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VYHLÁŠKA
ze dne 8. prosince 2014,
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. a zákona č. 304/2008 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 účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/
/2008 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 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. a vyhlášky č. 467/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 2 písm. b) se slova „záměrem
účetní jednotky realizovat stavbu vyhovující právu
stavby, a proto není vykazováno jako součást ocenění stavby podle písmene a) nebo jako součást ocenění v rámci položky „C.I. Zásoby““ nahrazují
slovy „zbožím (§ 9 odst. 5)“.
2. V § 7 odst. 7 se slova „odst. 3“ nahrazují
slovy „odst. 4“.
3. V § 47 odst. 1 se na konci písmene k) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno l) se zrušuje.
4. V § 47 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) V případě práva stavby není součástí jeho
ocenění stavba vyhovující právu stavby. Je-li při nabytí práva stavby oceněného jednou částkou jeho
součástí stavba vyhovující právu stavby zřízená jinou
účetní jednotkou nebo osobou, rozdělení ocenění
práva stavby na část odpovídající stavbě a právu

stavby se provede při respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení obou
částí práva stavby.“.
Dosavadní odstavce 3 až 12 se označují jako odstavce 4 až 13.
5. V § 47 se odstavce 6 až 9 zrušují.
Dosavadní odstavce 11 až 13 se označují jako odstavce 7 až 9.
6. V § 56 odstavec 4 zní:
„(4) Stavby vyhovující právu stavby podle § 47
odst. 3 účtované na samostatných účtech se odpisují
samostatně.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období, které započalo dnem 1. ledna 2015 nebo později, není-li dále
v bodu 2 stanoveno jinak.
2. Ustanovení § 7, 47 a 56 vyhlášky č. 500/2002
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této
vyhlášky, mohou účetní jednotky použít již v účetní
závěrce sestavované od 1. ledna 2015 za účetní období započaté v roce 2014.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015.
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