniknou. Účetní 

jednotky, které k 31.12.2015 evidují neodepsané zřizovací výdaje, tyto budou dále vykazovat v rozvaze 

až do vyřazení a budou pokračovat v odepisování započatým způsobem.  Vzhledem k tomu, že ve 

vzorovém účtovém rozvrhu se již ale účet 011 - Zřizovací výdaje neobjevuje, měly by se zřizovací výdaje 

přeúčtovat na účet 019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (obdobně účty 071 -> 079).

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru bylo připraveno pro obecnou orientaci v dané 

problematice a nenahrazuje vlastní odborné poradenství poskytnuté ve vztahu ke konkrétní situaci. Z důvodu 

průběžných změn v legislativní oblasti mohou být některé informace po zveřejnění v newsletteru předmětem dalšího 

vývoje a změn. Za tyto změny nenese společnost Accace odpovědnost  a  nezodpovídá tedy ani za možné vzniklé 

škody a možná rizika vyvolaná změnou stávající legislativy. 
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Kontakt 

Dana Babková 

Accounting Manager 

E-Mail: Dana.Babkova@accace.com 

Tel: +420 511 188 000 

O Accace  

Společnost Accace poskytuje své služby v 7 zemích prostřednictvím více než 250 profesionálů a řadí se 

mezi vedoucí poskytovatele poradenských a outsourcingových služeb ve střední a východní Evropě. 

Během uplynulých let se našimi zákazníky stalo více než 1400 mezinárodních společností. Naší 

dlouhodobou vizí je expandovat i mimo střední a východní Evropu, a stát se tak skutečně globální 

společností.  

Prostřednictvím svých poboček poskytujeme poradenské a outsourcingové služby v České republice, 

Maďarsku, Německu, Rumunsku, na Slovensku, v Polsku a na Ukrajině. V jiných evropských zemích 

poskytujeme služby ve spolupráci s našimi důvěryhodnými partnery.  

Více o společnosti naleznete na webových stránkách: www.accace.cz 
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