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Ministerstvo financí 
Odbor  39 
Č.j.: 39/120398/2005 - 391 
Referent: Ing. Ilona Součková, tel. 25704 4285            V Praze dne 23.12.2005 

 
 

Pokyn D - 295 
 

Sdělení Ministerstva financí pro účetní jednotky, které jsou dle § 19 odst. 9 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinny použít  
pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené 
právem Evropského společenství, v souvislosti se zjištěním základu daně dle § 23 
odst. 2 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

 
 

Ustanovení § 19 odst. 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ zákon o účetnictví“), ukládá účetním jednotkám, které jsou obchodními 
společnostmi a které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu 
cenných papírů v členských státech Evropské unie, použít pro účtování a sestavení účetní 
závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropských společenství (dále jen 
„IAS“). 
  
Podle ustanovení § 23 odst. 2 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o daních z příjmů“), se pro zjištění základu daně 
z příjmů vychází z výsledku hospodaření, a to vždy bez vlivu IAS. Poplatník, který sestavuje 
účetní závěrku podle IAS, pro účely zákona o daních z příjmů použije k zjištění výsledku 
hospodaření zvláštní právní předpis, kterým je zákon o účetnictví a vyhlášky, které tento 
zákon provádějí: 

• Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  o účetnictví 
pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů  

• Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  o účetnictví  
pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění 
pozdějších předpisů  

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

 ( dále jen „ české účetní předpisy“). 
 

Z výše uvedeného vyplývá, že poplatník uvedený v ustanovení § 19 odst. 9 zákona 
o účetnictví v průběhu roku  účtuje v souladu se zákonem o účetnictví podle IAS, pro daňové 
účely však musí zjistit a vykázat  výsledek hospodaření před zdaněním na řádku 10 daňového 
přiznání k dani z příjmů právnických osob podle českých účetních předpisů. 
 
Obdobně při úpravě výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně z příjmů podle 
ustanovení § 23 až § 33 zákona o daních z příjmů postupuje bez vlivu IAS. 
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Pro zajištění kontinuálního a objektivního zachycení účetních případů a záznamů tak, aby  
v rámci daňové kontroly bylo možné prokázat, doložit a zkontrolovat rozdíly, které vznikly 
mezi jeho účtováním a vykázáním výsledku hospodaření podle IAS a  výsledkem hospodaření 
vykázaným na řádku 10 daňového přiznání, bude poplatník, který splňuje výše uvedené 
podmínky, postupovat tímto způsobem: 

   
V případě, že existuje při účtování jednotlivých účetních případů rozdílnost mezi použitím 
IAS a mezi účtováním těchto účetních případů jako když poplatník není emitentem cenných 
papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie 
(bez vlivu IAS), je nezbytné: 

 
a) doplnit účetní doklad o příslušná čísla účtů, na jejichž vrub, či v jejichž prospěch by byl 
účetní případ zaúčtován bez vlivu IAS; pokud je rozdílná i peněžní částka, doplnit i tuto 
částku; 
 
b) provádět další záznamy o skutečnostech které jsou předmětem účetnictví způsobem, který 
odpovídá účetním metodám a zápisům v hlavní knize a v knize analytických účtů, a to 
v členění a uspořádání, jenž stanoví zvláštní právní předpisy pro účetní jednotku, která je 
obchodní společností, ale která není emitentem cenných papírů registrovaných na 
regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie; 
 
c) zpracovat přehled, který  svým obsahovým vymezením, členěním a uspořádáním odpovídá 
výkazu zisku a ztráty, jenž je povinna podle českých účetních předpisů sestavit účetní 
jednotka, která je obchodní společností, ale která není emitentem cenných papírů 
registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie. 
  

  
V souladu s výše uvedeným pokynem bude poplatník postupovat s účinností od prvního dne 
počátku zdaňovacího období, které započalo v roce 2006.  

 
 
 
 
 

Ing. Dana Trezziová 
náměstkyně ministra financí 
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