Ing. Vladimír Šretr – daňový poradce

Informace o změně prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví a
změně cestovních náhrad od 1.1.2018
A) Změna prováděcí vyhlášky 500/2002 Sb. k zákonu o účetnictví od 1.1.2018
V prosinci 2017 byly vyhláškou č. 441/2017 Sb. vyhlášeny změny vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb. o účetnictví pro účetní jednotky,
které jsou podnikateli.
Tyto nově vyhlášené změny prováděcí vyhlášky vstoupí v platnost dnem 1.1.2018.
Dále uvádím přehled základních změn, kterou vstoupí v účinnost počínaje rokem 2018.
• Na základě změny § 3 a § 13 vyhlášky se může účetní jednotka rozhodnout, zda
časové rozlišení aktiv bude vykazovat jako doposud v rozvaze v položce „D-Časové
rozlišení aktiv“, nebo za bude toto časové rozlišení aktiv vykazovat v nově vytvořené
položce rozvahy „C.II.3-Časové rozlišení aktiv“ v rámci skupinové položky C.II –
Pohledávky.
• Na základě změny § 3 a § 19 vyhlášky se může účetní jednotka rozhodnout, zda
časové rozlišení pasiv bude vykazovat jako doposud v rozvaze v položce „D-Časové
rozlišení pasiv“, nebo za bude toto časové rozlišení aktiv vykazovat v nově vytvořené
položce rozvahy „C.III.-Časové rozlišení pasiv“.
• Na základě změny § 6 odst. 3 vyhlášky již nebude možno odpisovat goodwill nebo
záporný goodwill až po dobu 120 měsíců, ale bude možno kladný i záporný goodwill
odepsat nejdéle za dobu 60 měsíců.
• Novým § 15a vyhlášky se slučují do jedné položky dosavadní položky pasiv A.IV.1Nerozdělený zisk minulý let a A.IV.2-Neuhrazená ztráta minulých let do nové jedné
položky A.IV.1-Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let.
• Současně se novým § 15a vyhlášky zavádí nová položka pasiv A.IV.2-Jiný výsledek
hospodaření minulých let, čímž se současně ruší dosavadní položka A.IV.3, která
měla stejný obsah jako nová položka A.IV.2.
• Nově byl doplněn § 61c vyhlášky, který upravuje problematiku ocenění majetku na
reálnou hodnotu při změnách kategorií účetních jednotek. Pokud dojde ke změně
kategorie účetní jednotky, bude povinností účetní jednotky přecenit příslušný majetek
na reálnou hodnotu již k prvnímu dni účetní období, ve kterém došlo ke změně
kategorizace účetní jednotky. Při přecenění na reálnou hodnotu se postupuje podle
ustanovení § 27 zákona o účetnictví.

Pokud účetní jednotka vykazuje v pasivech nerozdělený zisk minulých let a neuhrazenou
ztrátu minulých let podle dosavadní právní úpravy ve dvou různých položkách, bude obě
částky od roku 2018 vykazovat v nové položce „Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta
minulých let“. Tyto skutečnosti doporučuji komentovat v Příloze účetní závěrky.
B) Změny sazeb cestovních náhrad od r. 2018
Vyhláškou č. 463/2017 Sb. byly nově stanoveny pro rok 2018
• sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel,
• sazby stravného při tuzemských pracovních cestách,
• průměrné ceny pohonných hmot za roku 2017
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel – osobních automobilů,
se s účinností od 1.1.2018 zvyšuje na 4,- Kč.
Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách, které je možno u podnikatelských
subjektů uznat jako daňové náklady ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) bod 2. zákona
o daních z příjmů, mohou s účinností od 1.1.2018 činit:
-

78,- až 93,- Kč při pracovních cestách trvajících 5 – 12 hodin,
119,- až 143,- Kč při pracovních cestách trvajících 12 – 18 hodin,
186,- až 223,- Kč při pracovních cestách trvajících více jak 18 hodin.

Pro účely stanovení výdajů za spotřebovaného pohonné hmoty při pracovních cestách
vozidlem nezahrnutým v obchodní majetku poplatníka ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2
písm. k) bod 3 zákona o daních z příjmů a ustanovení § 158 a § 189 zákoníku práce byly
stanoveny průměrné ceny pohonných hmot za 1 litr takto:
-

30,50 Kč – benzin automobilový 95 oktanů,
32,80 Kč – benzin automobilový 98 oktanů,
29,80 Kč – nafta motorová.
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