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•  5.4. Vykazování srovnatelných údajů za minulé období v přehledu o peněžních tocích 

 



Odpisování goodwillu 

  

Goodwillem je dle § 6 vyhlášky pro podvojné účetnictví podnikatelů  

kladný nebo záporný rozdíl mezi  

oceněním obchodního závodu nabytého převodem nebo přechodem za úplatu, 

vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn obchodní korporace a  

souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy.  

 



odpisování goodwillu 

následná  změna kupní ceny 

• Goodwill se odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního 

závodu do nákladů, v případě přeměny obchodní korporace se tento goodwill 

odpisuje do nákladů od rozhodného dne přeměny.  

• Záporný goodwill se odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí 

obchodního závodu do výnosů, v případě přeměny obchodní korporace se tento 

goodwill odpisuje do výnosů od rozhodného dne přeměny. 

• O případnou následnou změnu kupní ceny obchodního závodu se upraví hodnota 

goodwillu nebo záporného goodwillu, a to beze změny doby odpisování. 

 

 



Odpisování GW v případě, že 

nelze odhadnout dobu použitelnosti GW 

• Odpisování goodwillu je dále upraveno v § 56 odst. 2 prováděcí vyhlášky 

následovně: 

• Pokud dobu použitelnosti goodwillu nelze odhadnout, účetní jednotka 

rozhodne o době odpisování goodwillu nebo záporného goodwillu, která 

nesmí být kratší než 60 měsíců a delší než 120 měsíců; zvolenou dobu účetní 

jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce.  

 



Změny v porovnání s původní úpravou 

• Podle právní úpravy platné do konce účetního období započatého před 
rokem 2018 platilo, že se goodwill odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 
měsíců od nabytí obchodního závodu (od rozhodného dne přeměny).  

• Účetní jednotka měla právo rozhodnout i o delší době odpisování, 
maximálně však do 120 měsíců. Toto rozhodnutí podléhalo povinnosti 
odůvodnění v příloze účetní závěrky. 

• Z výše uvedeného vyplývá, že účetní jednotka se mohla rozhodnout pro 
dobu odpisování nejen kratší, ale též delší než 60 měsíců. 

 



Změny v porovnání s původní úpravou 

• Nově tedy platí doba odpisování v časovém období delším než 60 do 120 měsíců 
pro situaci, pokud dobu použitelnosti goodwillu nelze odhadnout. 

• Přechodná ustanovení novely č. 441/2017 Sb., která mění pravidla od účetního 
období započatého v roce 2018, neobsahují informaci, jak postupovat u goodwillu, 
který vznikl před účetním obdobím, které započalo před rokem 2018. S odvoláním 
na běžnou praxi i ustanovení bodu 2. čl. II novely č. 441/2017, které stanoví postup 
pro nehmotné výsledky výzkumu lze předpokládat, že postup platný před rokem 
2018 použijeme až do konce odpisování a nový postup použijeme až pro goodwill 
vzniklý v účetním období, které započalo v roce 2018.  

 



Nehmotné výsledky (výzkumu) a vývoje 

• Účetní období započaté v roce 2018 

• Podle § 6 odstavce 3 písm. a) prováděcí vyhlášky jsou nehmotnými výsledky 

(výzkumu) vývoje a software takové výsledky a software, které jsou buď 

vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi anebo nabyty od jiných 

osob. 

 



Nehmotné výsledky (výzkumu) a vývoje 

• Novelizované znění vyhlášky vypustilo pojem výsledků výzkumu.  

• Podle přechodných ustanovení (Čl. II bod 2. vyhlášky č. 441/2017 Sb.) účetní 

jednotka, která vykazovala nehmotné výsledky výzkumu v položce "B.I.1. 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje" do konce účetního období 

započatého před rokem 2018, pokračuje v jeho odpisování a vykazuje tento 

majetek až do jeho vyřazení v položce "B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný 

majetek".  

 



Oceňování reálnou hodnotou 

při změně kategorie účetní jednotky 

  Popis operace – rok 2017 částka MD D 

1. Pořizovací cena  

cenných papírů  

evidovaná na účtech  

skupiny 06x 

50 000 06x   

2. Přecenění těchto  

cenných papírů  

na reálnou hodnotu 

45 000 41x 06x 



Oceňování reálnou hodnotou 

při změně kategorie účetní jednotky 

  

Počáteční zůstatek 

2018 

5 000 06x 701 

1. Zrušení přecenění 45 000 42x 41x 



Změny ve vykazování položek rozvahy 

Varianta vykazování časového rozlišení aktiv v rámci oběžných aktiv: 

 

• C.II.3. Časové rozlišení aktiv 

• C.II.3.1. Náklady příštích období 

• C.II.3.2. Komplexní náklady příštích období 

• C.II.3.3. Příjmy příštích období 

 



Změny ve vykazování položek rozvahy 

Varianta vykazování časového rozlišení aktiv jako samostatná položka 

rozvahy: 

• D. Časové rozlišení aktiv 

• D.1. Náklady příštích období 

• D.2. Komplexní náklady příštích období 

• D.3. Příjmy příštích období 

 



Změny ve vykazování položek rozvahy 

Varianta vykazování časového rozlišení pasiv v rámci závazků: 

 

• C.III. Časové rozlišení pasiv 

• C.III.1. Výdaje příštích období 

• C.III.2. Výnosy příštích období 

 



Změny ve vykazování položek rozvahy 

Varianta vykazování časového rozlišení pasiv jako samostatné položky rozvahy: 

 

• D. Časové rozlišení pasiv 

• D.1. Výdaje příštích období 

• D.2. Výnosy příštích období 

 



Změny ve vykazování položek časového 

rozlišení v rozvaze 

 

• Účetní jednotka rozhodne, který způsob vykazování zvolí nejpozději k 

rozvahovému dni; kombinace obou způsobů vykazování není přípustná. 

• Zvolený způsob vykazování v rozvaze nemá žádný vliv na stávající způsoby 

účtování na účty časového rozlišení. 

 



Změna v položkách vlastního kapitálu 

• A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 

• A. IV. 1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 

• A. IV. 2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 

• Nový způsob vykazování výsledku hospodaření minulých let nemá žádný vliv na 
stávající způsoby účtování na účty 428 – Nerozdělený zisk minulých let a účet 429 – 
Neuhrazená ztráta minulých let.  

• O eventuálním započtení zisku na úhradu ztráty minulých let stejně jako doposud je 
možné účtovat pouze na základě rozhodnutí valné hromady (nejvyššího orgánu) 
účetní jednotky. 

 



Změny v přehledu o peněžních tocích 

 

Poslední věcnou změnou, kterou novela vyhlášky pro podnikatelské subjekty 

s účinností od účetního období započatého v roce 2018 přináší, je  

zavedení povinnosti vykazování srovnatelných údajů za minulé období 

v přehledu o peněžních tocích (viz § 4 odst. 5 prováděcí vyhlášky). 

 



Paušální výdaje 

Paušální výdaj Starý limit Nový limit 

80% z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního 

hospodářství 

1 600 000 Kč 800 000 Kč 

80% z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného 1 600 000 Kč 800 000 Kč 

60% z příjmů ze živnostenského podnikání neřemeslného 1 200 000 Kč 600 000 Kč 

30% z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním 

majetku 

600 000 Kč 300 000 Kč 

40% z jiných příjmů ze samostatné činnosti (např. auditoři, 

daňoví poradci, lékaři, autorský zákon aj.) 

800 000 Kč 400 000 Kč 

30% z příjmů z nájmu dle §9 zákona o daních z příjmů 600 000 Kč 300 000 Kč 

80% z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního 

hospodářství dle §10 zákona o daních z příjmů 

1 600 000 Kč 800 000 Kč 

Ing. Jana Pilátová, auditorka a daňová 

poradkyně 



Paušální výdaje 

Pro rok 2017 má dle přechodných ustanovení k zákonu č. 170/2017 Sb. 

poplatník volbu,  

 postupovat dle původní úpravy s vyššími limity pro výdaje, ale 

omezenou možností uplatnit slevu na manžela/manželku a daňové 

zvýhodnění na děti nebo  

 postup dle nové úpravy s nižšími limity, ale s možností si odečíst slevu 

na manžela/manželku a daňové zvýhodnění na děti. 

 

Ing. Jana Pilátová, auditorka a daňová 

poradkyně 


