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KE KONCEPCI NOVÉ ÚČETNÍ LEGISLATIVY 

ON THE CONCEPT OF NEW ACCOUTING 

LEGISLATION 

 

Roman Horák  

 

Abstrakt: Ministerstvo financí předložilo v listopadu 2018 k veřejné konzultaci 

materiál, „Souhrn řešení koncepce nové účetní legislativy 2020 – 2030“.  Tento 

dokument připravila pracovní skupina, kterou tvořily profesní organizace 

a komory. Cílem jejího úsilí bylo shrnutí stávajícího stavu právní úpravy 

účetnictví. Následně byla zahájena veřejná konzultace. V dubnu 2019 byly 

připomínky vzešlé z diskuse zapracovány do dokumentu: „Vyhodnocení 

veřejné konzultace  k  souhrnu koncepce nové účetní legislativy 2020 - 2030“. 

Autor článku provedl analýzu tohoto dokumentu. Předkládá vyjádření k oběma 

materiálům jako příspěvek k další odborné diskusi před vypracování návrhu 

nového zákona o účetnictví a souvisejících právních předpisů. 

 

Klíčová slova: účetní, účetnictví, vedení účetnictví, Evropská směrnice, 

koncepce rámec účetnictví, konsolidovaná účetní závěrka, finanční výkazy, 

výroční zpráva, malé podniky, nezisková organizace, účetní zásady a principy. 

 

Abstract: In November 2018, the Ministry of Finance submitted a public 

consultation document, “Summary of the solution of the new accounting 

legislation 2020 - 2030” by working an expert group consisted of professional 

organizations and chambers. The aim of the document was to summarize the 

current state of legislation of accounting. Was opened a public consultation. In 

April 2019, comments of the public consultation were incorporated into the 

document "Evaluation of the Public Consultation on the Summary of the 

Concept of the New Accounting Legislation 2020 - 2030". The author of the 

article analyzed both documents and presented his opinion of the new 

amendment as a contribution to further discussion of the draft of the new 

Accounting Act and related legislation. 
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1 ÚVOD 

Pracovní skupina náměstka MF ČR pro řízení sekce 04 – Finanční řízení 

a kontrola představila veřejnosti na webových stránkách MF ČR v listopadu 

2018 dokument „Souhrn řešení koncepce nové účetní legislativy 2020 – 2030“ 

dále jen Souhrn koncepce. V rámci pracovní skupiny pracovali experti nejen 

MF ČR, ale i zástupci těchto organizací: 

 Accountancy Europe, 

 Akademie věd ČR, 

 Česká národní banka, 

 Generální finanční ředitelství, 

 Komora auditorů ČR, 

 Komora certifikovaných účetních, 

 Komora daňových poradců, 

 Svaz účetních, 

 Vysoká škola ekonomická v Praze. 

Cílem pracovní skupiny bylo předložit: 

 Charakteristiku stávajícího stavu základních okruhů problematiky právní 

úpravy  v  oblasti účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových 

organizacích.  

 Návrh dalšího vhodného vývoje v těchto oblastech, a to jako podkladu 

pro další odbornou diskusi. 

Materiál neobsahoval analýze účetnictví zdravotních pojišťoven a některých 

vybraných účetních jednotek, které jsou územními samosprávnými celky, 

dobrovolnými svazky obcí, regionálními radami regionů soudržnosti, 

příspěvkovými organizacemi, státními fondy podle rozpočtových pravidel 

a organizačními složkami státu. Vzhledem k nedávno provedené reformě 
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účetnictví těchto celků se žádná významná změna v souvislosti s novou 

koncepcí účetní legislativy nepředpokládá. Souhrn koncepce byl představen 

na 9. ročníku odborného semináře Národní účetní rady dne 7. prosince 2018 

na VŠE v Praze. Proběhla veřejná konzultace k Souhrnu koncepce, kterého 

se účastnilo 19 subjektů různých kategorií ve složení uvedeného na obrázku 

2.  Na základě této konzultace pracovní skupina MF ČR vydala „Vyhodnocení 

veřejné konzultace k souhrnu řešení koncepce nové účetní legislativy 2020 - 

2030“ dále jen Vyhodnocení. 

Cílem článku je informovat konferenci o připravované koncepci účetní 

legislativy a předložit úvahu nad navrženou úpravou uplatnění obecných 

účetních principů a zásad v nové účetní legislativě. Autor článku provedl 

obsahovou analýzu dokumentů Souhrn koncepce a Vyhodnocení se zaměřením 

na vybraná témata. Jedná se o kapitoly: I. 1. Ke koncepčnímu rámci, I. 2. Účetní 

zásady a principy. V článku autor uvádí vybrané citace ze „Souhrn koncepce“ 

či Vyhodnocení proloženým textem. Tyto materiály byly základními 

literárními zdroji. 

2 CHARAKTERISTIKA A VYHODNOCENÍ NÁVRHU 

KONCEPCE NOVÉ ÚČETNÍ LEGISLATIVY 

2.1 Současný stav účetní legislativy 

Mezi základní právní účetní normy, které jsou registrovány ve Sbírce listin, 

patří: 

 zákon o účetnictví, 

 prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, 

 zákon o auditorech. 

Dále jsou to doporučující normy, které nejsou součástí českých právních 

předpisů, jsou: 

 České účetní standardy pro různé druhy organizací – účetní jednotky, 

 IFRS - mezinárodní účetní standardy, 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady. 

 Interpretace Národní účetní rady. 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů nepodléhá 

častým novelizacím. Za 27 let účinnosti tohoto zákona, bylo provedeno pouze 

15 novelizací. Na druhou stranu za tuto dobu z procesního a formálního 
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hlediska struktura zákona již neodpovídá současnému stavu poznání tvorby 

legislativy. Dále z věcného hlediska subjekty dotčené vedením účetnictví řeší 

nové situace, hospodářské procesy, které musí zachycovat jako účetní případy. 

Tyto nelze jednoduše zahrnout pod stávající způsoby a právní regulaci. Sama 

účetní jednotka má za povinnost vytvořit vnitřní účetní směrnice k vedení 

účetnictví. Současná účetní praxe dokazuje, že výše uvedené předpisy 

nepostačují k zachycení nových ekonomických procesů, vzniklých postupů 

a subjektů. Život s sebou přináší nové situace. Uplatňují se nové formy 

a způsoby podnikání související s globalizovanou, digitalizovanou a sdílenou 

ekonomikou. Např. jde o využívání různých aplikací, kryptoměn atd. Vznikají 

nové druhy organizací, účetních jednotek, jejichž právní zakotvení se objevuje 

v národní i mezinárodní legislativě. Příkladem mohou být investiční 

společnosti nebo svěřenské fondy („trusty“).  

V oblasti regulace v rámci EU nabývají na stále větším významu Mezinárodní 

účetní standardy (IAS/IFRS) a harmonizace účetnictví. Jako příklad slouží 

IFRS 9 – Finanční nástroje na celosvětovou dluhovou krizi z roku 2008. Tyto 

důvody vedly MF ČR zajistit srovnatelnost informací vykazovaných 

zahraničními účetními jednotkami v její jurisdikci. Právní předpisy upravující 

účetnictví mají podporovat volný evropský trh kapitálu a služeb, 

konkurenceschopnost našich firem na evropském nebo světovém trhu. Proto je 

žádoucí, aby soustava právních předpisů v oblasti účetnictví odpovídala nových 

ekonomickým a právním podmínkám a stále poskytovala uživatelům výstupů 

z účetnictví relevantní účetní informace.  

Mění se účetní praxe a následně i účetní teorie. Stávající účetní předpisy 

na změny nereagují. Před účetními jednotkami se objevují otázky: Jak má 

účetnictví zachycovat tyto děje? Jak uzpůsobit stávající účetní postupy, 

terminologii, aby byla zachována podstata a smysl účetnictví?  

Má-li účetnictví být systémem zobrazující ekonomickou realitu 

formalizovaným způsobem tak, „…,aby účetní závěrka byla sestavena na jeho 

základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví 

a finanční situace účetní jednotky tak, aby na jejím základě mohla osoba, 

která tyto informace využívá (dále jen „uživatel“), činit ekonomická 

rozhodnutí“. (viz § 7 ZoÚ), měla by být přizpůsobena účetní legislativa.  

Pracovní tým připravil dokument Souhrn koncepce, který je komplexním 

materiálem obsahující 212 stránek. Řeší pojetí nového zákona o účetnictví 

odpovídající požadavkům první poloviny 21. století. Jeho obsah je uveden 

na obrázku 1. 
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Obrázek 1: Obsah „Souhrn řešení koncepce nové účetní legislativy 2020 – 2030“ 

 

Zdroj: MF ČR 

2.2 Vyhodnocení názorů k nové koncepci účetní legislativy  

Ministerstvo financí ČR v rámci odborné konzultace oslovilo odbornou 

veřejnost. Veřejné konzultace k „Souhrn koncepce“ se zúčastnilo 19 subjektů, 

které byly rozděleny podle právní formy subjektu do 6 různých kategorií. 

Z níže uvedeného grafu na obrázku 2 je zřejmé, že zastoupení subjektů bylo 

různorodé, což přispělo k  vyhodnocení veřejné konzultace. 
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Obrázek 2: Přehled o účastnících veřejné konzultace 

 

Zdroj: MF ČR 

Součástí každé kapitoly byly předloženy tři otázky, které měly motivovat 

konzultující k vyjádření svých názorů, připomínek a doporučení. Příklad otázek 

je uveden na obrázku 3. 

Obrázek 3: Přehled otázek ke kapitole 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MF ČR 
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I. 1.8. Otázky ke kapitole 

Otázka č. 1: Souhlasíte s navrhovaným řešením tak, jak je uvedeno 

v podkapitole navrhovaná úprava? Pokud ne, vysvětlete, prosím, proč 

a navrhněte jiné řešení. 

Otázka č. 2: Jsou podle Vašeho názoru v kapitole uvedeny všechny 

související otázky a rizika? Pokud ne, prosím, doplňte. 

Otázka č. 3: Máte v tuto chvíli nějaké další komentáře, případně návrhny 

na dolnění kapitoly? Prosím, uveďte. 
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Obrázek 4: Přehled komentářů a připomínek ke kapitolám 

 

Zdroj: MF ČR 

V případě, že konzultující nesouhlasili s navrhovanou variantou, měli 

v komentáři vyjádřit příčinu nesouhlasu a navrhnout jiné řešení. Podle četnosti 

vyjádření, nejvíce komentářů bylo směřováno ke koncepčnímu rámci 

a obecným účetním zásadám, principům a vymezením účetních jednotek 

v zákoně o účetnictví. Přehled doporučení a komentářů k Souhrnu koncepce je 

uveden na obrázku 4. 

Ne všichni konzultující se vyjadřovali ke všem kapitolám. Výsledky 

z Vyhodnocení jednotlivých kapitol nejsou podle MF ČR reprezentativní 

a v některých případech i relevantní. Kvalita připomínek, komentářů 

a  doporučení i přesto je významnou podporou pro přípravu nového zákona.  
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3 ANALÝZA PODKAPITOL I.1 A I.2 

3.1 Ke koncepčnímu rámci a obecným účetním zásadám 

a principům 

MF ČR Koncepčním rámcem účetnictví „…rozumí soubor předpokladů, 

principů a definic, ze kterých účetnictví vychází. Vzhledem k dlouhému vývoji 

účetnictví se řada těchto předpokladů, principů a definic postupně stala obecně 

uznávanými.“ Tento rámec je podrobněji vysvětlen v „Souhrn koncepce“ a je 

na obrázku 5. Ze Souhrnu koncepce vyplývá, že stávající právní účetní předpisy 

neobsahují koncepční rámec ani jeho části v ucelené podobě. Na příklad pouze 

některé obecné účetní zásady jsou v zákoně explicitně vyjádřené (princip 

věcného a časového souladu nákladů a výnosů). Jiné jsou vyjádřeny implicitně 

(princip stálosti cen). V zákoně nejsou vymezeny explicitně cíl účetnictví 

ani základní účetní pojmy, jako např. aktiva, pasiva, náklady a výnosy, závěrka, 

závěrka, rozvaha apod.. Tato skutečnost přispívá  k  rozdílnému chápání těchto 

principů, zásad, pojmů a metod, což se projevuje nejen ve vzdělávání 

a následné praxi účetních, ale může mít významné dopady při řešení daňových 

a soudních sporů.  Podrobněji je problematika rozebrány následující kapitole. 

Z Vyhodnocení vyplynulo, že 75 % aktérů diskuse souhlasilo s návrhem, že: 

„… nová úprava by měla být vypracována na základě koncepčního rámce, 

který se v co největší míře stane „psaným“ rámcem a jeho jednotlivé koncepční 

prvky budou promítnuty do textu zákona. Případné odchylky by měly být 

popsány a zdůvodněny, a to i ve vazbě na směrnici 2013/34/EU, včetně úlev 

pro mikro a malé účetní jednotky. Dalším důležitým podnětem pramenícím 

z veřejné konzultace je sblížení navrhovaného koncepčního rámce 

s koncepčním rámcem IFRS a převzetí a začlenění některých jeho prvků 

(např. přiřazování nákladů a výnosů IFRS 15, funkční měna IAS 21, 

znehodnocení).“  
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Obrázek 5: Schéma koncečního rámce 

 

Zdroj: MF ČR 

Souhrn koncepce se účetními zásadami a principy uvádí:„… se obecně 

považuje soubor pravidel, která jsou imanentní účetnictví, jako způsobu 

zachycení ekonomické reality formalizovaným a předvídatelným způsobem. 

Účetní jednotky se těmito zásadami a principy řídí při vedení účetnictví 

a při sestavování účetní závěrky bez ohledu na to, zda si to uvědomují či nikoli. 

Účetní zásady a principy zpravidla nebývají vyčerpávajícím způsobem 

kodifikovány (výslovně vymezeny právním předpisem).“ V ZoÚ jsou některé 

obecné účetní zásady zapracovány v ustanoveních podobně jako je tomu 

ve Směrnici 2013/34/EU, např. u zásady přiřazování nákladů a výnosů. 

V Souhrnu koncepce se navrhuje buď ponechat stávající stav anebo„… 

soustředit obecné účetní zásady na „jedno místo“ a tím poskytnout uživatelům 

ZoÚ větší uživatelský komfort.“ S tímto problémem jsou spojeny další 

diskutované otázky, jako např.: 
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1. Vztahují se obecné účetní zásady na všechny účetní jednotky? 

2. Mohou být obecné účetní zásady dodrženy u mikro účetních jednotek, 

malých účetních jednotek anebo nestátních neziskových organizací?  

3. Vztahují se obecné účetní zásady i na vedení hotovostního 

(jednoduchého) účetnictví? 

4. Jak budou postupovat účetní jednotky, které budou sestavovat účetní 

závěrku podle IFRS? 5. Měla by být převzata zásada „přednosti obsahu 

nad formou“ anebo ponechat stávající stav?  

5. Vymezit zásady a principy taxativním způsobem nebo demonstrativním 

způsobem  v  novém ZoÚ?  

6. Je vhodné uvést v zákoně též interpretační ustanovení v tom smyslu, 

že pokud konkrétní účetní případ není upraven zákonem, řeší 

se  v  souladu s účetními principy a zásadami? 8. Jak provázat vymezení 

zásad v zákoně s případným koncepčním rámcem? 

Z Vyhodnocení vyplynulo, že všichni respondenti souhlasili „…se shrnutím 

obecných účetních zásad do zákona o účetnictví“. Z Vyhodnocení je zřejmé, 

„…že někteří účastníci veřejné konzultace poptávají v českých účetních 

předpisech zpřesnění obecných účetních principů a zásad, ať už se jedná 

např. o zásadu obsahu nad formou nebo definici akruálního principu“ a dále 

i „…zařazení obecných principů účtování do účetní legislativy.“ 

Ve Vyhodnocení se uvádí, že „…některé subjekty nesouhlasí s osvobozením 

mikro účetních jednotek od povinnosti časového rozlišení a to především 

z pohledu zkreslení hospodářského výsledku, narušení vnímání ekonomického 

rozhodování. Zároveň může toto osvobození způsobit potíže při přechodu 

do vyšší kategorie účetní jednotky.“  Celkově lze konstatovat, že zavedení 

obecných účetních zásad do ZoÚ, byť by bylo taxativní, je přínosné z hlediska 

vyšší právní jistoty účetních jednotek, nebude znamenat nadbytečnou 

administrativní zátěž. 

4 DISKUSE K SOUHRNU KONCEPCE 

A VYHODNOCENÍ 

Autor v této kapitole analyzuje nejen Souhrn koncepce a Vyhodnocení, 

ale rozvádí vybrané pasáže z obou dokumentů. Snaží se prohloubit diskusi 

na toto téma. Autor poskytuje prostor k naznačení dalšího možného řešení 

či významu pro rozvoj účetní vědy či praxi.  
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Autor se shoduje s většinou diskutujících, že koncepce stávající účetní 

legislativy neodpovídá požadavkům současnosti. Chybí jí logický rámec, 

teoretická východiska, účetní legislativa nemá nástroje na zachycení účetních 

operací související s rozvojem technologií a globalizací. Měla by být nahrazena 

novou účetní legislativou. Podle autora koncepční rámec je logickou rámcovou 

strukturou účetnictví. Měl by být teoretickým základem pro koncipování 

nového ZoÚ, která by měla nástroje splňující požadavky digitální 

a globalizované ekonomiky. 

„I. Cíle účetnictví. Cíle vymezují, komu a čemu má účetnictví sloužit. Cíle jsou 

hlavní determinantou celé právní úpravy v oblasti účetnictví, včetně samotného 

koncepčního rámce. Cílem účetnictví je sloužit informačním potřebám třetích 

stran tak, aby se na základě takto získaných informací mohly ekonomicky 

rozhodovat.“ 

Obecně cíl vyjadřuje dosažení určité mety, plánovaného, žádoucího stavu, 

kterou chceme svou činností dosáhnout. V případě účetnictví se jedná 

o vyhotovené přehledy účetní závěrky, tj. účetní výkazy, které srozumitelně 

podávají věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 

jednotky tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá 

(dále jen „uživatel“), činit ekonomická rozhodnutí“. (viz § 7 ZoÚ)  Autor 

však upozorňuje, že jednotlivé body koncepčního rámce bude nutné precizovat. 

II. „Předpoklady a zásady představují základní koncepční pilíře, na nichž je 

konkrétní účetnictví vystavěno. Předpoklady a zásady vymezují myšlenkový 

prostor, ze kterého se vychází při tvorbě účetních metod a jejich soubor 

vytyčuje přístup k plnění cílů účetnictví. Těmito předpoklady je vymezení účetní 

jednotky, trvání podniku, oceňování v peněžních jednotkách, periodicita. Mezi 

zásady se uvádí stálost cen, aktuálnost a srovnatelnost nákladů a výnosů.“ 

Vyjádření autora: Autor souhlasí s diskutujícími, že je zásady by měly být 

součástí zákona z důvodu vyšší právní jistoty. Autor rozumí předpokladem 

jako nutnou a důležitou podmínku realizace účetnictví. Zásadou rozumí 

pravidlo či princip, který je důležité vždy dodržovat, aby bylo něco realizováno 

za určitých podmínek. V Souhrnu koncepce jsou definovány předpoklady 

jako obecné účetní zásady. U části „Předpoklady a zásady“ autor doporučuje 

upřesnit, co se rozumí předpoklady účetnictví. Z textu Souhrnu koncepce 

se uvádí zásada coby předpoklad. Pod „Zásadami“ se rozumí ostatní zásady 

neuvedené v „Předpokladech“. Je to zavádějící z hlediska pojmosloví, 

nepřispěje to ke zvýšení právní jistoty účetních jednotek. Vedle známých 

definic se objevují nové pojmy, jako např. relevance a v dalším textu uvádí 
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významnost v mírně odlišném významu. Dále jsou to pojmy ověřitelnost (dříve 

průkaznost), také termín užitek či neutralita, aj. nejsou důsledně vysvětleny. 

Autor trvá na jejich precizaci. V textu tyto pojmy působí nepřesně. 

III. “Kvalitativní charakteristiky a omezení. Tyto koncepční prvky podrobněji 

specifikují nároky na kvalitu informací generovaných účetnictvím. Jedná 

se o soubor podmínek, které musí být splněny, aby bylo dosaženo stanoveného 

cíle (viz bod I.). Tyto podmínky je nutné respektovat při tvorbě účetních metod. 

Omezení představují úlevy z kvalitativních nároků, jejichž aplikací nedojde 

k ohrožení stanoveného cíle.“  

IV. „Základní prvky účetních výkazů a definice. Aby účetní metody mohly být 

aplikovány zamýšleným způsobem, musí být k dispozici jasně vymezený 

pojmový aparát. Tento   pojmový aparát musí být vybudován tak, aby se s jeho 

pomocí dostávalo uživatelům (viz bod I.) takového typu informací, 

který očekávají. 

Vyjádření autora: Souhrn koncepce popisuje nutné podmínky, které musí být 

splněny, aby účetnictví plnilo svůj účel. Podobně jako u bodu II. autoři textu 

odlišně od současného ZoÚ definují některé účetní kategorie, např. není 

definován pojem „Pasiva“. Nově zavádí pojem „dluhy“. Dle názorů autora 

by měly být základní pojmy českých účetních definovány v souladu s českými 

právním pořádkem, resp. s NOZ, předpisy EU a mezinárodními účetními 

standardy (IFRS, IPSAS). 

Pro větší přehlednost je možné provést porovnání struktury ZoÚ a navrhované 

struktury nové účetní legislativy. 

5 ZÁVĚR 

Cílem článku bylo podat informaci o postupu přípravy nového ZoÚ. MF ČR 

ve spolupráci s vybranými účetními experty vybraných organizací připravilo 

Souhrn koncepce a z veřejné konzultace vypracovalo závěry zveřejněné 

ve Vyhodnocení. Autor článku provedl zhodnocení obou dokumentů. Vyjádřil 

se k návrhům konzultujících expertů. Provedl analýzy vybraných kapitol 

s nejčetnějšími připomínkami, jako je uplatnění koncepčního rámce a obecných 

účetních zásad a principů při tvorbě nové legislativy. Autor se ztotožnil 

se závěry konzultujících uvedených ve Vyhodnocení. Doporučuje 

jako teoretické východisko využít koncepční rámec pro sestavení nového ZoÚ.  

Dále souhlasí s tím, že je nutno v účetní legislativě definovat nejen stávající 

účetní pojmy, ale i nové termíny, které by měly být využity pro zachycení 
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účetních operací související s rozvojem technologií a globalizací. Podporuje 

návrhy na vymezení obecných účetních zásad a principů v účetní legislativě, 

ztotožnění s termíny z obchodně právních předpisů (např. NOZ), harmonizaci 

s EU a mezinárodními účetními standardy. Koncem roku se připravuje další 

seminář k nové účetní legislativě autora koncepční rámec, který bude zahrnovat 

další kroky k nové účetní legislativě.  Pokud bude možné, autor se zúčastní 

aktivně této diskuse. 

AFILACE 

Článek byl podpořen  IGA_AS_01-07 “Vybrané problémy veřejných financí, 

ve vazbě na daňovou problematiku, výkaznictví a účetnictví”.    
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