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441

VYHLÁŠKA

ze dne 7. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli

účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

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

Čl. I

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnic-
tví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednot-
ky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě pod-
vojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003
Sb., vyhlášky č. 397/2005 Sb., vyhlášky č. 349/2007
Sb., vyhlášky č. 469/2008 Sb., vyhlášky č. 419/2010
Sb., vyhlášky č. 413/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2013
Sb., vyhlášky č. 293/2014 Sb. a vyhlášky č. 250/2015
Sb., se mění takto:

1. V § 3 se za odstavec 2 vkládají nové od-
stavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Podle § 13 účetní jednotka vykazuje časové
rozlišení v aktivech rozvahy

a) v položce „C.II.3. Časové rozlišení aktiv“; roz-
vaha neobsahuje položku „D. Časové rozlišení
aktiv“, nebo

b) v položce „D. Časové rozlišení aktiv“; rozvaha
neobsahuje položku „C.II.3. Časové rozlišení
aktiv“.

(4) Podle § 19 účetní jednotka vykazuje časové
rozlišení v pasivech rozvahy

a) v položce „C.III. Časové rozlišení pasiv“; roz-
vaha neobsahuje položku „D. Časové rozlišení
pasiv“, nebo

b) v položce „D. Časové rozlišení pasiv“; rozvaha
neobsahuje položku „C.III. Časové rozlišení
pasiv“.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstav-
ce 5 až 9.

2. V § 3 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Pro účely vykazování, oceňování a zveřej-
ňování informací o derivátech v příloze v účetní zá-
věrce a operacích s nimi použije účetní jednotka
ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se pro-
vádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní
jednotky, které jsou bankami a jinými finančními
institucemi, ve znění účinném k 31. prosinci 2017.“.

3. V § 3a odst. 2 písm. a) se slova „a „C.II.2.
Krátkodobé pohledávky““nahrazují slovy „ ,„C.II.2.
Krátkodobé pohledávky“ a „C.II.3. Časové rozlišení
aktiv“ “.

4. V § 4 odst. 5 ve větě první se slova „a z po-
ložek přehledu o změnách vlastního kapitálu“ nahra-
zují slovy „ , z položek přehledu o změnách vlast-
ního kapitálu a z položek přehledu o peněžních to-
cích“.

5. V § 6 odst. 1 a odst. 3 písm. a) se slova „vý-
zkumu a“ zrušují.

6. V § 6 odst. 3 písm. c) se věta „Účetní jed-
notka může rozhodnout o době odpisování good-
willu nebo záporného goodwillu delší než 60 měsíců,
nejdéle však 120 měsíců; tuto skutečnost účetní jed-
notka odůvodní v příloze v účetní závěrce.“ zrušuje.

7. V § 13 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Časové rozlišení v aktivech rozvahy je
možné vykazovat v položce „C.II.3. Časové rozli-
šení aktiv“ nebo v položce „D. Časové rozlišení ak-
tiv“. Účetní jednotka rozhodne, který způsob vyka-
zování zvolí nejpozději k rozvahovému dni; kombi-
nace obou způsobů vykazování není přípustná.“.

Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako od-
stavce 2 až 5.

8. V § 13 odst. 2 se za slovo „Položka“ vkládají
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slova „ „C.II.3. Časové rozlišení aktiv“, respektive“
a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem „ , obsa-
huje“.

9. V § 13 odst. 3 se za slovo „Položka“ vklá-
dají slova „ „C.II.3.1. Náklady příštích období“, re-
spektive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem
„ , obsahuje“.

10. V § 13 odst. 4 se za slovo „Položka“ vklá-
dají slova „ „C.II.3.2. Komplexní náklady příštích
období“, respektive“ a slovo „obsahuje“ se nahra-
zuje slovem „ , obsahuje“.

11. V § 13 odst. 5 se za slovo „Položka“ vklá-
dají slova „ „C.II.3.3. Příjmy příštích období“, re-
spektive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem
„ , obsahuje“.

12. V § 15a se vkládá nový odstavec 1, který
zní:

„(1) Položka „A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo
neuhrazená ztráta minulých let (+/-)“ obsahuje pře-
vedený nerozdělený zisk minulých let a převedenou
neuhrazenou ztrátu minulých let (-).“.

Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

13. V § 15a odst. 2 větě první a poslední se
slova „ „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minu-
lých let“ “ nahrazují slovy „ „A.IV.2. Jiný výsledek
hospodaření minulých let“ “.

14. V § 18 odst. 3 se slova „ „B.II.4. Závazky ke
společníkům“ “ nahrazují slovy „ „C.I.9.1. Závazky
ke společníkům“ “.

15. V § 19 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Časové rozlišení v pasivech rozvahy je
možné vykazovat v položce „C.III. Časové rozlišení
pasiv“ nebo v položce „D. Časové rozlišení pasiv“.
Účetní jednotka nejpozději k rozvahovému dni roz-
hodne, který způsob vykazování zvolí. Kombinace
obou způsobů vykazování není přípustná. Zvolený
způsob vykazování musí být shodný se způsobem
vykazování časového rozlišení v aktivech rozvahy
podle § 13.“.

Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako od-
stavce 2 až 4.

16. V § 19 odst. 2 se za slovo „Položka“ vklá-
dají slova „ „C.III. Časové rozlišení pasiv“, respek-
tive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem „ , ob-
sahuje“.

17. V § 19 odst. 3 se za slovo „Položka“ vklá-
dají slova „ „C.III.1. Výdaje příštích období“, re-
spektive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem
„ , obsahuje“.

18. V § 19 odst. 4 se za slovo „Položka“ vklá-
dají slova „ „C.III.2. Výnosy příštích období“, re-
spektive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem
„ , obsahuje“.

19. V § 23 se za slovo „oblasti“ vkládá slovo
„zejména“.

20. V § 39 odst. 1 písm. i) se slovo „přepoč-
tený“ zrušuje.

21. § 52 a 53 se včetně nadpisů a poznámky pod
čarou č. 15a zrušují.

22. Za § 54b se vkládá nový § 54c, který včetně
poznámky pod čarou č. 23 zní:

„§ 54c

Účetní jednotka, která není obchodní korporací
a která postupuje při přeměnách podle zvláštního
právního předpisu23), použije § 14a a 54 až 54b ob-
dobně.

23) Například zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.“.

23. V § 56 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Pokud dobu použitelnosti goodwillu a ne-
hmotných výsledků vývoje nelze odhadnout, účetní
jednotka rozhodne o době odpisování goodwillu
nebo záporného goodwillu a nehmotných výsledků
vývoje, která nesmí být kratší než 60 měsíců a delší
než 120 měsíců; zvolenou dobu účetní jednotka
odůvodní v příloze v účetní závěrce.“.

Dosavadní odstavce 2 až 11 se označují jako od-
stavce 3 až 12.

24. V § 56 odst. 3 písm. a) se slova „od vlast-
níka, majitele nebo jiné oprávněné osoby“ nahrazují
slovy „nebo požívání“.

25. V § 56 se odstavec 11 zrušuje.

Dosavadní odstavec 12 se označuje jako odstavec 11.

26. V § 60 odst. 4 se slova „podle § 52 odst. 3
a 4“ zrušují.
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27. Za § 61b se vkládá nový § 61c, který včetně
nadpisu zní:

„§ 61c

Metoda ocenění majetku reálnou hodnotou
při změně kategorie účetní jednotky

(1) Mikro účetní jednotka, která změnila kate-
gorii účetní jednotky podle § 1e odst. 2 zákona,
ocení příslušný majetek reálnou hodnotou podle
§ 27 zákona, a to k prvnímu dni účetního období
podle § 1e odst. 2 zákona; ustanovení § 15a tímto
nejsou dotčena.

(2) Účetní jednotka podle § 1b odst. 2 až 4 zá-
kona, která změnila kategorii účetní jednotky podle
§ 1e odst. 2 zákona na účetní jednotku podle § 1b
odst. 1 zákona a oceňovala majetek reálnou hodno-
tou podle § 27 zákona, ocení příslušný majetek podle
§ 25 zákona, a to k prvnímu dni účetního období
podle § 1e odst. 2 zákona. Změny reálných hodnot
majetku vykázané v položce „A.II.2.2. Oceňovací
rozdíly z přecenění majetku a závazků“ účetní jed-
notka vykáže v položce „A.IV.3. Jiný výsledek hos-
podaření“; ustanovení § 15a tímto nejsou dotčena.“.

28. V příloze č. 1 se slova „B. Dlouhodobý ma-
jetek“ nahrazují slovy „B. Stálá aktiva“.

29. V příloze č. 1 se slova „B.I.1. Nehmot-
né výsledky výzkumu a vývoje“ nahrazují slovy
„B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje“.

30. V příloze č. 1 se za slova „C.II.2.4.6. Jiné
pohledávky“ vkládají slova:

„C.II.3. Časové rozlišení aktiv
C.II.3.1. Náklady příštích období
C.II.3.2. Komplexní náklady příštích ob-

dobí
C.II.3.3. Příjmy příštích období“.

31. V příloze č. 1 se slova „A.IV.1. Nerozdě-
lený zisk minulých let“ a „A.IV.2. Neuhrazená
ztráta minulých let (-)“ nahrazují slovy „A.IV.1. Ne-
rozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let
(+/-)“ a slova „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření
minulých let (+/-)“ se nahrazují slovy „A.IV.2. Jiný
výsledek hospodaření minulých let (+/-)“.

32. V příloze č. 1 se za slova „C.II.8.7. Jiné zá-
vazky“ vkládají slova:

„C.III. Časové rozlišení pasiv
C.III.1. Výdaje příštích období
C.III.2. Výnosy příštích období“.

33. V příloze č. 2 se slova „F.2. Zůstatková cena
prodaného materiálu“ nahrazují slovy „F.2. Prodaný
materiál“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pro účetní období, které započalo přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vy-
hláška č. 500/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Účetní jednotka, která vykazovala nehmotné
výsledky výzkumu v položce „B.I.1. Nehmotné vý-
sledky výzkumu a vývoje“ podle § 6 odst. 3 písm. a)
vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, pokračuje
v jeho odpisování podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky, a vykazuje tento majetek až do jeho vy-
řazení v položce „B.I.4. Ostatní dlouhodobý ne-
hmotný majetek“.

3. Účetní jednotka, která vykazovala nerozdě-
lený zisk minulých let v položce „A.IV.1. Nerozdě-
lený zisk minulých let“ podle přílohy č. 1 vyhlášky
č. 500/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky, vykáže tento nerozdělený
zisk v položce „A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo ne-
uhrazená ztráta minulých let (+/-)“.

4. Účetní jednotka, která vykazovala neuhraze-
nou ztrátu minulých let v položce „A.IV.2. Neuhra-
zená ztráta minulých let (-)“ podle přílohy č. 1 vy-
hlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vykáže tento
nerozdělený zisk v položce „A.IV.1. Nerozdělený
zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)“.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

Ministr:

Ing. Pilný v. r.
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442

VYHLÁŠKA

ze dne 7. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami

a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů

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

Čl. I

Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnic-
tví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jed-
notky, které jsou bankami a jinými finančními insti-
tucemi, ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb., vyhlášky
č. 545/2004 Sb., vyhlášky č. 398/2005 Sb., vyhlášky
č. 350/2007 Sb., vyhlášky č. 470/2008 Sb., vyhlášky
č. 420/2010 Sb., vyhlášky č. 408/2012 Sb., vyhlášky
č. 468/2013 Sb. a vyhlášky č. 251/2015 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. g) se slova „důchodovým
fondem,“ a „nebo důchodovým fondem podle zá-
kona upravujícího důchodové spoření“ zrušují.

2. V § 2 odst. 3 větě první se slova „ustanovení
části druhé týkající se účetní závěrky“ nahrazují tex-
tem „§ 3, 4, 5 až 65“ a na konci odstavce 3 se do-
plňují věty „Od ustanovení v ostatních částech se
Česká národní banka může odchýlit, pokud bude
postupovat v souladu s pravidly stanovenými Evrop-
skou centrální bankou pro účetnictví a finanční vy-
kazování v Evropském systému centrálních bank.
Použití odchylných postupůmusí být popsáno v pří-
loze účetní závěrky.“.

3. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Přehled o peněžních tocích je do účetní závěrky
účetních jednotek podle § 2 zahrnut jen při splnění
podmínek podle § 18 odst. 2 zákona.“.

4. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Pro sestavení přehledu o peněžních tocích
účetní jednotky použijí přiměřeně vyhlášku č. 500/
/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění poz-
dějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účet-
nictví, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně
poznámky pod čarou č. 23 zní:

„§ 4a

(1) Účetní jednotka pro účely vykazování fi-
nančních nástrojů, jejich oceňování a uvádění infor-
mací o nich v příloze v účetní závěrce postupuje
podle mezinárodních účetních standardů uprave-
ných přímo použitelnými předpisy Evropské unie
o uplatňování mezinárodních účetních standardů23)
(dále jen „mezinárodní účetní standard“).

(2) Finančním nástrojem podle odstavce 1 se
rozumí finanční nástroj podle mezinárodních účet-
ních standardů.

23) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/
/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování meziná-
rodních účetních standardů, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu
2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní
standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1606/2002, v platném znění.“.

6. V § 6 odst. 1 větě první se slova „institucemi
a“ nahrazují slovem „institucemi,“, za slovo „společ-
nostmi“ se vkládají slova „a opravné položky k těmto
cenným papírům“ a ve větě poslední se slovo „ban-
kou“ nahrazuje slovy „oprávněny se refinancovat
u centrální banky“.

7. V § 6 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zru-
šuje označení odstavce 1.

8. V § 7 odst. 1 se slova „pořízeny se záměrem
bezprostředního nebo brzkého prodeje a nejsou“
zrušují.

9. V § 7 se odstavec 3 zrušuje.
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10. V § 8 odst. 1 se slova „pořízeny se záměrem
bezprostředního nebo brzkého prodeje a nejsou“
zrušují.

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

12. V § 8 se odstavec 5 zrušuje.

13. V § 9 odst. 1 větě druhé se za slova „papíry
oceňované“ vkládají slova „naběhlou hodnotou, dlu-
hové cenné papíry oceňované“, slova „držené do
splatnosti“ se zrušují a slova „drženým do splat-
nosti“ se nahrazují slovy „oceňovaným naběhlou
hodnotou“.

14. V § 9 se odstavec 4 zrušuje.

15. V § 10 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

16. V § 10 se odstavec 3 zrušuje.

17. V § 11 odst. 1 větě poslední se za slova
„účast oceněna“ vkládají slova „reálnou hodnotou
nebo“.

18. V § 11 odst. 2 větě poslední se za slova
„účast oceněna“ 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 znějí:
„(3) V položce „1. Závazky vůči bankám

a družstevním záložnám“ se nevykazuje vložený de-
rivát, který musí účetní jednotka oddělit od hostitel-
ského nástroje, jestliže jsou současně splněny tyto
podmínky:

a) ekonomické vlastnosti a rizika vloženého deri-
vátu nejsou v těsném vztahu s ekonomickými
vlastnostmi a riziky hostitelského nástroje,

b) finanční nástroj se stejnými podmínkami jako
vložený derivát by jako samostatný nástroj
splňoval definici derivátu a

c) hostitelský nástroj není oceňován reálnou hod-
notou proti účtům nákladů a výnosů.

(4) Vložený derivát oddělený od hostitelské-
ho nástroje se vykáže v příslušné položce pod-
rozvahy, reálná hodnota vloženého derivátu se vy-
káže v položce „11. Ostatní aktiva“ nebo v polož-
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 nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Přecenění závazků z dluhových cen-
ných papírů na reálnou hodnotu je součástí polož-
ky „3. Závazky z dluhových cenných papírů“.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje 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 větě druhé se text „§ 6
odst. 2“ nahrazuje textem „§ 17 odst. 3“.

25. V § 29 odstavec 1 zní:

„(1) Položka „13. Oceňovací rozdíly“ obsahuje
zejména rozdíly zjištěné při ocenění cenných papírů
oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům vlast-
ního kapitálu a zajišťovacích derivátů reálnou hod-
notou, v případě použití metody zajištění peněžních
toků nebo metody zajištění čistých investic spoje-
ných s cizoměnovými účastmi s rozhodujícím nebo
podstatným vlivem, a kurzové rozdíly z majetkových
cenných papírů, zejména z akcií a podílů oceňova-
ných reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapi-
tálu a z přepočtu cizoměnových zajišťovacích finanč-
ních nástrojů. Dále obsahuje opravnou položku
k dluhovým cenným papírům oceňovaným reálnou
hodnotou proti účtům vlastního kapitálu.“.

26. V § 30 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Účetní jednotky v položce „14. Nerozdě-
lený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích ob-
dobí“ dále vykazují při realizaci majetkových cen-
ných papírů, zejména akcií a podílů, dobrovolně za-
řazených do cenných papírů oceňovaných reálnou
hodnotou proti účtům vlastního kapitálu, oceňovací
rozdíly z těchto cenných papírů, vykazované do
okamžiku jejich realizace v položce „13. Oceňovací
rozdíly“.“.

27. V § 44 se odstavce 3 a 4 zrušují.

28. V § 47 odstavec 1 zní:

„(1) Položka „6. Zisk nebo ztráta z finančních
operací“ obsahuje zejména zisk nebo ztrátu z operací
s cennými papíry oceňovanými reálnou hodnotou
proti účtům nákladů nebo výnosů, s cennými papíry,
které jsou vykázány v položkách „2. Státní bezku-
ponové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané
centrální bankou k refinancování“, „3. Pohledávky
za bankami a družstevními záložnami“, „4. Pohle-
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dávky za klienty – členy družstevních záložen“, „5.
Dluhové cenné papíry“ a „6. Akcie, podílové listy
a ostatní podíly“ s výjimkou zisku nebo ztráty z ma-
jetkových cenných papírů, zejména akcií a podílů,
dobrovolně zařazených do cenných papírů oceňova-
ných reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapi-
tálu, zisk nebo ztrátu z krátkých prodejů. Položka
dále obsahuje zisk nebo ztrátu ze zajišťovacích deri-
vátů s výjimkou úrokových derivátů, zisk nebo
ztrátu z devizové činnosti, zisky a ztráty z ostatních
operací nákupu a prodeje souvisejících s finančními
nástroji k obchodování včetně drahých kovů a zisky
nebo ztráty z jiných než zajišťovacích derivátů. Po-
ložka dále obsahuje oceňovací rozdíly z ocenění dlu-
hových cenných papírů oceňovaných reálnou hod-
notou proti účtům vlastního kapitálu, s výjimkou
kurzových rozdílů, při realizaci těchto cenných pa-
pírů. Položka obsahuje také ztráty ze znehodnocení
těchto dluhových cenných papírů oceňovaných reál-
nou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu.“.

29. V § 47 odst. 2 se slova „a účastí s podstat-
ným nebo rozhodujícím vlivem oceňovaných reál-
nou hodnotou“ zrušují.

30. V § 50 odst. 2 se za slova „rezerv k pohle-
dávkám“ vkládají slova „ , cenným papírům“ a slova
„pořízeným v primárních emisích neurčených k ob-
chodování“ se nahrazují slovy „oceňovaných nabě-
hlou hodnotou“.

31. V § 50 odst. 3 se za slova „rezerv k pohle-
dávkám“ vkládají slova „ , cenným papírům“ a slova
„dluhovým cenným papírůmneurčených k obchodo-
vání“ se nahrazují slovy „k dluhovým cenným pa-
pírům oceňovaným naběhlou hodnotou“.

32. § 52 se zrušuje.

33. V § 54 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písme-
na e) až h).

34. V § 54 odst. 1 písm. e) se slovo „ohrože-
ných“ zrušuje.

35. V § 54 odst. 2 písm. f) se slova „finančních
nástrojů nebo aktivech“ nahrazují slovem „aktiv“.

36. V § 54 odst. 2 písm. f) bodu 2 se slova „fi-
nančního nástroje nebo“ zrušují.

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

Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3.

38. V § 54 odst. 3 se písmena a) až c) zrušují.

Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písme-
na a) až e).

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

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

Dosavadní písmena g) až p) se označují jako písme-
na e) až n).

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

Dosavadní písmena g) až n) se označují jako písme-
na f) až m).

42. V § 60 odst. 1 písm. h) se slova „a mimo-
řádných výnosech“ a slova „a mimořádných nákla-
dech“ zrušují.

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

Dosavadní písmena l) a m) se označují jako písme-
na k) a l).

44. V § 60 odst. 1 písm. k) se slova „z přepočtu
zajišťovacích derivátů, realizovatelných cenných pa-
pírů,“ zrušují.

45. V § 60 odst. 2 písm. c) se slovo „ohrože-
ných“ zrušuje.

46. V § 60 odst. 2 se písmena e) až g) zrušují.

47. § 67, 68 a 70 se zrušují.

48. V § 72 se za slova „ceny pohledávek“ vklá-
dají slova „ , s výjimkou pořízení pohledávek ná-
sledně oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům
nákladů nebo výnosů,“.

49. V § 74 odst. 1 se slova „ , které je prokázáno
na základě 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 účtům
nákladů a výnosů“ a na konci odstavce 2 se doplňuje
věta „Opravné položky se také nevytvářejí u majet-
kových cenných papírů, zejména akcií a podílů, do-
brovolně zařazených do cenných papírů oceňova-
ných reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapi-
tálu.“.

51. V § 74 odst. 4 větě druhé se za slova „Kur-
zové rozdíly“ vkládají slova „z opravných položek“.
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52. V § 76 odst. 1 se slova „dluhů nebo výdajů“
nahrazují slovy „závazků nebo nákladů“.

53. V § 79 odst. 2 větě první se slova „čistých
investic spojených s cizoměnovými účastmi s rozho-
dujícím nebo podstatným vlivem vyjádřených v cizí
měně na českou měnu a kurzové rozdíly vzniklé
z přepočtu“ zrušují a na konci odstavce 2 se do-
plňuje věta „Čisté investice spojené s cizoměnovými
účastmi s rozhodujícím nebo podstatným vlivem vy-
jádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu
kurzem vyhlášeným Českou národní bankou pro
den, který je okamžikem ocenění podle § 24 odst. 2
písm. a) zákona.“.

54. V § 79 odst. 5 se slova „a realizovatelných“
nahrazují slovy „nebo oceňovaných reálnou hodno-
tou proti účtům vlastního kapitálu“.

55. V § 79 odst. 6 se za slova „oceňují ekviva-
lencí“ vkládají slova „nebo reálnou hodnotou“, za
slovo „vykazují“ se vkládají slova „v tomu odpoví-
dajících položkách,“ a za slova „ocenění ekvivalencí“
se vkládají slova „nebo spolu se změnou jejich reálné
hodnoty“.

56. § 80 se zrušuje.

57. V příloze 1 části PASIVA se za bod „7.
Podřízené závazky“ vkládají slova „Cizí zdroje cel-
kem“.

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

59. V příloze 1 části PASIVA bodu 13 písm. c)
se slovo „účastí“ nahrazuje slovy „cizoměnových za-
jišťovacích finančních nástrojů“.

60. V příloze 1 části PASIVA se za bod „15.
Zisk nebo ztráta za účetní období“ vkládají slova
„Vlastní kapitál celkem“.

61. V příloze 2 bodech 12 a 13 se za slova
„k pohledávkám“ vkládají slova „ , cenným papí-
rům“.

62. V příloze 2 se body 20 až 22 zrušují.

63. V příloze 4 bod 21 zní:

„21 a 24 Poskytnuté úvěry a jiné pohledávky“.

64. V příloze 4 se bod 24 zrušuje.

65. V příloze 4 bod 36 zní:
„36 Cenné papíry a ostatní podíly oceňované proti
účtům vlastního kapitálu“.

66. V příloze 4 v Účtové třídě 4 se slova
„držené do splatnosti“ nahrazují slovy „oceňované
naběhlou hodnotou“.

67. V příloze 4 v Účtové třídě 6 se bod „67
Mimořádné náklady“ zrušuje.

68. V příloze 4 v Účtové třídě 7 se bod „77
Mimořádné výnosy“ zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pro účetní období, které započalo přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vy-
hláška č. 501/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Účetní jednotka podle § 2 odst. 1 písm. c), d)
a g) vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti této vyhlášky, použije pro
účetní období započaté před 1. lednem 2021 vy-
hlášku č. 501/2002 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, s výjimkou
§ 3, 52, § 54 odst. 3 písm. g), § 60 odst. 1 písm. k)
a § 60 odst. 2 písm. g), které tato účetní jednotka
použije ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

Ministr:

Ing. Pilný v. r.
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443

VYHLÁŠKA

ze dne 7. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami,

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona
č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona
č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení
§ 4 odst. 8:

Čl. I

Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnic-
tví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jed-
notky, které jsou pojišťovnami, ve znění vyhlášky
č. 474/2003 Sb., vyhlášky č. 546/2004 Sb., vyhlášky
č. 399/2005 Sb., vyhlášky č. 351/2007 Sb., vyhlášky
č. 411/2009 Sb., vyhlášky č. 421/2010 Sb., vyhlášky
č. 469/2013 Sb. a vyhlášky č. 252/2015 Sb., se mění
takto:

1. V § 1 úvodní části ustanovení se za slovo
„unie1)“ vkládají slova „ , zároveň navazuje na přímo
použitelný předpis Evropské unie56)“.

Poznámka pod čarou č. 56 zní:

„56) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/
/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování meziná-
rodních účetních standardů, ve znění nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008.“.

2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

„2) Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vý-
vozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/
/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění poz-
dějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. Poznámka pod čarou č. 3 zní:

„3) Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 3 odst. 1 se text „(§ 8 odst. 1)“ zrušuje.

5. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Pro účely vykazování, oceňování a zveřej-
ňování informací v příloze v účetní závěrce o cenných
papírech, podílech a derivátech a o operacích s nimi
použije účetní jednotka ustanovení vyhlášky č. 501/
/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění poz-
dějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou
bankami a jinými finančními institucemi, ve znění
účinném k 31. prosinci 2017, není-li stanoveno ji-
nak.“.

6. V § 5 odst. 3 se slova „u položek „F.I.“,
pokud se týká dlouhodobého hmotného majetku,
a „B. Dlouhodobý nehmotný majetek“, „C.I. Po-
zemky a stavby“ a „C.II. Investice v podnikatelských
seskupeních“, „C.III.2.b) dluhopisy „OECD“ drže-
né do splatnosti“ jejich“ nahrazují slovy „výše aktiv
podle jednotlivých položek“.

7. V § 5 odst. 3 písm. a) se slovo „výše“ zru-
šuje.

8. V § 5 odst. 3 písm. b) se text „(§ 32 odst. 2
a § 33 odst. 7)“ zrušuje.

9. V § 5 odst. 3 písm. c) se za slovo „výše“
vkládá slovo „aktiv“.

10. V § 5 odst. 3 závětí se věta první zrušuje.

11. V § 5 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

12. V § 8 odst. 1 se slova „přehled o peněžních
tocích a“ zrušují.

13. V § 8 odst. 5 se slova „Ostatní dluhy“ na-
hrazují slovy „Ostatní závazky“.

14. V § 8 odst. 13 se slova „zvláštního právního
předpisu“ nahrazují slovy „zákona upravujícího po-
jištění odpovědnosti z provozu vozidla“.

Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.
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15. V § 8a odst. 2 se slovo „škod52)“ nahrazuje
slovem „škod3)“.

Poznámka pod čarou č. 52 se zrušuje.

16. V § 8a odst. 3 se slovo „(investic)“ zrušuje.

17. V § 10 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 15 se označují jako od-
stavce 1 až 14.

18. V § 10 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 14 se označují jako od-
stavce 2 až 13.

19. Poznámka pod čarou č. 21 zní:

„21) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve
znění pozdějších předpisů.“.

20. V § 10 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 13 se označují jako od-
stavce 4 až 12.

21. V § 10 odst. 4 se slova „a vliv, které se ne-
uvádějí v položkách „C.II.1. Podíly v ovládaných
osobách“ a „C.II.3. Podíly s podstatným vlivem“

aktiv“ nahrazují slovy „ , které nemají charakter
účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem“

a slovo „zajišťovatel“ se nahrazuje slovem „zajisti-
tel“.

22. V § 10 odstavec 5 zní:

„(5) Položka „C.III.2. Dluhové cenné papíry“
obsahuje cenné papíry s pevným výnosem včetně
naběhlého příslušenství, a to cenné papíry s pevnou
úrokovou mírou a cenné papíry s proměnlivou úro-
kovou mírou, jestliže její proměnlivost je předem
určena ve vztahu k mírám používaným na trhu
k určeným datům nebo obdobím. Položka obsahuje
dluhové cenné papíry zajistitele, které jsou depozi-
tem při aktivním zajištění, dluhové cenné papíry po-
skytnuté jako kolaterál v repo obchodech a poskyt-
nuté dluhové cenné papíry zápůjčkou. V této po-
ložce se nevykazují vlastní dluhové cenné papíry,
které se vykazují v položce „G.V. Ostatní závazky“
pasiv a dále dluhové cenné papíry, které se vykazují
v položkách „C.II.2.“ a „C.II.4.“ aktiv.“.

23. V § 10 odst. 6 se slova „poměrnou část,
kterou má“ nahrazují slovy „účasti držené účetní
jednotkou, do kterých“, slova „na prostředcích spo-

lečně investovaných“ se nahrazují slovy „společně
investovala s“ a za slova „účetními jednotkami,“ se
vkládá slovo „a“.

24. V § 10 odst. 9 se za slova „hodnota deri-
vátů“ vkládají slova „včetně reálné hodnoty vlože-
ných derivátů oddělených od hostitelského nástroje“
a věta poslední se zrušuje.

25. V § 10 odst. 10 písm. a) se slova „v rozvaze
pojišťovny, která přebírá zajištění (dále jen „zajišťo-
vatel“),“ zrušují, slovo „zajišťovatele“ se nahrazuje
slovem „zajistitele“, slova „(dále jen „prvopojistitel“)
se zrušují a slova „zajišťovatelem u prvopojistitele“
se nahrazují slovy „zajistitelem u této pojišťovny“.

26. V § 10 odst. 10 písm. b) se slova „zajišťova-
tele za prvopojistitelem“ nahrazují slovy „zajistitele
za pojišťovnou“ a slova „zajišťovatele vůči prvopo-
jistiteli“ se nahrazují slovy „zajistitele vůči pojiš-
ťovně“.

27. V § 10 odst. 10 písm. c) se slovo „prvopo-
jistitele“ nahrazuje slovem „pojišťovny“, slova „pře-
cházejí do“ se nahrazují slovy „zůstávají v“ a slovo
„zajišťovatele“ se nahrazuje slovem „zajistitele“.

28. V § 10 odst. 11 se slova „zdrojem financo-
vání je technická rezerva uváděná v položce „D.
Technické rezervy životního pojištění, je-li nosite-
lem investičního rizika pojistník“ pasiv“ nahrazují
slovy „hodnota se používá ke stanovení hodnoty
nebo výnosnosti pojištění vztahujících se k určitému
investičnímu fondu a dále investice určené ke krytí
závazků, které se stanoví pomocí určitého indexu“,
slova „Tyto investice také zahrnují“ se nahrazují
slovy „Tato položka také zahrnuje“ a slovo „usku-
tečňovány“ se nahrazuje slovem „drženy“.

29. V § 10 se odstavec 12 zrušuje.

30. V § 11 se odstavce 1 a 2 včetně poznámek
pod čarou č. 29a a 30 zrušují.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako od-
stavce 1 až 3.

31. V § 11 odst. 1 se slovo „zajišťovateli“ na-
hrazuje slovem „zajistiteli“.

32. V § 12 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako od-
stavce 1 až 3.

33. Poznámka pod čarou č. 32 zní:
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„32) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění poz-
dějších předpisů.“.

34. V § 12 odst. 1 písm. c) se slovo „souvisejí“
nahrazuje slovem „související“.

35. V § 12 odst. 2 písm. b) se slova za čárkou
zrušují a poznámka pod čarou č. 33 zní:

„33) Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění
pozdějších předpisů.“.

36. V § 13 odst. 1 větě poslední se slova „podle
§ 10 odst. 15“ zrušují.

37. V § 13 odst. 2 se slova „uvedené částky,
které jsou příjmy příštích období“ nahrazují slovy
„výnosové úroky a nájemné dosažené k rozvaho-
vému dni, které se doposud nestaly splatnými,
není-li stanoveno jinak“.

38. V § 13 odst. 3 se slova „uvedené částky,
které jsou náklady příštích období“ nahrazují slovy
„pořizovací náklady na pojistné smlouvy, které se
časově rozlišují“.

39. V § 13 odst. 4 se slova „podpoložce a)“ na-
hrazují slovy „této položce“.

40. V § 14 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako od-
stavce 1 až 5.

41. V § 14 odst. 4 se slova „v účetnictví“ zrušují
a za slovo „zdrojů“ se vkládají slova „ , bezúplatné
nabytí majetku“.

42. V § 14 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Položka „A.VI. Nerozdělený zisk minu-
lých účetních období nebo neuhrazená ztráta minu-
lých účetních období“ obsahuje zisk za předchozí
účetní období, který nebyl rozdělen, a ztrátu za
předchozí účetní období, která nebyla uhrazena. Po-
ložka dále obsahuje změny účetních metod a opravy
zásadních chyb minulých účetních období. V pří-
padě, že se nejedná o opravy zásadních chyb, vyka-
zují se tyto opravy v příslušných položkách výkazu
zisku a ztráty běžného období.“.

43. V § 16 se odstavce 1 a 2 zrušují.

Dosavadní odstavce 3 až 11 se označují jako od-
stavce 1 až 9.

44. V § 16 odst. 1 se slova „a podpoložky C.1.b),

C.2.b), C.3.b), C.4.b), C.6.b) a D.b) pasiv obsahují
hodnotu zajištění, která“ nahrazují slovy „technic-
kých rezerv se vykazují v členění na hrubou výši
a hodnotu zajištění. Hodnota zajištění“ a věta po-
slední se zrušuje.

45. V § 16 odst. 2 se věty druhá a třetí zrušují
a slovo „pojistného“ se nahrazuje slovem „zajist-
ného“.

46. V § 16 odst. 4 se za slova „vyplývajících z“
vkládá slovo „pojistných“ a věta druhá se zrušuje.

47. V § 16 odst. 5 se slova „pro pojistníky“ na-
hrazují slovem „pojistníkům“, slova „pro osobu“ se
nahrazují slovem „osobě“ a za slova „tyto částky“ se
vkládá slovo „již“.

48. V § 16 odst. 6 se slova „mimo jiné“ nahra-
zují slovem „zejména“, slova „po skončení účetního
období“ a věta druhá se zrušují a za slova „úrokové
míry“ se vkládají slova „a ostatních početních para-
metrů“.

49. V § 16 odstavec 8 zní:

„(8) V položce „F. Depozita při pasivním zajiš-
tění“ uvádí účetní jednotka dluhy ze záručních
depozit složených zajistitelem nebo od něj převza-
tých podle smlouvy o zajištění. Tyto dluhy nelze
vzájemně zúčtovat s dluhy nebo pohledávkami
účetní jednotky vůči zajistiteli. Pokud účetní jed-
notka přijala záruku v podobě cenných papírů, které
byly převedeny do jeho majetku, obsahuje tato po-
ložka částku, kterou účetní jednotka dluží zajistiteli
z titulu této záruky, včetně naběhlého příslušenství.“.

50. V § 16 se odstavec 9 zrušuje.

51. V § 16a odst. 2 větě první se za slova „úro-
kové míry“ vkládají slova „a ostatních početních pa-
rametrů“ a slova „podle § 16 odst. 5“ se zrušují.

52. § 17 se včetně nadpisu zrušuje.

53. V § 18 se odstavce 1 a 2 včetně poznámek
pod čarou č. 30 a 40 zrušují.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako od-
stavce 1 až 5.

54. V § 18 odst. 1 se slova „částky určené k pře-
klenutí nedostatku finančních prostředků z důvodů
nesplacení pohledávek z vydaných dluhopisů“ na-
hrazují slovy „zejména emitované dluhové cenné
papíry, dluhy ze splatných, dosud neproplace-
ných emitovaných dluhových cenných papírů a dále
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vlastní dluhové cenné papíry a závazky z krátkých
prodejů dluhových cenných papírů. Závazky z krát-
kých prodejů akcií a podílových listů se vykazují
v položce „G.V. Ostatní závazky““.

55. V § 18 odst. 2 se slova „ze směnek a jejich
eskontu, z emitovaných dluhových papírů,“ a slova
„ , dluhy z dotací“ zrušují a poznámka pod čarou
č. 41 se nahrazuje poznámkou pod čarou č. 12.

56. V § 18 odst. 3 se slova „podle § 10 odst. 5
nebo § 15 odst. 8“ zrušují.

57. V § 18 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

58. V § 18 odst. 4 se slova „podpoložce a)“ na-
hrazují slovy „této položce“ a za slova „se uvádějí“
se vkládá slovo „také“.

59. V § 19 odst. 1 písm. e) se slovo „zajišťova-
teli“ nahrazuje slovem „zajistiteli“.

60. V § 19 odst. 2 se slovo „zajišťovatelům“ na-
hrazuje slovem „zajistitelům“.

61. V § 19 odst. 4 se slovo „zajišťovatelů“ na-
hrazuje slovem „zajistitelů“.

62. V § 19 odst. 5 písm. a) větě první a poslední
se slovo „zajišťovatelů“ nahrazuje slovem „zajisti-
telů“, slova „schválené k výplatě za účetní období
osobám, které mají právo na plnění“ se nahrazují
slovy „uskutečněné za účetní období“ a slovo „za-
jišťovatelů“ se nahrazuje slovem „zajistitelů“.

63. V § 19 odst. 6 písm. a) se za slovo „částky“
vkládá slovo „zúčtovatelné“, slovo „pojištěným“ se
nahrazuje slovem „pojistníkům“, slova „nebo na bo-
nusy a slevy“ se zrušují, za slova „které jsou“ se
vkládá slovo „připsány“, slova „v rezervě na bonusy
a slevy“ se zrušují, slovo „používaných“ se nahra-
zuje slovem „použitých“ a slova „v případě, že tyto
částky jsou vyměřením přebytku pojistného nebo
zisku, plynoucího z veškerých operací nebo pouze
z nich, po odečtení částek, které tvořily rezervu
v předchozích“ se nahrazují slovy „ , a to v takovém
rozsahu, v jakém tyto částky představují rozložení
přebytku nebo zisku plynoucího z veškerých ope-
rací nebo pouze z některých z nich po odečtení
částek poskytnutých v předcházejících“.

64. V § 19 odst. 6 písm. b) se za slovo „za-
hrnují“ vkládá slovo „takové“ a slova „podle pís-
mene a) v případě, kdy jde o částečné proplácení

pojistného plnění na základě“ nahrazují slovy
„ , které představují částečné vrácení pojistného na
základě zkušenosti z plnění“.

65. V § 19 odst. 6 závětí se slovo „zajišťova-
telů“ nahrazuje slovem „zajistitelů“.

66. V § 19 odst. 7 se za větu druhou vkládá věta
„Pořizovacími náklady se rozumí náklady vyplýva-
jící z uzavírání smluv.“, slova „založení spisu“ se
nahrazují slovy „vypracování pojistné dokumentace
či na začlenění pojistné smlouvy do pojistného
kmene“ a za slovo „tak“ se vkládá slovo „i“.

67. V § 19 odst. 8 se slovo „prémií“ nahrazuje
slovem „bonusů“.

68. V § 19 odst. 9 písm. d) se slova „se uvádí
tvorba“ nahrazují slovem „tvorbu“ a slova „dluho-
pisům drženým do splatnosti, které se neoceňují
reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 písm. c) zákona
a jsou vykazovány v položce C.III.2.b)“ se nahrazují
slovy „dluhovým cenným papírům a k účastem,
které mají charakter účasti s rozhodujícím nebo
podstatným vlivem, pokud není tato účast oceněna
ekvivalencí“.

69. V § 19 odst. 10 písm. a) se slovo „(investic)“
zrušuje.

70. V § 19 odst. 10 písm. b) se slovo „(inves-
tic)“ zrušuje.

71. V § 19 odst. 11 se slovo „(investic)“ a slova
„podle § 29“ zrušují.

72. V § 20 odst. 3 písm. a) se věty druhá a třetí
zrušují.

73. V § 20 odst. 3 písm. d) se slovo „rozdíly“
nahrazuje slovem „ztráty“ a slova „podle § 24
odst. 6 písm. b) zákona; v případě oceňování reálnou
hodnotou je kursový rozdíl součástí této hodnoty
a samostatně se neuvádí“ se zrušují.

74. V § 20 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako od-
stavce 4 až 6.

75. V § 20 odst. 4 se na konci písmene a) do-
plňují slova „s výjimkou pohledávek z pojistné čin-
nosti,“.

76. V § 20 odst. 4 písm. d) se slovo „rozdíly“
nahrazuje slovem „zisky“ a slova „podle § 24 odst. 6
písm. b) zákona; v případě oceňování reálnou hod-
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notou je kursový rozdíl součástí této hodnoty
a samostatně se neuvádí“ se zrušují.

77. V § 20 se odstavce 5 a 6 zrušují.

78. V § 22 úvodní část ustanovení v odstavci 1
zní: „Účetní jednotka v příloze v účetní závěrce
uvede alespoň informace“.

79. V § 22 odst. 1 písm. h) se slovo „prémií“
nahrazuje slovem „bonusů“.

80. V § 22 odst. 1 písm. k) se slovo „zajišťova-
telů“ nahrazuje slovem „zajistitelů“.

81. V § 22 odst. 1 písmeno l) zní:

„l) o mimořádných nákladech a výnosech, jejich
výši a charakteru,“.

82. V § 22 odst. 1 se na konci písmene m) tečka
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) a o), která
znějí:

„n) o použitých metodách výpočtu jednotlivých
technických rezerv,

o) za každou skupinu dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku o pořizovací ceně, o pří-
růstcích, úbytcích a převodech během účetního
období, o konečném zůstatku na konci účetního
období a dále obdobné informace o oprávkách
a opravných položkách vztahujících se k tomuto
majetku, případně výši úroků, pokud účetní
jednotka rozhodla, že jsou součástí ocenění ma-
jetku.“.

83. V § 22 odst. 2 písm. a) se za slovo „odpiso-
vání“ vkládají slova „dlouhodobého hmotného a ne-
hmotného majetku,“ a na konci textu se doplňují
slova „ ; u investic vykázaných v pořizovací ceně
se uvede informace o jejich reálné hodnotě, u investic
vykázaných v reálné hodnotě se uvede jejich pořizo-
vací cena, účetní jednotka dále uvede pro každou
jednotlivou položku investic použitou metodu oce-
nění“.

84. V § 22 odst. 2 písm. g) se za slovo „zá-
vazků,“ vkládají slova „podmíněných závazků a po-
skytnutých věcných zajištění s uvedením jejich po-
vahy a formy,“ a slova „ , v tomto případě tyto in-
formace slouží ke stanovení finanční pozice“ se zru-
šují.

85. V § 22 odst. 2 písm. n) se slovo „vyplace-
ných“ nahrazuje slovem „přiznaných“, slova „jak
v peněžní, tak i nepeněžní formě“ se zrušují a za

slova „dozorčích orgánů“ se vkládají slova „z dů-
vodu jejich funkce“.

86. V § 22 odst. 2 písm. o) se za slova „jakých-
koliv splatných“ vkládají slova „ , odepsaných nebo
prominutých“.

87. V § 22 odst. 2 se na konci písmene s) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno t) se zrušuje.

88. V § 22 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako od-
stavce 4 až 8.

89. V § 22 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako od-
stavce 5 až 7.

90. V § 22 odst. 5 písm. a) se slova „vyššího
konsolidačního celku (§ 39 odst. 2), do kterého
účetní jednotka jako ovládaná nebo řízená osoba ná-
leží“ nahrazují slovy „která sestavuje konsolidova-
nou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jedno-
tek, ke které účetní jednotka jako konsolidovaná
účetní jednotka patří,“.

91. V § 22 odst. 5 písm. b) se slova „nižšího
konsolidačního celku (§ 39 odst. 2), vstupujícího
do konsolidačního celku podle písmene a), do kte-
rého účetní jednotka jako ovládaná nebo řízená
osoba náleží“ nahrazují slovy „která sestavuje kon-
solidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních
jednotek, ke které účetní jednotka jako konsolido-
vaná účetní jednotka patří,“.

92. V § 22 odst. 5 se na konci písmene c) tečka
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která
znějí:

„d) použité nové účetní metody oproti předcho-
zímu účetnímu období, důvody jejich uplatnění
a vliv na výsledek hospodaření a vlastní kapitál
účetní jednotky,

e) informace o čistém obratu rozděleném podle
kategorií činností a podle zeměpisných trhů,
pokud se tyto kategorie a trhy mezi sebou vý-
znamně liší z hlediska způsobu, jakým je po-
skytování služeb organizováno; informace ne-
musejí být uvedeny, pokud by jejich uvedení
vážně poškozovalo kteroukoli účetní jednotku,
jíž se týkají; informace o vynechání těchto údajů
se vždy uvede v příloze v účetní závěrce.“.

93. V § 22 odstavec 7 zní:
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„(7) V případě, že účetní jednotka provádí u re-
zervy na pojistná plnění nevyřízených pojistných
událostí v neživotním pojištění diskontování nebo
odpočty, uvede

a) celkovou výši rezerv před diskontováním nebo
odpočtem,

b) kategorie nároků z pojistných událostí, které
byly diskontovány nebo u nichž byly prove-
deny odpočty; u každé takové kategorie nároků
z pojistných událostí i použité metody, přede-
vším zvolené sazby pro odhady uvedené v pří-
loze č. 1, část D. odst. 1 písm. g) body 3 a 5, a

c) kritéria použitá pro odhady doby zbývající pro
výplatu náhrad.“.

94. V § 23 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako od-
stavce 1 až 7.

95. V § 23 odst. 1 písm. d) se slovo „výdaje“
nahrazuje slovem „náklady“.

96. V § 23 odst. 1 písm. e) se slova „ , který za-
hrnuje příslušné položky rozvahy a výkazu zisku
a ztráty“ zrušují.

97. V § 23 odst. 2 se slova „odstavce 2 písm. a)
až e)“ nahrazují slovy „odstavce 1“.

98. V § 23 odst. 3 se slova „odstavce 3“ nahra-
zují slovy „odstavce 2“ a za slovo „informace“ se
vkládá slovo „alespoň“.

99. V § 23 se na konci odstavce 4 doplňují slova
„a výsledek zajištění“.

100. V § 23 odst. 5 úvodní části ustanovení se
slova „odstavce 5“ nahrazují slovy „odstavce 4“.

101. V § 23 odst. 5 písm. c) se slovo „prémií“
nahrazuje slovem „bonusů“ a slovo „prémiemi“ se
nahrazuje slovem „bonusy“.

102. V § 23 odst. 5 se na konci písmene c) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

103. V § 23 odst. 7 se za slova „informaci o“
vkládá slovo „celkové“.

104. § 25 se zrušuje.

105. V § 26 se odstavce 1 a 2 zrušují.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako od-
stavce 1 až 3.

106. V § 26 odstavec 1 zní:

„(1) Účetní jednotka může podíl vykázaný
v položkách „A.II.1. Podíly v ovládaných osobách“
a „A.II.3 Podíly s podstatným vlivem“ ocenit ekvi-
valencí.“.

107. V § 26 odst. 2 se slovo „(protihodnotou)“
zrušuje.

108. V § 26 odst. 2 písm. a) se slova „pořizovací
cena podílu, po vyloučení goodwillu,“ zrušují a na
konci textu písmene se doplňují slova „goodwill za-
hrnutý v pořizovací ceně převede do dlouhodobého
majetku a ocenění podílu je následně“.

109. V § 26 odst. 2 písm. a) bodě 1 se slovo
„sníží“ nahrazuje slovem „snižováno“.

110. V § 26 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slovo
„zvýší“ nahrazuje slovem „zvyšováno“, slovo
„sníží“ se nahrazuje slovem „snižováno“, za slovo
„ztrátě“ se vkládají slova „ovládané osoby nebo oso-
by pod podstatným vlivem“ a slova „okamžiku po-
řízení“ se nahrazují slovy „datu nabytí“.

111. V § 26 odst. 2 písm. a) bodě 3 se slovo
„sníží“ nahrazuje slovem „snižováno“, slovo „zvýší“
se nahrazuje slovem „zvyšováno“, za slovo „kapi-
tálu“ se vkládají slova „ovládané osoby nebo osoby
pod podstatným vlivem“ a na konci bodu se doplňují
slova „ovládané osoby nebo osoby pod podstatným
vlivem“.

112. V § 26 odst. 2 písm. b) se slova „nebo
ztráta“ zrušují a slova „(protihodnotou), uvedená“
se nahrazují slovem „uvedený“.

113. V § 26 odst. 2 se na konci písmene c) do-
plňují slova „účetní jednotky; je-li účetní jednotka na
základě záruky nebo ovládací smlouvy povinna vy-
rovnat záporný vlastní kapitál společnosti, ve které
uplatňuje rozhodující nebo podstatný vliv, tvoří re-
zervu“.

114. § 27 se zrušuje.

115. V § 28 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Výpočet technických rezerv se provádí na
základě uznávaných metod pojistné matematiky.

(3) Oceňovací rozdíly u technických rezerv se
uvádějí v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, ve
které se uvádí tvorba nebo použití této rezervy,
a v příslušné položce technické rezervy v pasivech.“.
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116. V § 29 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako od-
stavce 1 až 8.

117. V § 29 odst. 1 se slova „podle odstavce 1“
a slova „s výjimkou oceňovacích rozdílů u technic-
kých rezerv,“ zrušují.

118. V § 29 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako od-
stavce 2 až 7.

119. V § 29 odst. 2 se slova „podle odstav-
ce 1 u“ nahrazují slovem „realizovatelných“, slova
„a ostatních investic, které jsou obsahem polož-
ky „C.II. Investice v podnikatelských seskupe-
ních“,“ a slova „podle odstavce 2“ se zrušují a na
konci textu odstavce se doplňuje věta „Je-li proká-
záno, že došlo k trvalému snížení hodnoty (znehod-
nocení) realizovatelného cenného papíru, musí být
tato ztráta bez zbytečného odkladu uvedena ve vý-
kazu zisku a ztráty.“.

120. V § 29 se odstavce 3 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako od-
stavce 3 až 5.

121. V § 29 odst. 3 se slova „podle odstavce 1“,
slovo „(investic)“ a slova „podle odstavce 2“ zrušují.

122. V § 29 odst. 4 úvodní část ustanovení zní:
„V případě zajišťovacích derivátů, pro něž je pou-
žita“.

123. V § 29 odst. 4 písmeno a) zní:

„a) metoda zajištění reálné hodnoty, se oceňovací
rozdíly uvádějí v příslušných položkách výkazu
zisku a ztráty,“.

124. V § 29 odst. 4 písm. b) se slova „v přípa-
dech, ve kterých se zajišťují změny budoucích“ na-
hrazují slovy „metoda zajištění“, za slova „peněž-
ních toků“ se vkládají slova „ , se oceňovací rozdíly
vztahující se k zajišťovanému riziku uvádějí“ a slova
„podle odstavce 2“ se zrušují.

125. V § 29 odst. 4 písm. c) se slova „v přípa-
dech, ve kterých se zajišťuje měnové riziko vyplýva-
jící z“ nahrazují slovy „metoda zajištění“, slova „do
cizoměnového podílu“ se nahrazují slovy „spojené
s cizoměnovými účastmi“, za slovo „vlivem,“ se
vkládají slova „se oceňovací rozdíly, které se vztahují

k měnovému riziku, uvádějí“ a slova „podle od-
stavce 2“ se zrušují.

126. V § 29 odst. 5 se středník nahrazuje čár-
kou a slova „u cenných papírů, podílů a derivátů
se oceňovací rozdíly uvádějí podle této vyhlášky“
se nahrazují slovy „není-li stanoveno jinak“.

127. V § 32 odst. 2 se slovo „(protihodnotou)“
zrušuje.

128. V § 32 odst. 3 se věta druhá zrušuje, slova
„dluhopisů držených do splatnosti“ se nahrazují slo-
vem „investic“, slova „podle § 27 odst. 1 písm. c)
zákona a jsou vykazovány v položce C.III.2.b)“ se
zrušují a za slovo „ , se“ se vkládají slova „tvorba a“.

129. V § 32 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) K účtům majetku vedených v cizí měně se
tvoří opravné položky v cizí měně. Kurzové rozdíly
se vykazují stejně jako kurzové rozdíly z ocenění
majetku, k němuž se vztahují.“.

130. V § 33 odst. 1 se slova „ , který se uvádí
v položce „B. Dlouhodobý nehmotný majetek“
aktiv,“ a slova „ , který se uvádí v položce „F.I. Dlou-
hodobý hmotný majetek, jiný než majetek uváděný
v položce „C.I. Pozemky a stavby“, a zásoby“ ak-
tiv,“ zrušují.

131. V § 33 odst. 4 se slova „a není uveden v od-
stavcích 3 a 4,“ zrušují.

132. V § 33 odst. 5 se za slova „ „II.8.c) Správ-
ní režie““ doplňují slova „v případě dlouhodobé-
ho hmotného majetku vykazovaného v položce F.I.
aktiv“ a na konci odstavce se doplňuje věta „V pří-
padě dlouhodobého hmotného majetku vykazova-
ného v položce „C.I. Pozemky a stavby“ se odpisy
uvádějí v Netechnickém účtu v položce III.5.a) nebo
v Technickém účtu k životnímu pojištění v polož-
ce II.9.a)“.

133. V § 33 se odstavec 6 zrušuje.

134. V § 34 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 2.

135. V § 37 odstavec 1 zní:

„(1) Kurzové rozdíly vzniklé z přepočtu ma-
jetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou
měnu se vykazují v položce „III.8. Ostatní náklady“
nebo „III.7. Ostatní výnosy“ v Netechnickém účtu
ve výkazu zisku a ztráty, není-li dále stanoveno ji-
nak.“.
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136. V § 37 odst. 2 se slova „uvedených v § 4
odst. 12 zákona při jejich ocenění ke konci rozvaho-
vého dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se se-
stavuje účetní závěrka, způsoby podle § 27 zákona se
neuvádějí samostatně podle odstavce 1, ale“ nahra-
zují slovy „oceňovaných reálnou hodnotou nebo
ekvivalencí“, za slovo „součástí“ se vkládá slovo „to-
hoto“, slova „reálnou hodnotou nebo ocenění ekvi-
valencí (protihodnotou)“ a slova „podle § 29“ se
zrušují.

137. V § 39 odst. 3 písm. c) se slovo „(proti-
hodnotou)“ zrušuje.

138. V § 39 odst. 4 se slova „v plné výši“ zru-
šují.

139. V § 39 odst. 6 se slovo „(protihodnotou)“
zrušuje.

140. V § 43 odst. 1 úvodní části ustanovení se
za slova „podle § 22“ vkládají slova „a 23“ a slovo
„způsobu“ se nahrazuje slovem „způsobů“.

141. V § 43 odst. 1 písm. a) se text „[§ 22
odst. 2 písm. i)]” zrušuje.

142. V § 43 odst. 1 písm. b) se text „[§ 22
odst. 2 písm. k)]” zrušuje.

143. V § 43 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Účetní jednotka neuvede informace podle
odstavce 2, pokud by tyto informace svou povahou
vážně poškozovaly kteroukoliv účetní jednotku,
které se týkají; informace o vynechání těchto údajů
se vždy uvede v příloze v konsolidované účetní zá-
věrce.“.

144. V příloze 1 části Aktiva bodě C.III.2.
písm. a) se slova „cenné papíry“ a slova „proti účtům
nákladů a výnosů“ zrušují.

145. V příloze 1 části Aktiva bodě C.III.2.
písm. b) se slova „dluhopisy „OECD““ zrušují.

146. V příloze 1 části Aktiva bodě C.III. 2. se
písmeno c) zrušuje.

147. V příloze 1 části Aktiva bodě G.III. se
slova „ , z toho:“ zrušují.

148. V příloze 1 části Aktiva bodě G.III. se pís-
meno a) zrušuje.

149. V příloze 1 části Pasiva se položka C.8.
Rezerva pojistného neživotních pojištění zrušuje.

150. V příloze 1 části Pasiva bodě H.II. se slova
„ , z toho:“ zrušují.

151. V příloze 1 části Pasiva bodě H.II. se pís-
meno a) zrušuje.

152. V příloze 4 bodě A. 3. se slova „v souladu
s § 16 odst. 4“ zrušují.

153. V příloze 4 textu bodu B. se slova „uve-
dená v § 16 odst. 9“ zrušují.

154. V příloze 4 textu bodu C. se slova „uve-
dená v § 16 odst. 5“ zrušují.

155. V příloze 4 bodu D. 1. písm. a) se slova
„v § 16 odst. 6“ zrušují.

156. V příloze 4 bodu D. 1. písm. b) se za slova
„je stanovena“ vkládají slova „na základě pojistně
matematických metod“ a slova „ , výše rezervy se
stanoví pojistně matematickými metodami“ se zru-
šují.

157. V příloze 4 bodu D. 1. písm. c) se slova
„z § 19 odst. 5 písm. a)“ zrušují.

158. V příloze 4 bodu D. 1. písm. d) se za slovo
„odečítají“ vkládají slova „zpětně získatelné“ a slova
„uvedené v § 19 odst. 5 písm. b)“ se nahrazují slovy
„vyplývající z nabytí práv pojistníků vůči třetím oso-
bám nebo z nabytí zákonného vlastnictví pojiště-
ného majetku“.

159. V příloze 4 bodu D. 1. písm. f) se za slovo
„použít“ vkládá slovo „implicitní“ a slova „způsobu
ocenění“ se nahrazují slovy „současné hodnoty“.

160. V příloze 4 bodu D. 1. se doplňuje pís-
meno g), které zní:

„g) Účetní jednotky mohou použít pro účely
zohlednění výnosů z investic explicitní diskon-
tování nebo odpočty pouze, pokud jsou spl-
něny následující podmínky

1. očekávaný termín pro vypořádání nároků
z pojistných událostí je nejméně 4 roky po
dni uskutečnění účetního případu,

2. diskontování nebo odpočet se provádí na vše-
obecně uznávaném obezřetném základě,

3. při výpočtu celkových nákladů na vypořá-
dání nároků z pojistných událostí vezme
účetní jednotka v úvahu veškeré faktory,
které by mohly způsobit zvýšení těchto ná-
kladů,
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4. účetní jednotka má k dispozici odpovídající
údaje k tomu, aby mohla vytvořit spolehlivý
model četnosti vypořádání nároků z pojist-
ných událostí,

5. úroková míra použitá pro výpočet současné
hodnoty není vyšší než opatrný odhad inves-
tičního výnosu z aktiv investovaných v rámci
rezervy na pojistná plnění během období nut-
ného k výplatě nároků z pojistných událostí;
kromě toho nesmí přesáhnout ani jeden
z ukazatelů, kterými jsou investiční výnos
z takových aktiv za předcházejících 5 let a in-
vestiční výnos z takových aktiv za rok před-
cházející rozvahovému dni.“.

161. V příloze 4 v textu bodu D. 2. se slova
„uvedené v § 16 odst. 6“ zrušují a slova „oprávně-
ným osobám, kterým vznikne právo na pojistné

plnění“ nahrazují slovy „majitelům pojistných práv“
a na konci textu se doplňuje věta „Zahrnuje rezervu
na vzniklé, ale dosud neohlášené škody.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro účetní období, která započala přede dnem
nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška
č. 502/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

Ministr:

Ing. Pilný v. r.
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444

VYHLÁŠKA

ze dne 12. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví
podle § 77 odst. 1, § 78 odst. 11, § 81 odst. 6
a § 119 odst. 6 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstna-
nosti, ve znění zákona č. 206/2017 Sb. a zákona
č. 327/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zá-
kon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění vy-
hlášky č. 507/2005 Sb., vyhlášky č. 452/2008 Sb.,
vyhlášky č. 390/2011 Sb., vyhlášky č. 340/2014 Sb.
a vyhlášky č. 101/2016 Sb., se mění takto:

1. Nadpis části druhé včetně odkazu zní:

„PŘÍSPĚVEK NA ZŘÍZENÍ PRACOVNÍHO
MÍSTA PRO OSOBU SE ZDRAVOTNÍM

POSTIŽENÍM A PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU
PROVOZNÍCH NÁKLADŮ

VYNALOŽENÝCH V SOUVISLOSTI
SE ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

(K § 77 odst. 1 zákona)“.

2. § 6 včetně nadpisu zní:

„§ 6

Charakteristika pracovního místa pro osobu
se zdravotním postižením

Charakteristika pracovního místa pro osobu se
zdravotním postižením obsahuje

a) druh práce a jeho popis,

b) bližší určení místa výkonu práce,

c) bližší určení pracoviště a jeho umístění,

d) stanovené předpoklady a požadavky pro zastá-
vání pracovního místa,

e) popis pracovních podmínek podle § 110 odst. 4
zákoníku práce ve vztahu ke konkrétnímu pra-
covnímu místu,

f) způsob odměňování z hlediska složitosti, odpo-

vědnosti a namáhavosti práce a obtížnosti pra-
covních podmínek a pracovní výkonnosti,

g) informaci o tom, že pracovní místo je vyhrazené
pro osobu se zdravotním postižením podle § 80
písm. d) zákona nebo vhodné pro osobu se
zdravotním postižením,

h) informaci o tom, zda jde o zaměstnání na dobu
neurčitou nebo, jde-li o zaměstnání na dobu
určitou, jeho předpokládanou délku.“.

3. § 8 včetně nadpisu zní:

„§ 8

Druhy provozních nákladů vynaložených
v souvislosti se zaměstnáváním osoby

se zdravotním postižením

(1) Provozními náklady vynaloženými v souvis-
losti se zaměstnáváním osoby se zdravotním posti-
žením, na které lze zaměstnavateli poskytnout pří-
spěvek podle § 76 zákona, jsou

a) zvýšené správní náklady ve výši 7 % průměrné
měsíční mzdy v národním hospodářství za
první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendář-
ního roku,

b) náklady provozních zaměstnanců a pracovních
asistentů, kterými jsou
1. mzdové náklady provozních zaměstnanců

a pracovních asistentů v základním pracov-
něprávním vztahu k zaměstnavateli, a to
v rozsahu odpovídajícím počtu hodin odpra-
covaných provozními zaměstnanci nebo pra-
covními asistenty při pomoci zaměstnancům,
kteří jsou osobami se zdravotním postiže-
ním, nebo

2. náklady na zajištění pracovních asistentů
v případě, že se nejedná o zaměstnance téhož
zaměstnavatele,

c) náklady na dopravu v souvislosti se zaměstná-
váním osoby se zdravotním postižením, kte-
rými jsou náklady na
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1. dopravu zaměstnanců, kteří jsou osobami se
zdravotním postižením, na pracoviště a z pra-
coviště, nebo

2. dopravu materiálu a hotových výrobků,
d) náklady na přizpůsobení provozovny, kterými

jsou náklady na

1. pořízení a ověření počítačového programo-
vého vybavení pro zaměstnávání osob se
zdravotním postižením,

2. pořízení a přizpůsobení pomocných techno-
logických zařízení používaných zaměstnanci,
kteří jsou osobami se zdravotním postiže-
ním,

3. pořízení komunikačních a orientačních po-
můcek,

4. přizpůsobení hygienických, tepelných, svě-
telných nebo hlukových podmínek osobám
se zdravotním postižením, nebo

5. výstavbu nebo rozšíření provozů potřeb-
ných pro zaměstnávání osob se zdravotním
postižením, včetně nákladů na počítačové vy-
bavení.

(2) Pro účely odstavce 1 písm. b) se za provoz-
ního zaměstnance a pracovního asistenta nepovažuje
zaměstnanec, na jehož zaměstnávání se poskytuje
příspěvek podle § 78a zákona, nebo zaměstnanec,
jehož mzdové náklady jsou hrazeny podle § 3
odst. 1 písm. a).

(3) Je-li součástí nákladů uvedených v od-
stavci 1 i daň z přidané hodnoty a zaměstnavatel
není plátcem této daně, považuje se daň z přidané
hodnoty za provozní náklad vynaložený v souvislosti
se zaměstnáváním osoby se zdravotním postiže-
ním.“.

4. § 9 včetně nadpisu zní:

„§ 9

Druhy provozních nákladů vynaložených osobou
samostatně výdělečně činnou, která je osobou

se zdravotním postižením

(1) Provozními náklady vynaloženými osobou
samostatně výdělečně činnou, která je osobou se

zdravotním postižením, na které lze poskytnout pří-
spěvek podle § 76 zákona, jsou

a) zvýšené správní náklady ve výši 7 % průměrné
měsíční mzdy v národním hospodářství za
první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendář-
ního roku,

b) náklady na dopravu materiálu a hotových vý-
robků,

c) náklady na přizpůsobení provozovny sloužící
k výkonu samostatné výdělečné činnosti, a to
zejména náklady na

1. pořízení a ověření počítačového programo-
vého vybavení,

2. přizpůsobení a pořízení pomocných techno-
logických zařízení,

3. přizpůsobení hygienických, tepelných, svě-
telných nebo hlukových podmínek, nebo

4. výstavbu nebo rozšíření provozu, včetně ná-
kladů na počítačové vybavení.

(2) Je-li součástí nákladů uvedených v od-
stavci 1 i daň z přidané hodnoty a osoba samostatně
výdělečně činná není plátcem této daně, považuje se
daň z přidané hodnoty za provozní náklad vynalo-
žený osobou samostatně výdělečně činnou, která je
osobou se zdravotním postižením.“.

5. Poznámka pod čarou č. 10 zní:

„10) § 75 odst. 6 a § 76 odst. 6 zákona č. 435/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.“.

6. Nadpis části třetí včetně odkazu zní:

„CHRÁNĚNÝ TRH PRÁCE

(K § 78 odst. 11 zákona)“.

7. § 14a se včetně nadpisu zrušuje.

8. Odkaz pod nadpisem části čtvrté zní:

„(K § 81 odst. 6 zákona)“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.
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445

VYHLÁŠKA

ze dne 12. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních
a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky,

v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění vyhlášky č. 191/2013 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zá-
kona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004
Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zá-
kona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
č. 139/2014 Sb. a zákona č. 264/2014 Sb., k provedení
§ 22 odst. 2 písm. a) bodu 3 veterinárního zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení vete-
rinárních a hygienických požadavků pro některé po-
travinářské podniky, v nichž se zachází se živočiš-
nými produkty, ve znění vyhlášky č. 191/2013 Sb.,
se mění takto:

1. § 10 včetně poznámek pod čarou č. 17 až 24
zní:

„§ 10

(1) Potravinářský podnik, který zpracovává
v rámci okrajové a omezené činnosti v průměru
500 l mléka turů, kozího nebo ovčího mléka denně,
nejvýše však 1000 l mléka do 48 hodin po nadojení,
může, není-li dále stanoveno jinak, v rámci své ma-
loobchodní činnosti dodávat výrobky ze syrového,
mlékárensky neošetřeného (nepasterovaného) mléka
od zvířat z vlastního hospodářství nebo výrobky
z tepelně ošetřeného (pasterovaného) mléka od zví-
řat z vlastního hospodářství jinému maloobchodu,
který dodává tyto mléčné výrobky přímo koneč-
nému spotřebiteli nebo použije dodané mléčné vý-
robky k přípravě pokrmů určených k přímému po-
dávání konečným spotřebitelům, jestliže množství
výrobků dodávaných jinému maloobchodu nepře-
kračuje týdně 35 % produkce mléčných výrobků
tohoto potravinářského podniku.

(2) Potravinářský podnik uvedený v odstavci 1

nemůže výrobky uvedené v odstavci 1 dodávat do
zařízení zajišťujícího stravovací služby

a) ve školách a školských zařízeních zapsaných do
školského rejstříku17),

b) v zařízeních sociálně výchovné činnosti a zaříze-
ních pro děti vyžadující okamžitou pomoc18),

c) v provozovnách živnosti, jejíž náplní je péče
o dítě do 3 let věku v denním režimu nebo vý-
chova, výuka anebo mimoškolní vzdělávání dětí
nad 3 roky věku v předškolním zařízení,

d) v soukromých školách nebo zařízeních slouží-
cích odbornému vzdělávání19) nezařazených do
rejstříku škol a školských zařízení,

e) v zařízeních dětských skupin20), zotavovacích
a jiných podobných akcí pro děti21), poskyto-
vatelů lůžkové péče22), lázeňské léčebně rehabi-
litační péče23), dětských domovů pro děti do
3 let věku22) a sociálních služeb24).

(3) Pro výrobu výrobků uvedených v odstavci 1
musí být použito syrové mléko pocházející od zví-
řat, která splňují požadavky stanovené v příloze III
oddílu IX kapitole I části I nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, ve kterém po
nadojení

a) obsah reziduí inhibičních látek nepřesahuje li-
mity stanovené v příloze III oddílu IX kapito-
le I části III odst. 4 nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 853/2004,

b) Staphylococcus aureus nepřesahuje 500 KTJ
v 1 ml, jde-li o výrobu výrobků ze syrového,
mlékárensky neošetřeného (nepasterovaného)
mléka,

c) celkový počet mikroorganismů nepřesahuje
100 000 v 1 ml a celkový počet somatických
buněk nepřesahuje 400 000 v 1 ml, jde-li o krav-
ské mléko, a

d) celkový počet mikroorganismů nepřesahuje
v případě
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1. mléka pro výrobu výrobků ze syrového,
mlékárensky neošetřeného (nepasterova-
ného) mléka, 500 000 v 1 ml, jde-li o mléko
jiného druhu než kravské, nebo

2. mléka pro výrobu výrobků z tepelně ošetře-
ného (pasterovaného) mléka 1 500 000
v 1 ml, jde-li o mléko jiného druhu než krav-
ské.

(4) Směsný vzorek syrového mléka po nadojení
od všech dojených zvířat pro výrobu výrobků uve-
dených v odstavci 1 musí být vyšetřován na základě
analýzy nebezpečí a s přihlédnutím k předchozím
výsledkům a jejich trendům, zejména při zahájení
výroby výrobků podle odstavce 1 a při každé změně
ve způsobu získávání, ošetřování a zpracovávání
mléka, jež by mohla ovlivnit jeho zdravotní nezávad-
nost, nejméně však dvakrát ročně s odstupem mezi
jednotlivými vyšetřeními nejméně 2 měsíce, a to
z hlediska limitů uvedených v odstavci 3 písm. b)
až d).

(5) Pro výrobu výrobků uvedených v odstavci 1
musí být použito mléko, které bezprostředně před
jeho zpracováním vedle požadavků uvedených v od-
stavci 3 písm. a) a b),

a) jde-li o mléko kravské, splňuje požadavky sta-
novené v příloze III oddílu IX kapitole II čás-
ti III odst. 1 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 853/2004 nebo

b) jde-li o mléko jiného druhu než kravské, nepře-
sahuje celkový počet mikroorganismů v případě
1. výrobků ze syrového, mlékárensky neošetře-

ného (nepasterovaného) mléka 1 500 000
v 1 ml, nebo

2. výrobků z tepelně ošetřeného (pasterova-
ného) mléka 4 500 000 v 1 ml.

17) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů.

18) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů.

19) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ-
nostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

20) Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

21) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů.

22) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmín-
kách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

23) Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích,
zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčeb-
ných lázních a lázeňských místech a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

24) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.“.

2. § 11 se zrušuje.

Čl. II

Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při po-
skytování informací v oblasti technických předpisů
a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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446

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 7. prosince 2017

o vydání výměru MF č. 01/2018,
kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018

Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že dne 28. listopadu 2017 vydalo výměr MF č. 01/2018, kterým se stanovuje seznam zboží
s regulovanými cenami pro rok 2018. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 13/2017 ze dne
29. listopadu 2017 a nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018.

Ministr:

Ing. Pilný v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 7. prosince 2017

o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství
za 1. až 3. čtvrtletí 2017 pro účely zákona o zaměstnanosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 57 odst. 2, § 77 odst. 2, § 82 odst. 1, § 113 odst. 7, § 114
odst. 2 a § 122 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že
průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 činí 28 761 Kč.

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.
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