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ABSTRAKT 

Bakalárska práca sa zaoberá analýzou rozdielov vo vykazovaní oceňovania zásob podľa 

českej účtovnej legislatívy a podľa IFRS/IAS. Samostatnou časťou bakalárskej práce je 

aplikácia zistených teoretickým poznatkov na konkrétnom  praktickom príklade.  

Výsledkom  práce je vyhodnotenie rozdielnych dopadov na výsledok hospodárenia 

a načrtnutie rozdielnej daňovej povinnosti z príjmu právnických osôb.  

 

 

ABSTRACT 

The bachelor’s thesis analyzes the differences in the valuation of inventories in 

accordance with  the Czech Accounting Standards and according to IFRS/IAS. A 

separate  part of this bachelor´s thesis is devoted to a particular application of achieved 

theoretical knowledge to a specific practical example. The result of this thesis is the 

evaluation of different impacts on economy results and the description of different tax 

liability of legal person's income 
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ÚVOD 

Vo svete sa rozrastá trend globalizácie a búrania hraníc. Jednotlivé štáty sa snažia 

posilniť svoje miesto vo svete. To je dôvod spájania sa, či už z ekonomického alebo 

politického hľadiska. Preto sa štáty v Európe snažia vstúpiť do Európskej únie a prijať 

Euro, ktoré im zabezpečí silnejšie ekonomické postavenie. Ekonomika štátu nie je 

uzavretý systém, je ovplyvňovaný mnohými faktormi, a preto je všeobecne prospešné 

zabezpečiť bezpečné a stabilné ekonomické prostredie. V dnešnej dobe je 

obchodovanie medzi jednotlivými krajinami každodennou súčasťou fungovania 

ekonomiky, a preto nie je účtovníctvo výnimkou snahy o globalizáciu.  

Otázka oceňovania sa stala kľúčovým problémom v účtovnej teórii aj v praxi. V 

posledných rokoch tradičné oceňovanie v  obstarávacích cenách u niektorých 

účtovných položiek v rozvahe začalo na podnet investorov nahradzovať, alebo 

alternatívne vyjadrovať oceňovanie vo fair value. Obstarávacie ceny často 

nevypovedajú o skutočnej situácii v podniku, čiže nepodávajú reálny a verný obraz o 

finančnej situácii podniku a vykazovanom výsledku hospodárenia.  

V prípade, že by sme si predstavili nereálne trhové podmienky, ako napríklad 

neexistenciu inflácie a dokonalé konkurenčné prostredie, potom by ceny v okamžiku 

poriadenia boli objektívne stanovené trhom. V takomto prípade by účtovníctvo 

podávalo v akomkoľvek okamžiku verný obraz o cene majetku a záväzkov. 

Problematika oceňovania vo fair value, ktoré nie je založené na skutočne 

realizovateľnej cene ale na odhade určitého pásma, v ktorom by sa cena mohla 

nachádzať. Skutočne obstarávacie ceny vo finančnom účtovníctve nahradilo fair value 

predovšetkým u dlhodobého finančného majetku, ktorého cena sa veľmi často mení. 

Taktiež  u  niektorých zásob, ktorých evidencia a spotreba v individuálnych cenách, 

kvôli svojej náročnosti nie je možná. 
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1 CIELE PRÁCE 

Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce je vymedzenie vplyvov rozdielu vo 

vykazovaní oceňovania zásob  podľa českej účtovnej legislatívy a podľa IFRS/IAS na 

hospodárskom výsledku účtovnej jednotky. Čiastkovým cieľom je zoznámenie sa 

s problematikou vymedzenia, účtovania a ocenenia zásob podľa českých účtovných 

štandardov. Ďalším dôležitým cieľom pre spracovanie rozdielov v oceňovaní, je 

porozumenie vymedzeniu zásob podľa IFRS/IAS a účtovania o nich. Pre správnu 

aplikáciu rozdielov je podstatné zoznámenie sa s oblasťou podnikania spoločnosti, na 

ktorú budú aplikované teoretické východiská. Okrajovým cieľom je obecné 

zoznámenie sa s problematikou výroby vína ako zásoby. 

Vo svojej bakalárskej práci som sa rozhodla využiť komparáciu pre porovnanie dvoch 

rôznych účtovných štandardov s využitím kalkulačných metód ocenenia zásob 

v praktickej časti, pre lepšie číselné zobrazenie možných rôznych výsledkov pri 

oceňovaní a ich dopadov na výsledok hospodárenia. 

Pre naplnenie cieľov bakalárskej práce najskôr teoreticky popíšem zásoby a ich 

oceňovanie podľa českej účtovnej legislatívy, tejto problematike venujem jednu 

kapitolu. V nasledujúcej kapitole sa budem venovať IAS/IFRS so zameraním na IAS 2, 

ktorý upravuje konkrétne zásoby podľa medzinárodných štandardov. V samostatnej 

kapitole popíšem ďalšie teoretické východiská, ktoré je nutné spracovať a pochopiť pre 

správne použitie nadobudnutých poznatkov v praktickej časti. Teoretické poznatky 

nadobudnuté v predchádzajúcich kapitolách sa budem snažiť aplikovať na vinársku 

spoločnosť a ocenenie jedného litra vína ako zásoby. V rámci praktickej časti sa budem 

snažiť poukázať na rozdiely ocenenia jedného litra vína od samotného dopestovania 

hrozna až po fľaškovanie a na dopady odlišného výsledku hospodárenia, za inak 

rovnakých tržných podmienok.  
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2 ÚČTOVNÍCTVO V ČESKEJ REPUBLIKE 

Od počiatku 90. rokov prebiehal postupný vývoj so snahou zdokonaliť  obsahovú 

a metodickú stránku vymedzenia úloh účtovníctva. Novovytvorená koncepcia brala do 

úvahy všeobecne dlhoročne uznávané účtovnícke zásady.  

Úlohou nového účtovníctva bolo zaistiť, čo najviac možno, verné zobrazenie reality pre 

potreby finančného riadenia podniku. Cieľom je zabezpečiť zrovnateľnosť výstupných 

účtovných informácií v národnom a nadnárodnom meradle. Snahou bolo priblíženie sa 

k systému európskeho poňatia účtovníckeho systému. Výsledkom tejto snahy bol 

národný systém účtovníctva s českými prvkami so zemou kontinentálnej Európy, ktorý 

vstúpil do platnosti 1. 1. 1993.  

Základnou funkciou je poskytnúť všetkým používateľom spoľahlivé informácie 

o ekonomickej zdatnosti spoločnosti. Vypovedá o situácii podniku z hľadiska 

majetkovej a finančnej situácie, ako aj o výsledku hospodárenia. Prostredníctvom 

účtovníctva sledujú vlastníci podniku, ako manažéri nakladajú s ich majetkom a ako 

úspešne s ním podnikajú. Na základe  týchto informácii je možné prehodnotiť obsadenie 

personálu so stanovením ďalších cieľov spoločnosti v budúcom účtovnom období. 

Ako prvý a zásadný princíp je kladená zásada poctivého a verného zobrazenia 

skutočnosti a finančnej situácie podniku. Povinnosť viesť účtovníctvo je stanovená 

zákonom č. 563/1991 Zb. každej účtovnej jednotky. Účtovníctvo by malo prinášať 

relevantné, objektívne, včasné, zrozumiteľné a zrovnateľné informácie. 

V súlade s právom Európskej únie od 1. 1. 2004 nadobudla účinnosť novela zákona 

o účtovníctve, ktorá upravovala jednotné účtovnícke pravidlá pre všetky účtujúce 

subjekty a zrušila jednoduché účtovníctvo1. Ak je účtovníctvo správne vedené, podáva 

pravdivé informácie o stave a pohybe majetku a iných aktív, záväzkov a iných pasív, 

                                                 

1
 Jednoduché účtovníctvo bolo nahradené daňovou evidenciou, záväznou pre podnikateľov, ktorí nie sú 

účtovnou jednotkou. Daňovú evidenciu upravuje zákon č. 586/1992 Zb., o daniach z príjmu, v znení 
neskorších predpisov. 
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ďalej o nákladoch a výnosoch a dosiahnutom výsledku hospodárenia. Charakteristickou 

črtou je princíp podvojnosti, čo v praxi znamená, že každá  hospodárska operácia, ktorá 

vstúpi do účtovníctva, spôsobí zmenu vždy na dvoch súvzťažných účtoch.  (16) 

 

2.1 Črty účtovníctva 

Základnou úlohou účtovníctva je pravdivé a verné zobrazenie hospodárskeho diania 

v podniku. Predmetom sú jednoznačne určené hospodárske javy2, evidencia týchto 

javov za určité časové obdobie. Jednotlivé operácie musia byť zaznamenané písomnou 

formou vždy na základe účtovných dokladov a musia byť evidované v peňažných 

jednotkách, prípadne v hmotných jednotkách. Tieto skutočnosti musia byť 

zaznamenávané  úplne, nepretržite a sústavne. (16) 

2.1.1 Funkcie účtovníctva 

· Informačná – poskytovanie informácií interným a externým užívateľom. 

· Registračná – vedenie nepretržitých zápisov o podnikových javoch. 

· Dokumentačná – pamäťový systém podnikateľov, základ pre vymeranie 

daňovej povinnosti. 

· Dispozičná – podklady pre vedenie podniku. 

· Kontrolná- preskúšanie správnosti zaznamenaných údajov. 

Je zrejmé, že účtovníctvo sa neorientuje iba na minulosť, ale je využívané ako zdroj 

informácií k riešeniu problémov v súčasnosti a stanovenie úloh a ekonomických cieľov 

do budúcnosti. Tieto informácie sú určené pre viaceré kategórie užívateľov, ktorí ich 

hodnotia a zaujímajú sa o ne z rôznych dôvodov. Medzi týchto používateľov patria 

vlastníci, ktorí sledujú ekonomickú prosperitu podniku, obchodní dodávatelia 

(dôležitosť schopnosti zaplatiť za dodávky v dohodnutom termíne), veritelia podniku 

vidia svoje finančné nároky, zamestnancov zaujíma stabilita podniku a schopnosť 

                                                 

2
 Nezachytáva hospodárske operácie, ktorých predmetom nie je stav alebo pohyb majetku a záväzkov 

hospodárskej jednotky.  
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uhradiť ich mzdové nároky. Vláda a jej orgány potrebujú informácie na zostavenie 

výpočtu štatistických ukazovateľov a ďalšie nastavenie daňovej a finančnej politiky 

štátu. Zákazníci ako aj široká verejnosť (napríklad možní investori) chcú mať 

informácie o prosperite podniku a ďalších zámeroch a vývojových trendoch, pretože pre 

nich predstavuje napríklad pracovné alebo investičné príležitosti. (16) 

 

2.2 Účtovanie o zásobách 

Sú dôležitou časťou majetku podniku. Pri nesprávnom zaúčtovaní  a  ocenení  zásob 

môže prísť k prijatiu nesprávnych rozhodnutí, neefektívnemu využitiu peňažných 

prostriedkov a tieto skutočnosti môžu nepriaznivo ovplyvniť hospodárenie účtovnej 

jednotky. Zásoby sú potrebné na bezchybný chod bežnej výrobnej alebo obchodnej 

činnosti podniku. Behom týchto činností sa transformujú na iné formy majetku alebo sa 

spotrebovávajú. 

Každá účtovná jednotka si musí pre vedenie evidencie zásob a účtovania stanoviť svoje 

vnútorné účtovné smernice, ktoré by mali upravovať: 

v oceňovanie, 

v postupy účtovania zásob, 

v spôsob prevedenia inventarizácie zásob, 

v normy prirodzených úbytkov zásob, 

v postup tvorby a čerpanie opravných položiek k zásobám. (3) 

2.2.1 Triedenie zásob 

Pre účtovnú evidenciu zásob (obežný majetok účtovnej jednotky)  používame triedu 1 

a základná klasifikácia zásob je určená v rámci účtovej osnovy týmito účtovnými 

skupinami: 

11 – Materiál 
12 – Zásoby vlastnej výroby 

13 – Tovar 

15 – Poskytnuté zálohy na zásoby 

19 – Opravné položky k zásobám 
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Pre vnútorné potreby účtovnej jednotky v predajnom aj vo výrobnom cykle slúžia 

analytické a podsúvahové účty.  Na účtoch syntetických súborne zachytávame všetky 

účtovné prípady v peňažných hodnotách. Podrobnejšie členenie prevádzame na 

analytických účtoch, ktoré priraďujeme účtovníckym skupinám podľa predmetu 

činnosti podniku a podľa jednotlivých skupín zásob v skladovej evidencii. (16) (9) 

Účtovnú skupinu 11-Materiál rozdeľujeme na syntetické účty : 

111 – Poriadenie materiálu, kde združujeme všetky výdaje spojené s obstaraním zásob 

materiálu. Na základe príjemky v okamžiku prijatia na sklad uvedenú hodnotu 

odúčtujeme z účtu 111- Obstaranie materiálu na vrub účtu 112- Materiál na ceste. Účet 

111 nesmie v súvahový deň vykazovať akýkoľvek zostatok. Ak k tomuto dňu disponuje 

účtovná jednotka iba účtovným dokladom (materiál fyzicky nemá), potom je nutné 

z účtu 111 odúčtovať fakturovanú čiastku na vrub účtu 119 – Materiál na ceste. Po 

prijatí materiálu na sklad, je hodnota preúčtovaná na vrub účtu 112 – Materiál na 

sklade. V opačnom prípade, keď účtovná jednotka disponuje materiálom, nie však 

účtovným dokladom, je potrebné odúčtovať z účtu 111 – Obstaranie materiálu jeho 

hodnotu a previesť ju v prospech účtu 389- Dohadné účty pasívne. V období, keď 

prijala faktúru, je záväzok zrušený v prospech účtu 321 – Dodávatelia. 

112- Materiál na sklade, ako položku „Materiál“ zákon rozumie 

a) základné materiály, ktoré prechádzajú buď celým výrobným procesom alebo iba 

jeho časťou, 

b) pomocné látky, ktoré prechádzajú priamo do výroby, nie sú však priamou 

podstatou, 

c) suroviny, ktoré sú potrebné pre bezproblémový chod účtovnej jednotky, 

d) náhradné diely – tiež tie, ktoré môžu byť použité ako náhradné komponenty, 

e) obaly a obalové materiály, v tom prípade, že ich účtovnícka jednotka neúčtuje 

ako dlhodobý majetok alebo tovar, 

f) ďalšie hnuteľnosti s dobou použiteľnosti menej ako jeden rok, bez ohľadu na 

výšku ocenenia, 

g) samostatné hnuteľnosti a súbory hnuteľných vecí s dobou použiteľnosti dlhšou 

ako jeden rok, v prípade, že už neboli vykázané v položke „Samostatné hnuteľné 
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veci a súbory hnuteľných vecí“, považované za drobný hmotný majetok, ktorý 

účtovnícka jednotka účtuje ako zásoby, 

h) pokusné zvieratá. (Zákon č. 246/1992 Zb., na ochranu zvierat proti týraniu, 

v znení neskorších predpisov) 

Prijatie materiálu na sklad je účtované na základe príjemiek a úbytok na základe 

výdajových lístkov. 

119- Materiál na ceste, tento účet sa používa k preklenutiu nesúladu prijatia dodávky 

tovaru a účtovného dokladu. 

Účtovnú skupinu 12 – Zásoby vlastnej výroby rozdeľujeme na syntetické účty: 

121- Nedokončená výroba, ktorú zákon upravuje ako: 

a) medziprodukty, ktoré prešli jedným alebo viacerými stupňami výrobného 

procesu a nie sú už materiálom, ale zatiaľ ani výrobkom. Táto položka obsahuje 

tiež nedokončené činnosti, pri ktorých výstupom nie sú hmotné produkty, 

b) oddelene evidované produkty, polotovary, ktoré doteraz neprešli všetkými 

výrobnými stupňami a budú dokončené alebo skompletizované do hotových 

výrobkov v ďalšom výrobnom procese. 

122- Polotovary vlastnej výroby, sem spadajú produkty, ktoré zatiaľ neprešli všetkými 

výrobnými stupňami a budú dokončené ako hotový produkt v ďalšom výrobnom 

procese účtovnej jednotky. Na rozdiel od nedokončenej výroby polotovary splňujú 

väčšinu kvalitatívnych charakteristík výrobkov a je možné s nimi jednoducho 

samostatne manipulovať.  

123 – Výrobky zahrňujú veci vlastnej výroby, ktoré môžu byť posunuté k predaju alebo 

k spotrebe vnútri účtovníckej jednotky. 

124 – Mladé zvieratá a ich skupiny, pod túto položku spadajú zvieratá a ich skupiny 

vrátane jatkových zvierat, ktoré nie sú vykazované v položkách „Dospelé zvieratá a ich 

skupiny“, „Materiál“ a „Tovar“. Chovné a ťažné zvieratá sú zachytené v dlhodobom 

majetku spoločnosti.  
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Účtovú skupinu 13 – Tovar rozdeľujeme na tri syntetické účty podľa povahy stavu 

tovaru. Položka „Tovar“ obsahuje hnuteľnosti vrátane zvierat, nadobudnuté za účelom 

predaja, v prípade sa jedná o predmet podnikania danej účtovníckej jednotky. Položka 

obsahuje aj výrobky vlastnej výroby, ktoré boli aktivované a predané do siete vlastných 

predajní a zvieratá do vlastného chovu, ktoré dospeli, boli aktivované a sú určené 

k predaju,  s výnimkou jatkových zvierat. Položka obsahuje tiež nehnuteľnosti, ktoré 

účtovnícka jednotka, ktorej predmetom podnikania je nákup a predaj nehnuteľností, 

nakupuje za účelom predaja a sama ich nevyužíva, neprenajíma a nerobí na nich 

technické zhodnotenie. 

Na syntetický účet 131 – Obstaranie tovaru účtujeme združené výdaje súvisiace 

s obstaraním zásob tovaru. V okamžiku ich prijatia na sklad (na základe príjemky) je 

táto výška odúčtovaná z účtu 131 na vrub účtu 132 – Tovar na sklade a v predajni. 

Tento účet nesmie v súvahový deň vykazovať akýkoľvek zostatok. V prípade, že 

účtovná jednotka používa periodický spôsob účtovania, tento účet nepoužíva vôbec. 

Na účet 132 – Tovar na sklade a v predajni evidujeme majetok poriadený za účelom 

jeho ďalšieho predaja v nezmenenej podobe. 

139 – Tovar na ceste účtujeme v situácii, keď v súvahový deň účtovná jednotka 

nedostala vyfakturovanú dodávku tovaru. V okamžiku, keď príde k jej doručeniu 

odúčtuje sa hodnota z účtu 139 – Tovar na ceste na vrub účtu 132 – Tovar na sklade. 

 Do účtovnej skupiny 15 - Poskytnuté zálohy na zásoby spadajú krátkodobé 

a dlhodobé zálohy poskytnuté na poriadenie zásob. Túto účtovnú skupinu rozdeľujeme 

na syntetické účty 151 – Poskytnuté zálohy na materiál, účtovná jednotka by mala na 

tento účet účtovať až v okamžiku skutočnej úhrady, nie v okamžiku prijatia zálohovej 

faktúry. Ďalej rozlišujeme účty 152 – Poskytnuté zálohy na zvieratá, 153 – 

Poskytnuté zálohy na tovar.  

Účtovná skupina 19 - Opravné položky k zásobám, ktoré účtovná jednotka tvorí 

v situácii, keď je ocenenie zásob vyššie ako ich hodnota na trhu. Táto položka nie je 

uznaná ako daňovo účinný náklad. Rozdeľuje sa na syntetické účty podľa povahy, 

k akej účtovnej skupine je tvorená. Rozlišujeme syntetické účty 191 – Opravná položka 
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na materiál, 192 – Opravná položka k nedokončenej výrobe, 193 – Opravná položka 

k polotovarom vlastnej výroby, 194 – Opravná položka k výrobkom, 195 – Opravná 

položka k zvieratám, 196 – Opravná položka k tovaru, 197 – Opravná položka 

k zálohám na materiál, 198 – Opravná položka k zálohám na tovar, 199 – Opravná 

položka k zálohám na zvieratá. 

O zásobách je možné účtovať dvoma spôsobmi, a to buď priebežne spôsobom A alebo 

periodicky spôsobom B. Pri použití spôsobu B sa v účtovnej triede 1 Zásoby účtuje ku 

koncu súvahového dňa na základe stavu zásob, vychádzame z evidencie o zásobách. 

Spôsob B môže účtovná jednotka použiť iba v prípade, že zaistí preukázateľné vedenie 

evidencie o zásobách. Tak, aby účtovná jednotka bola schopná preukázať v priebehu 

účtovného obdobia stav zásob vrátane ocenenia týchto zásob podľa zákona. (11) (18) 

 

2.3 Spôsoby účtovania  

Spoločnosť si pri účtovaní nakúpených zásob môže vybrať z dvoch, zo zákona 

definovaných, spôsobov účtovania. Je možné zásoby účtovať spôsobom A, čiže 

priebežným alebo periodickým spôsobom B. 

Účtovnícka jednotka si priebežným systémom evidencie zásob zabezpečí udržanie 

záznamov o nakúpených zásobách a nákladoch za predané zásoby na stále aktuálnej 

báze. Účtovná jednotka eviduje obstaranie zásob na účtoch Obstaranie materiálu 

(tovaru)
3. Po zaistení obstarávacej ceny a prevedení zásob na sklad podľa účtovného 

dokladu – príjemka na sklad. Zo skladu sa vydáva zásoba do spotreby – výdajka zo 

skladu. Túto skutočnosť zachytíme ako úbytok na strane účtu dal - Zásoby na sklade. 

Tento typ evidencie zaisťuje maximálny počet informácií pre operatívne riadenie, a tým 

uľahčuje napríklad rozhodovanie manažérov, a je možné v priebehu účtovacieho 

obdobia zistiť stav zásob na sklade a jeho hodnotu. Skutočný stav zásob na sklade so 

                                                 

3
 Na týchto účtoch zachycujeme okrem priamej ceny nakúpených alebo vyrobených zásob aj vedľajšie 

obstarávacie ceny (clo, poistné, prepravné, a iné). 
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stavom evidovaným v účtovníctve sa porovnáva raz za rok a k okamihu zostavenia 

účtovnej závierky. 

V prípade, že si účtovná jednotka vyberie spôsob B, stav zásob sa bude počítať až ku 

koncu účtovného obdobia, čo znamená, že nie je zaistené priebežné sledovanie stavu 

a pohybu zásob. Zložky obstarávacej ceny sa účtujú priamo do spotreby v okamžiku 

obstarania, nepoužívajú sa účty Obstaranie materiálu (tovaru) a účty pre skladovanie 

zásob sa používajú k zachyteniu počiatočného a konečného stavu. Na konci účtovného 

obdobia je spravená fyzická inventúra zásob a nasleduje jej porovnanie so skladovou 

evidenciou, toto je povinné rovnako ako pri spôsobe A. Tento spôsob účtovania si 

vyberajú spoločnosti, ktoré nepotrebujú v priebehu účtovného obdobia informácie 

o stave zásob z účtovníctva. Pri použití spôsobu B musí byť účtovná jednotka schopná 

v priebehu účtovného obdobia preukázať stav zásob a ich ocenenie podľa zákona 

o účtovníctve. 

Účtovná jednotka si môže sama zvoliť, ktorý z uvedených spôsobov účtovania si 

vyberie,  v rámci analytických účtov podľa zodpovedných osôb však môže uplatniť iba 

jeden z uvedených spôsobov, čo v praxi znamená, že účtovná jednotka účtuje aj 

spôsobom A pri obstaraní a úbytkoch zásob zo skladu a pri obstaraní a spotrebe 

napríklad bežného kancelárskeho materiálu, o ktorom nepotrebuje priebežný presný 

prehľad, spôsobom B. V súvahe by preto mala účtovná jednotka prísť k rovnakým 

údajom pri použití oboch spôsobov. (16) (17) 
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Schéma č. 1: Účtovanie o zásobách metódou A (Zdroj : 17, strana 225) 

 

Schéma č. 2: Účtovanie o zásobách metódou B (Zdroj : 17, strana 226) 
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2.3.1 Aktivácia materiálu 

Podniky si vo veľkej miere obstarávajú materiál dodávateľským spôsobom, alebo si 

vyrábajú vlastné produkty, ktoré majú povahu materiálu. Prevod takto vytvorených 

zásob do vlastného majetku sa nazýva aktivácia. Pri vytváraní vlastných zásob vznikajú 

iné náklady ako pri dodávateľskom spôsobe, ako napríklad mzdy, spotreba ďalších 

surovín a iné. Tieto náklady účtujeme v účtovnej triede 5 - náklady, tie sa po prevode 

zásob vytvoreného materiálu na sklad aktivujú pomocou účtovnej skupiny 62 - aktivácia 

a súčasne sa zvýši materiál na sklade 11 - materiál. Týmto postupom zaistíme, že 

náklady neovplyvnia v okamžiku vzniku výsledok hospodárenia, ale prejavia sa 

v okamžiku spotreby. (16) (3) 

2.4 Oceňovanie zásob 

Termín oceňovanie v účtovníctve znamená priraďovanie peňažnej hodnoty účtovným 

položkám. Prvým krokom pri účtovaní stavu a zmene majetku je ocenenie jednotlivých 

zložiek majetku.  Výber spôsobu oceňovania musí byť uvedený vo vnútorných 

účtovných smerniciach spoločnosti a nesmie sa počas jedného účtovného obdobia 

meniť. (16) (1) 

Zásoby oceňujeme a rozlišujeme podľa spôsobu nadobudnutia: 

v nakúpené zásoby – materiál, tovar, mladé a ostatné zvieratá a ich skupiny, 

v zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – nedokončená výroba, polotovary, 

výrobky, mladé zvieratá, 

v zásoby nadobudnuté bezplatne. (9) 

 

2.5 Ceny pri ocenení vzniku a prírastku zásob 

K oceneniu zásob sa používajú ceny, ktoré definuje § 25 zákona o účtovníctve. Za 

oceňovanie považujeme prevedenie naturálnych ukazovateľov na hodnotové (peňažné) 

ukazovatele.  Zásoby oceňujeme najčastejšie obstarávacími cenami, výnimkou sú 

zásoby vytvorené vlastnou činnosťou. Tie oceňujeme vlastnými nákladmi. V prípade, že 
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nie je možné zistiť vlastné náklady na vytvorenie zásob, napríklad pri bezúplatnom 

nadobudnutí, sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou. (16) (3) 

ü Obstarávacia cena - je to cena, ktorou účtovná jednotka oceňuje stav 

nakúpených zásob materiálu a tovaru, zahrňuje náklady spojené s ich 

poriadením. K týmto nepriamym nákladom patrí napríklad clo, provízie, 

dopravné náklady, poštovné, náklady na uskladnenie.4
 Pozor pri účtovaní si 

treba dať na to, že zákon upravuje, ktoré položky nie je možné zahrnúť do 

obstarávacej ceny. Patria sem úroky spojené s nákladmi na zdroje obstarania 

zásob, kurzové rozdiely, zmluvné pokuty a úroky z omeškania. 

ü Vlastné náklady - oceňujeme nimi zásoby vlastnej činnosti (nedokončená 

výroba, polotovary a výrobky). Obsahujú priame aj nepriame náklady. Medzi 

priame náklady spadajú skutočne zistené náklady vynaložené na výrobu alebo 

ich činnosť, priamy materiál, priame mzdy (zahrňuje aj sociálne a zdravotné 

poistenie), ostatné priame náklady, ktoré je možné určiť na jednotku výroby. 

Medzi nepriame náklady patria také, ktoré sú spoločné viacerým druhom 

výkonov. Zaisťujú sa na určité obdobie a potom sa rozpočítajú pomocou 

kalkulácie na jednotlivé druhy výkonov. Patria sem odpisy, náklady na opravu, 

mzdy, nepriamy materiál a iné. 

ü Reprodukčná obstarávacia cena - cena, za ktorú boli zásoby obstarané 

k okamžiku účtovania. Jedná sa o zásoby, ktoré neboli nadobudnuté nákupom 

alebo vlastnou činnosťou. Patria sem napríklad zásoby nadobudnuté darovaním 

alebo dedením, odpad z výrobnej činnosti, ktorý je ešte možné použiť. 

Reprodukčnou obstarávacou cenou sa tiež ohodnotia nepeňažné vklady 

spoločníkov pri založení spoločnosti alebo zvýšení základného kapitálu takýmto 

vkladom. Výnimočne je možné túto metódu použiť v prípade, že nie je možné 

zistiť vlastné náklady. (16) (3) 

                                                 

4
 Súvahové účty 518,538,548. 
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2.5.1 Oceňovanie úbytku zásob 

Pod pojem úbytok zásob sa zahrňuje napríklad spotreba materiálu, predaj tovaru. Pri 

výdaji skladovaných zásob, ktoré boli pri obstaraní ocenené inými obstarávacími 

cenami, vznikol problém pri vyjadrení hodnoty ich úbytku. Pri úbytku zásob používame 

dve metódy: 

a) na základe FIFO metódy (First – in, First – out), ktorej zásada je, že sa prvé 

vyskladňujú tie zásoby, ktoré boli ako prvé na sklad prijaté, 

b) na základe váženého aritmetického priemeru, ktorý je nutné počítať aspoň raz 

za mesiac alebo priebežne po každom novom obstaraní zásob. Podstatou tejto 

metódy je aritmetický priemer obstarávacích cien. 

Platí, že obstarávacia cena zásob je rozdelená na cenu obstarania a náklady s obstaraním 

súvisiace. Možné odchýlenia od skutočnej ceny sa pri úbytku zásob rozpúšťajú podľa 

smerníc účtovnej jednotky takým spôsobom, aby bola zachovaná konzistencia 

účtovníctva. K súvahovému dňu je nutné, aby boli ocenené aj nevyfakturované zásoby 

(dohadné položky), pomocou metódy kvalifikovaného odhadu na základe dostupných 

informácií. (16) (3) 
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3 ÚČTOVNÍCTVO PODĽA MEDZINÁRODNÝCH 

ŠTANDARDOV  

Vo svete sa rozrastá trend globalizácie a búrania hraníc. Jednotlivé štáty sa snažia 

posilniť svoje miesto vo svete. To je dôvod spájania sa, či už z ekonomického alebo 

politického hľadiska. Ekonomika štátu nie je uzavretý systém, je ovplyvňovaný 

mnohými faktormi, a preto je všeobecne prospešné zabezpečiť bezpečné a stabilné 

ekonomické prostredie. V dnešnej dobe je obchodovanie medzi jednotlivými krajinami 

každodennou súčasťou fungovania ekonomiky, a preto nie je účtovníctvo výnimkou 

snahy o globalizáciu.  

V súčasnosti existujú tri významné línie medzinárodnej účtovnej harmonizácie: 

· medzinárodné účtovné štandardy IAS (International Accounting Standards, 

ktoré sú komplexom Medzinárodných účtovných štandardov IFRS 

(International Financial Reporting Standards), 

· účtovné smernice Európskej únie (s dôrazom na 4., 7. a 8. Smernicu), 
5
 

· národné účtovné smernice USA – US GAAP ( General Accepted Accounting 

Principles). 

V roku 2000 vyhlásila Európska komisia novú harmonizačnú stratégiu, ktorá vznikla 

ako dôsledok postupného zastarávania smerníc ES. Štandardy IFRS boli zvolené za 

regulátora európskeho účtovníctva. K tomu, aby bola zabezpečená implementácia IFRS 

do jednotlivých národných účtovných systémov, bol vytvorený schvaľovací 

mechanizmus. Základným poslaním mechanizmu je zaistenie právneho uznania IFRS 

v rámci Európskej únie. Z týchto zásad vyplýva, že iba tie štandardy, ktoré schválil 

Výbor pre reguláciu účtovníctva s pomocou poradenskej skupiny EFRAG (European 

                                                 

5
 4. smernica Rady Európskeho spoločenstva (25.6.1978) sa zaoberá ročnou účtovnou závierkou (táto 

smernica bola v roku 2000 doplnená ďalšími troma významnými smernicami). 

7. smernica Rady EHS (13.6.1983) sa zoberá konsolidovanou účtovnou závierkou. Smernice Rady EHS 
upravujú závierky bánk, poisťovní a ostatných finančných inštitúcií. 
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financial reporting advisory group) a sú zverejnené v Úradnom vestníku, sú povinné. 

Tendenciou vývoja medzinárodnej harmonizácie je snaha o postupné zbiehanie US 

GAAP a IFRS. Z toho vyplýva, že nie sú povinné ale dobrovoľné. IFRS je v popredí 

v kapitálových spoločnostiach, ktorých cieľom je, prirodzene, dosiahnutie zisku. (4) 

(13) 

 

3.1 Štruktúra IFRS 

IFRS má nasledujúcu štruktúru: 

v Úvod. 

v Predhovor k výkladu štandardov. 

v Koncepčný rámec pre prípravu a predkladanie účtovných výkazov. 

v Účtovné štandardy . 

v Interpretácia štandardov (SIC/IFRIC). 

Okrem štruktúry obsahuje súbor IFRS Významový slovník, Históriu vývoja IFRS 

a v posledných rokoch pribudlo Zdôvodnenie záveru a Implementačná príručka. (2) 

Koncepčný rámec je základným východiskom Medzinárodných účtovníckych 

štandardov a je veľmi dôležitou úvodnou časťou IFRS. Sú tu definované základné prvky 

účtovnej závierky – aktíva, záväzky, vlastný kapitál, náklady a výnosy. Nie je účtovným 

štandardom a nerieši teda žiaden konkrétny problém. Upravuje kritériá pre uznanie 

a vyjadrenie týchto prvkov v účtovnej závierke a ich oceňovanie. Tieto zásady 

zásadným spôsobom ovplyvňujú obsah informácií zverejnených v účtovnej závierke. 

Z týchto definícií vychádzajú jednotlivé štandardy, ktoré upravujú jednotlivé oblasti 

a účtovnícke problémy. Koncepčný rámec vymedzuje užívateľov a cieľ účtovnej 

závierky, základné predpoklady zostavenia účtovnej závierky, jej kvalitatívne 

charakteristiky. Ďalej obsahujú spôsob rozpoznania základných prvkov, koncepty 

oceňovania a poňatie kapitálu a jeho uchovávanie. (4) (8) 



26 

3.1.1 Užívatelia účtovnej závierky 

Účtovná závierka je určená hlavne externým užívateľom a prispôsobuje sa ich potrebám 

(investori, veritelia, zamestnanci, dodávatelia, odberatelia, konkurenčné podniky, štát, 

poradcovia, široká verejnosť). 

Cieľom účtovnej závierky je informovať jej užívateľov o finančnej pozícii a výkonnosti 

podniku. K zhodnoteniu finančnej pozície podniku sú potrebné súčasné aj minuloročné 

informácie o štruktúre pasív, likvidite a solventnosti podniku. Dôležitou schopnosťou 

podniku je prispôsobenie sa  zmenám v ekonomickej realite. (4) 

 

3.2 Účtovanie o zásobách podľa IFRS 

Problematika zásob bola tak významná v rámci Medzinárodných účtovných štandardov, 

že jej prvé znenie bolo spracované už v roku 1975 ako štandard s názvom – Oceňovanie 

a vykazovanie zásob v kontextu historických cien. Štandard pod názvom IAS 2-Zásoby, 

bol prijatý v roku 1993, ktorý vstúpil v platnosť v roku 1995 a naposledy bol 

novelizovaný v roku 2003, toto znenie je používané pre obdobie začínajúce 1.1.2005. 

Zásoby (vyrobené aj nakúpené) sú predmetom štandardu IAS 2. Jedná sa o aktíva držané 

za účelom predaja v bežnom podnikaní, aktíva vo výrobnom procese určené k predaju, 

suroviny a materiál spotrebovaný vo výrobnom procese. Zásoby členíme na nakúpené 

a vyrobené vlastnou činnosťou. Medzi nakúpené zásoby patrí tovar určený k ďalšiemu 

predaju (vrátane napríklad pozemkov a iného materiálu určeného k ďalšiemu predaju),  

materiál určený k ďalšej spotrebe. Zásoby vyrobené zahrňujú výrobky a nedokončenú 

výrobu v prípade, že účtovná jednotka poskytuje služby, sú obsahom zásob náklady 

vynaložené na tie služby, u ktorých ešte nedošlo k uznaniu výnosov s nimi súvisiacimi – 

ide o rozpracované zákazky. (4) (5) 

Predmetom štandardu nie sú : 

a) nedokončená výroba, ktorá vznikla na základe stavebných zmlúv (aj servisné 

zmluvy). Zachytením stavebných zmlúv sa zaoberá IAS 11 – Stavebné zmluvy, 
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ktorá môže byť zjednaná na výstavbu aktív s dlhodobým charakterom a zahrňujú 

služby súvisiace s výstavbou, zmluvy na obnovu aktív alebo zmluvy na 

rekultiváciu. 

b) finančné nástroje (zverejňovanie a vykazovanie) - IAS 32 , ktoré upravuje 

účtovné zachytenie, ocenenie a zverejnenie finančných nástrojov. IAS 39 – 

Finančné nástroje : účtovanie. 

c) poľnohospodárske a lesnícke zásoby výrobkov, nerastných surovín 

a poľnohospodárskej produkcie v prípade, že sú oceňované čistou 

realizovateľnou hodnotou v určitých štádiách výroby, napríklad zožatá 

poľnohospodárska úroda, alebo vyťažené nerastné suroviny v prípade, že je 

zaistený predaj (napríklad zmluvou alebo inou zárukou so zanedbateľným 

rizikom, že sa tovar nepredá). V takomto prípade budú zásoby ocenené čistou 

realizovateľnou hodnotou bez zahrnutia výrobných nákladov aj v prípade, že je 

čistá realizovateľná hodnota vyššia ako výrobné náklady. Účtovná jednotka 

neuplatní metódu LCM (nižšia z dvoch hodnôt). V prípade, že aplikujeme 

uvedený oceňovací postup je rozhodujúca skutočnosť, že odbyt a predajná cena 

sú zaistené a nerealizovaný zisk, vygenerovaný týmto ocenením, bude 

realizovaný s veľkou pravdepodobnosťou v budúcich účtovných obdobiach. 

d) biologické aktíva využívané v poľnohospodárskej výrobe, ktorými sa rozumejú 

živé zvieratá alebo rastliny. Účtovné zachytenie a ocenenie takýchto aktív 

upravuje ISA 41 – Poľnohospodárstvo. (4) 

Od bežných zásob vyrobených v bežnom výrobnom procese, obchodnej činnosti alebo 

poskytovaných služieb, je nutné oddeliť významné náhradné diely a to z dôvodu inej 

likvidnosti, vyvolanej iným spôsobom využitia v rámci účtovnej jednotky. Takéto diely, 

ktoré sa stanú súčasťou dlhodobých aktív a budú podľa toho dlhodobo využívané, je 

potrebné klasifikovať s ich podstatou ako dlhodobé aktíva. Tejto problematike je 

venovaná IAS 16 – Pozemky, budovy a zariadenia. (4) (12) 

IAS 2 rozlišuje čistú realizovateľnú hodnotu a reálnu hodnotu. Čistú realizovateľnú 

hodnotu vymedzuje ako odhadnutú predajnú cenu v bežnej obchodnej činnosti, zníženú 

o odhadnuté náklady na dokončenie a odhadnuté náklady nutné k realizovaniu predaja. 

Hovoríme o čiastke, ktorú očakáva účtovná jednotka, že získa za predaj zásob v bežnom 



28 

podnikaní. Čiastka sa vzťahuje ku konkrétnej účtovnej jednotke a nesmie zodpovedať 

reálnej hodnote zníženej o predajné náklady. Za reálnu hodnotu považuje čiastku, za 

ktorú by mohlo byť zmenené aktívum alebo vyrovnaný záväzok, v transakciách 

s bežnými podmienkami medzi zmenou akceptovateľnými stranami. (2) 

 

3.3 Základná koncepcia oceňovania 

Metodický prvok, ktorý zásadne ovplyvňuje vypovedaciu schopnosť účtovných 

informácií je bezpochyby oceňovanie. Pri rozhodovaní, aký oceňovací spôsob si 

účtovná jednotka vyberie, je rozhodujúci predpoklad trvania podniku v blízkej 

budúcnosti. V prípade, že už teraz je známe, že podnik čoskoro ukončí svoju 

podnikateľskú činnosť, bude k spôsobu oceňovania pristupovať inak ako v prípade, že 

je predpokladaná dlhodobá budúcnosť podniku. 

V koncepčnom rámci sú definované oceňovacie bázy pre zostavenie účtovnej závierky: 

· Historické náklady vychádzajú z pôvodných nákladov vynaložených pri 

obstaraní aktív, alebo z odhadnutej čiastky (bezúplatné nadobudnutie). Záväzky 

sa oceňujú čiastkou, ktorú bude potrebné podľa očakávaní vynaložiť na ich 

úhradu. Historické ceny je možné kombinovať s ostatnými oceňovacími bázami. 

· Bežná cena predstavuje hodnotu, ktorá by bola zaplatená v prípade, že by sa 

rovnaké aktívum obstarávalo k dátumu ocenenia. Toto ocenenie odráža 

odhadnutú cenu oceňovaného aktíva z pozície kupujúceho. Záväzky sú 

oceňované v nediskontovanej čiastke peňazí, ktorú by musela účtovná jednotka 

vynaložiť (k dátumu oceňovania) k vyrovnaniu záväzku. 

· Realizovateľná hodnota je založená na ocenení aktív za hodnotu, ktorú by bolo 

možné získať pri bežnej obchodnej činnosti, napríklad predaji. Záväzky sa 

oceňujú v nediskontovaných čiastkach peňazí, ktoré bude treba vynaložiť 

k úhrade v bežnom podnikaní k dátumu ocenenia. 

· Súčasná hodnota oceňuje aktívum v diskontovanej hodnote budúcich čistých 

prírastkov peňažných prostriedkov, ktoré bude aktívum podľa očakávania 

vytvárať v bežnej obchodnej činnosti. Záväzky sa oceňujú v diskontovanej 
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hodnote očakávaných budúcich odtokov peňazí, ktoré budú nutné k ich 

vyrovnaniu v bežnom podnikaní. Je to skôr metóda alebo prístup, ktorý 

umožňuje vnášať do oceňovania pre rôzne účely faktor času. 

Koncepčný rámec nepreferuje žiadnu z uvedených oceňovacích metód, konštatuje však, 

že najpoužívanejšia je báza na základe historických cien, ktoré sú však v niektorých 

prípadoch, hlavne z pohľadu externého užívateľa, nefunkčné. Zastaranosť Koncepčného 

rámca je evidentná napríklad z toho, že neupravuje napríklad oceňovanie na báze fair 

value, ktorá je používaná v českých účtových štandardoch a je nazývaná ako reálna 

hodnota, ktorá odráža tržnú hodnotu k dátumu ocenenia. Hlavnou vnútornou 

myšlienkou je, že fair value nevychádza z podmienok účtovnej jednotky, ale 

z podmienok trhu. Takýto prístup vedie k objektívnemu pohľadu na tržné ceny. Fair 

value nie je cenou konkrétnej transakcie, ale ide o cenu, ktorá je zjednaná slobodne za 

účelom profitu na oboch stranách obchodu. Pre zaistenie fair value je preferovaná cena 

aktívneho trhu, a to znamená, že pre položky, ktoré sú na trhu rovnaké, je možné 

kedykoľvek nájsť kupujúceho aj predávajúceho, ktorí sú ochotní uskutočniť obchodnú 

transakciu a informácie o cenách sú verejne dostupné. Fair value upravuje IFRS 13 – 

Ocenenie vo fair value. (4) 

 

Tabuľka 1: Klasifikácie oceňovacích veličín vo vzťahu k času (Zdroj : upravené podľa literatúry 
(8)) 
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3.4 Oceňovanie pri obstaraní 

K okamžiku obstarania oceňujeme zásoby nákladmi obstarania, ktoré zahrňujú náklady 

na nákup a na ich ďalšiu premenu v rámci výrobného procesu. 

Pod nákladmi na nákup rozumieme cenu obstarania, clo, dopravné, náklady na 

manipuláciu a ostatné náklady priamo spojiteľné s obstaranými zásobami, tovarom, 

materiálom alebo so službami. Hodnotu zásob znižujú obchodné zľavy. Problémom pri 

oceňovaní môže byť stanovanie objektívneho pomeru nákladov vynaložených na 

obstaranie niekoľkých druhov aktív zároveň. Je nutné stanoviť taký pomer, v ktorom 

môžu byť výdaje rozdelené medzi jednotlivé aktíva. 

Náklady na premenu zahrňujú náklady, ktoré vynaloží účtovná jednotka na 

transformačný proces materiálu na nedokončenú výrobu, a potom následne na 

dokončené výrobky. Je nutné podľa štandardu rozdeliť výrobnú réžiu na variabilnú 

a fixnú časť. Variabilná časť sa mení podľa množstva vynaložených výrobkov. Fixné 

náklady sú také, ktoré sa nemenia v rámci určitého intervalu výrobnej kapacity a menia 

sa skokom (napríklad odpisy budov). Fixná časť je rozložená na základe normálnej 

úrovne kapacity (objem výroby, ktorý by mal byť dosiahnutý za určité obdobie za 

bežných podmienok) výrobných zariadení. Nepriradená časť fixných nákladov je 

zahrnutá do nákladov bežného obdobia v prípade, že príde vo výrobe menšieho objemu 

výrobkov ako bolo stanovené, podiel réžie sa nezvyšuje. Nedostatočné využitie 

výrobnej kapacity ovplyvňuje výsledok hospodárenia v období, kedy k tomuto došlo. 

Pri zvýšení výrobnej kapacity, je prirodzene fixná réžia na jednotku znížená. (4) (12) 

Príklad pre pochopenie: 

Účtovná jednotka vyrába jeden druh výrobkov. Fixná réžia je konštantná pre všetky 

obdobia a činí 360 000 Kč. Plánovaná výrobná kapacita – normálna úroveň 

je  20 000 ks. Variant A zachytáva vyrobený objem odpovedajúci normálnemu 

vyťaženiu, variant B zobrazuje objem nižšej výroby.  

V nasledujúcej tabuľke je porovnané ocenenie zásob a jeho dopad na VH pri uplatnení 

metodík platných pre IAS 2 a ČR. 
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Tabuľka 2 : Náklady na premenu podľa IFRS a podľa ČÚŠ (Zdroj: prevzaté podľa literatúry 
(4)) 

Položka 

Variant A Variant B 

kus 
celkom 

Kč 
kus 

celkom 

Kč 

Vyrobené kusov   20 000   15 000 

Priamy materiál 4 80 000 4 60 000 

Priame mzdy 8 160 000 8 120 000 

Variabilná výrobná réžia 10 200 000 10 150 000 

Priradená fixná výrobná réžia 
ČR 18 360 000 24 360 000 

IAS 2 18 360 000 18 270 000 

Celkom vlastné náklady vyrobených 
výrobkov 

ČR 40 800 000 46 690 000 

IAS 2 40 800 000 40 600 000 

Predaj 100 Kč/kus 10 000 1 000 000 10 000 1 000 000 

Vlastné náklady predaných výrobkov 
ČR 10 000 400 000 10 000 460 000 

IAS 2 10 000 400 000 10 000 400 000 

Nepriradená fixná réžia (znižujúca 
VH) 

IAS 2 
  

-  
  

90 000 

Stav výrobkov 
ČR 10 000 400 000 5 000 230 000 

IAS 2 10 000 400 000 5 000 200 000 

Výsledok hospodárenia 
ČR   600 000   540 000 

IAS 2   600 000   510 000 

 

3.4.1 Aktivácia vypožičaných nákladov 

Podľa IAS 23 – Vypožičané náklady, podľa tohto štandardu je možné vypožičané 

náklady aktivovať iba za predpokladov, že sú účelovo spojené s obstaraním spôsobilého 

aktíva (potrebuje značné časové aktívum, aby bolo pripravené pre cielené využitie alebo 

predaj, za takéto zásoby sa nepovažujú bežne vyrábané zásoby vo veľkom množstve 

v krátkom časovom období). 

Do ocenenia výrobnej produkcie nesmú byť započítané: 

· náklady na neobvyklé množstvo odpadu, neúčelne vynaložené práce,  

· náklady na skladovanie mimo skladovania nutného pre výrobný proces,  
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· administratívna réžia neprispievajúca k uvedeniu zásob na ich súčasné miesto 

a do súčasného stavu, 

·  náklady na predaj. (4) 

3.4.2 Kalkulácia v združenej výrobe 

Ide o proces, pri ktorom  nechcene vznikajú dva alebo viac výrobkov naraz, pomer, 

v ktorom výrobky vznikajú nie je možné ovplyvniť ( napríklad chemická výroba). IAS 2 

upravuje použitie dvoch metód, ktoré je možné použiť pri kalkulácií vlastných 

nákladov: 

· metóda odčítania, ktorá je založená na rozdelení výrobkov na hlavné a vedľajšie. 

Náklady na hlavné výrobky získame odčítaním čistej realizovateľnej hodnoty 

vedľajších produktov, 

· metóda rozčítania sa používa v prípade, že je viac hlavných výrobkov. Používa 

sa napríklad pomer cien jednotlivých hlavných výrobkov, obsah minerálnych 

látok a iné. (4) 

3.4.3 Techniky zachytenia obstarávacej ceny 

Štandard pripúšťa použitie metódy štandardných cien, čo je v Českej republike 

označenie pre metódu dopredu stanovenej ceny. Táto metóda spočíva v tom, že 

obstarávacia cena zásob je v účtovníctve rozdelená na dopredu stanovenú cenu a na 

oceňovací rozdiel. Výsledné ocenenie spotreby je podobné oceneniu spotreby váženým 

aritmetickým priemerom. (4) 

 

3.5 Zníženie hodnoty zásob 

Je prirodzené, že pri dlhšom držaní zásob môže prísť k poklesu predajnej ceny 

v dôsledku ich poškodenia, zastarania alebo zmeny dopytu na trhu. Štandard vyžaduje 

ocenenie obstarávacou cenou alebo čistou realizovateľnou hodnotou podľa metódy 
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LCM.
6
 Precenenie zásob sa robí na individuálnom základe. Zoskupovanie vzájomne 

súvisiacich zásob pre potreby zníženia hodnoty môže byť vhodné v takom prípade, že sa 

zásoby vzťahujú k rovnakým druhom produktov, majú rovnaký účel, vyrábajú sa, 

predávajú sa v rovnakej geografickej oblasti, alebo iné podmienky a nemôžu byť 

prakticky ocenené bez toho, aby boli ocenené iné položky takéhoto druhu. Je potrebné 

myslieť na výkyvy cien, pre čo najpresnejší odhad je nutné spresňovať vývoj cien po 

skončení účtovného obdobia. Častým problémom je určenie čistej realizovateľnej 

hodnoty u nedokončenej výroby, podnik musí vychádzať z hodnoty dokončených 

výrobkov znížené o náklady, ktoré je nutné vynaložiť na dokončenie výrobkov. 

V prípade, že má účtovná jednotka dané pevné cenové podmienky pre predaj časti 

zásob, vychádza pri určení realizovateľnej hodnoty z cien, ktoré sú dané takýmito 

zmluvami. Pre zásoby, ktoré prekročia tento objem vychádzajú z bežnej tržnej ceny. 

Výnimkou z povinnosti precenenia je ocenenie materiálu určeného pre použitie vo 

výrobe, neznižujúce sa pod úroveň nákladov poriadenia, v prípade že budú výrobky 

predané za rovnakú, alebo vyššiu cenu, ako sú náklady obstarania. Teda v prípade, že sa 

zníženie cien vstupov neprejaví v znížení cien produkcie. IAS 2 neumožňuje zvýšenie 

hodnoty zásob nad jej historickú hodnotu. (4) 

3.5.1 US GAAP 

Požaduje, aby daná hodnota, s ktorou sa má porovnať ocenenie na báze historických 

nákladov, bola tržná hodnota, ktorú pre tieto účely definuje ako reprodukčné náklady 

(náklady náhrady, zámeny). US GAAP pri aplikácii metódy LCM za rozhodujúce 

nepovažuje tržnú hodnotu vzťahujúcu sa k ich výstupu z podniku, ale tržnú hodnotu pri 

vstupe do podniku. Odhadovanú výšku reprodukčných nákladov US GAAP ohraničí 

tým, že stanoví dolný a horný limit. Odhad tržnej hodnoty nesmie prevýšiť čistú 

realizovateľnú hodnotu a nesmie byť nižšia ako čistá realizovateľná hodnota znížená 

o bežnú ziskovú maržu.  (10) 

 

                                                 

6
 Podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je nižšia. V origináli hovoríme o Lower of Costs or Market. 
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Príklad : Dôsledky použitia metódy LCM 

Na konci roku 200X sa spoločnosť rozhodla, že v nasledujúcom roku ukončí svoju 

činnosť. Z tohto dôvodu v roku 200X +1 nenakúpila nový tovar, iba predávala skladové 

zásoby z minulého roka. V tabuľke je možné dobre vidieť, aké čísla by spoločnosť 

vykázala, keby koncom roku 200X : 

a) Neprecenila konečný stav zásob tovaru (metóda historických cien), 

b) precenila konečný stav zásob metódou LCM. 

Tabuľka 3 : Dôsledky použitia metódy LCM (Zdroj: 10, strana 183) 

 

3.6 Ocenenie spotreby zásob 

Pri ocenení spotreby rieši účtovná jednotka problém rozdielneho ocenenia jedného 

druhu zásob na sklade obstaraného v rôznych dodávkach za rôzne ceny. Pre takéto 

prípady používame individuálne ocenenie, nákladové vzorce - metódu FIFO a váženého 

priemeru. 

Individuálne ocenenie sa používa pri ocenení zásob, ktoré nie je možné bežne zameniť. 

Spočíva v tom, že ku konkrétnej položke sú pri spotrebe priradené konkrétne náklady 

spojené s týmito zásobami a ich obstaraním. Metóda FIFO je založená na predpoklade, 

že ako prvé sú spotrebovávané tie zásoby, ktoré sú ako prvé prijaté na sklad. Pre 

ocenenie na báze aritmetického priemeru vychádzame z nasledujúceho vzorca :  

 

Položka 
Historické náklady (Kč) Metoda LCM (Kč) 

200X 200X +1 200X 200X+1 

Tržby 2180 450 2180 450 

Obstarávacie náklady tovaru na sklade 1980 790 1980 400 

Konečný stav tovaru 790 -  400 -  

Náklady predaného tovaru 1190 790 1580 400 

Hrubá marža 990 -340 600 50 
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V praxi pre výpočet priemeru dávame do pomeru hodnotu zásob v peňažnom vyjadrení 

oproti hodnote zásob v naturálnom vyjadrení. Okrem týchto metód je dôležité spomenúť 

metódu LIFO, ktorá však v podľa českých štandardov a podľa IFRS nie je povolená. 

Naopak americké štandardy US GAAP túto metódu preferujú. (4) (11) 

3.6.1 Zaúčtovanie zásob ako nákladov 

Predané zásoby (ich účtovnú hodnotu)7
 zaúčtujeme ako náklad k období, keď 

zaúčtujeme súvisiace výnosy. Zníženie ocenenia zásob na úroveň čistej realizovateľnej 

hodnoty sa zaúčtuje ako náklad v období, keď prišlo k zníženiu ocenenia. V prípade, že 

následne príde k zvýšeniu čistej realizovateľnej hodnoty, zníženie ocenenia sa zruší 

zaúčtovaním zníženia nákladov, keď k nemu prišlo. (7) 

  

                                                 

7
 Ide o čiastku, v ktorej je aktívum vykázané vo výkaze o finančnej pozícií po odpočítaní kumulovaných 

odpisov a strát zo znehodnotenia. (12) 
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4 ĎALŠIE TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Pre spracovanie bakalárskej práce na danú tému  je nevyhnutné využiť ďalšie pramene 

informácií.  

4.1 Výroba vína 

V tejto kapitole sa budeme stručne venovať výrobe vína, vzhľadom na to, že som sa 

rozhodla analyzovať oceňovanie vína ako zásoby vo vinárskej spoločnosti. Myslím, že 

je dôležité aby sme si ujasnili výrobu vína, hlavne z hľadiska nákladov, ktoré vstupujú 

do ocenenia.  

4.1.1 Cesta k úspechu dobrého vína 

Víno bolo známe už v Egypte pred 3200 rokmi pred Kristom a pestovanie vínnej révy 

sa na Morave datuje od 3. storočia nášho letopočtu. Pre správnu výrobu vína je nutné 

poznať princípy výroby vína a rozdiely medzi výrobnou technológiou bieleho 

a červeného vína, poznať základné chemické podstaty a deje vo výrobe. 

Jednotlivé  najdôležitejšie fázy výroby vína (všeobecný postup): 

ü dopestovanie hrozna (prípadný nákup hrozna), 

ü zozbieranie úrody, 

ü doprava a príjem hrozna, 

ü spracovanie hrozna, 

ü získanie muštu, 

ü úprava muštu, 

ü alkoholová fermentácia, 

ü biologické odbúravanie kyselín, 

ü ošetrovanie a stabilizácia vína, 

ü čistenie vína a filtrácia, 

ü fľaškovanie a predaj vína. 



37 

 

Obrázek 1: Fázy výroby vína (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Pri zbere hrozna je veľmi dôležitá jeho včasná príprava. Rozlišujeme ručný alebo 

mechanický zber. Pre prepravu hrozna je možné využiť viaceré možnosti, napríklad 

kade, kontajnery, prívesy, poľný lis a iné. Pri preprave je veľmi dôležitá hygiena 

kontaktných materiálov, protekcia pred oxidáciou dopravovaného materiálu, nízke 

vrstvy hrozna, protekcia pred vplyvom teploty. Pre dobrý príjem hrozna je dôležitá 

krátka dopravná cesta. Spracovanie hrozna má určité fázy, ktoré je nutné dodržať. 

Medzi tieto postupy patrí odstopkovanie, mletie, sírenie, naloženie rmutu, ohrev 

a chladenie rmutu, cedenie muštu, kvasenie rmutu pri červenom víne. Mušt získame 

pomalým lisovaním pri nízkom tlaku s minimalizáciou oxidácie muštu či vína. Úprava 

muštu prebieha sírením a to podľa zdravosti materiálu, odkalením muštu, jeho 

dosladením, čírenie muštu, aktívne uhlie (nahnité a poškodené hrozná), úprava 

trieslovín, okyslenie muštu, ošetrenie enzýmami. Alkoholovú fermentáciu môžeme 

ovplyvniť napríklad teplotou, v prípade potreby podpora kvasiniek zvýšením teploty, 

dokvasenie ako protekcia pred oxidáciou a v prípade úbytkového cukru - včasné 

zastavenie fermentácie. Pod pojmom odbúrania biologických kyselín rozumieme 

odbúranie kyseliny jablčnej na kyselinu mliečnu, zníženie kyslosti vína, zaoblenie chuti. 

Pri stabilizácii vína je žiadaných čo najmenej zásahov. Medzi posledné fázy patrí 

stáčanie kalu, sírenie vína, čírenie vína, úprava kyselín, sladenie vína, prípadný 

prídavok oxidu uhličitého. Poslednou fázou pred fľaškovaním je čistenie a filtrácia. 

Pred samotným fľaškovaním je dôležitá sterilizácia fľašiek a správny výber skladovania 

vína. (14), (15) 

 

4.2 Odlišnosti v ponímaní zásob v ČR a podľa IFRS 

Je prirodzené, že existujú určité odlišnosti v ponímaní zásob, aj napriek tomu, že majú 

česká legislatíva a medzinárodné štandardy veľa spoločného. Napríklad česká 

legislatíva neupravuje zvlášť stavebné kontakty a biologické aktíva. Pre obe skupiny 

platia rovnaké podmienky ako pre ostatné skupiny zásob. Nie sú odlíšené významné 

náhradné diely a sú sledované s ostatnými súčasťami zásob, čo môže viesť k narušeniu 

vypovedacej schopnosti súvahy (problém odlišnej likvidnosti). Štandard prísnejšie 

pristupuje k oceňovaniu vyrábaných zásob. Ďalej štandard vyžaduje oddelenie fixnej 
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a variabilnej časti réžie, ktoré nie je v českej legislatíve vyžadované. Česká legislatíva 

nerieši otázku neproduktívne vynaložených nákladov, ktoré štandard zakazuje 

aktivovať.  Správna réžia je podľa českej legislatívy zahrňovaná do ocenenia 

vyrábaných zásob v prípade, že sú vyrábané dlhšie ako jeden rok. Štandard dovoľuje iba 

výnimočne aktiváciu správnej réžie (ak je možné preukázať priamy vzťah medzi 

vynaloženou správnou réžiou a obstaranými zásobami). Je možné konštatovať, že 

v porovnaní s českou legislatívou pristupuje štandard prísnejšie k oceňovaniu zásob. (4) 

 

4.3 Biologické aktíva – IAS 41 

Vzhľadom na podstatu bakalárskej práce (ocenenie vína) považujem za dôležité 

ujasnenie rozdielu zásob a biologických aktív.  

IAS 41 si dáva za svoj cieľ upraviť zachytenie biologických aktív používaných 

k poľnohospodárskej činnosti. Základnou príčinou vydelenia biologických aktív 

z rámca dlhodobých aktív a zásob upravených v IAS 2-Zásoby je potrebný iný postup 

k oceneniu týchto aktív, než aký je použitý k oceneniu výrobkov a nedokončenej výrobe 

v priemyselných podnikoch. (4) 

4.3.1 Predmet štandardu 

Štandard upravuje biologické aktíva, poľnohospodársku produkciu v okamžiku zberu 

a štátne dotácie v prípade, že súvisia s poľnohospodárskou činnosťou. Štandard sa 

nezaoberá spracovaním biologických aktív po zbere. Po zbere sa aplikuje štandard IAS 

2 – zásoby alebo iný štandard podľa toho, aký je ďalší smer užitia produkcie.  

Biologické aktívum – jedná sa o zviera alebo rastlinu.  Podnik vykazuje biologické 

aktívum v prípade, že ovládanie aktíva podnikom je výsledkom minulých udalostí. Je 

pravdepodobné, že budúce ekonomické prínosy spojené s aktívom budú plynúť podniku 

a fair value alebo obstarávacie náklady sú spoľahlivo oceniteľné. Skupina biologických 

aktív je štandardom definovaná ako agregácia podobne žijúcich zvierat alebo rastlín. 
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Biologická premena je základom poľnohospodárskej činnosti, zahrňuje procesy rastu, 

degenerácie, produkcie a rozmnožovania. Tieto zmeny spôsobujú kvalitatívne 

a kvantitatívne zmeny v biologických aktívach. Zber predstavuje oddelenie produktu od 

biologického aktíva alebo prerušenie životných procesov biologických aktív. 

Poľnohospodársky výrobok je zozbieraný produkt biologického aktíva podniku. (4) 

4.3.2 Oceňovanie 

Štandard preferuje oceňovanie biologických aktív vo fair value o odhadované náklady 

predaja. Špecifikum štandardu je, že vyžaduje ocenenie vo fair value už v okamžiku 

prvotného rozpoznania biologického aktíva. Pri prvotnom ocenení v momente 

rozpoznania nadobudnutého biologického aktíva vo fair value znížené o odhadnuté 

náklady predaja môže vzniknúť zisk alebo strata.  Rozdiely v ocenení vždy ovplyvnia 

výsledok hospodárenia. Poľnohospodárska produkcia sa oceňuje vo fair value iba 

v okamžiku zberu a fair value je potom využívaná ako vstupná cena pri aplikácií 

ďalších IFRS (väčšinou IAS 2 –zásoby). (4) (5) 
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5 ANALÝZA ROZDIELOV OCEŇOVANIA ZÁSOB 

V SÚLADE S ČESKOU ÚČTOVNOU LEGISLATÍVOU 

A ŠTANDARDAMI IFRS 

Na poukázanie rozdielov v ocenení zásob som si vybrala českú vinársku spoločnosť. 

Rozdielne ocenenie dopestovaného hrozna podľa českých účtovných štandardov 

a podľa IFRS vstupuje do ďalších fáz ocenenia jednotlivých procesov výroby vína a 

zásob produkcie. 

Spoločnosť sídli na Morave a pobočky predajní má po celej republike, ale pre prípadný 

záujem konkurencie o výrobné náklady si neželela byť menovaná. Je to jedna z väčších 

vinárenských spoločností na českom trhu a ich produkcia sa pohybuje okolo 620-640 

tisíc litrov vína. Vyrábajú všetky druhy červeného aj bieleho vína, od lacnejších po 

degustačné skvosty. Počet stálych zamestnancov sa pohybuje okolo 100, v tomto počte 

sú zarátaní všetci, od zberačov hrozna, cez predavačky, vo všetkých predajniach, po 

sekretárky.  

 

5.1 Ocenenie zásob vína podľa českých účtovných štandardov 

Spoločnosť používa k oceneniu zásob vína, od ocenenia hrozna po samotnú fľašu vína, 

české účtovné štandardy na základe nákladovej kalkulácie. Vzhľadom na to, že 

poľnohospodárska výroba a jej produkcia nie je každý rok rovnaká a ovplyvňujú ju 

nepredvídateľné okolnosti, ako napríklad počasie, tak som sa rozhodla spracovať tri 

verzie nákladových položiek pre spracovanie jedného litru vína.  

Prvú verziu môžeme nazvať pozitívna. Už názov nám prezrádza, že by nemali nastať 

neočakávané negatívne okolnosti, ako napríklad veľké suchá, alebo naopak, že by prišlo 

k dlhotrvajúcim dažďom. Tieto okolnosti naozaj dokážu nepriamo optimalizovať  cenu 

kilogramu hrozna, ktoré sa samozrejme odzrkadlia aj v ďalších výrobných procesoch 

a v samotnej konečnej fľaši vína. Okrem počasie dokáže cenu vína  pozitívne ovplyvniť 
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cena energií, čiže cena vody, elektriny, cena pohonných hmôt a  mnohé iné ďalšie 

faktory.  

Ako však dokážu tieto faktory pozitívne ovplyvniť náklady na výrobu, tak to dokážu aj 

negatívne, a to v prípade, že ceny energií nebudú klesať, ale stúpať. Túto variantu 

nazveme negatívna, alebo nepriaznivá.  Pre poľnohospodára nemôže nastať horšia 

situácia, ako keď dlhodobé úsilie o dopestovanie kvalitných produktov zničí dlhodobé 

sucho alebo naopak, prídu dlhodobé dažde a úrodu sa nepodarí zachrániť 

v predpokladanom množstve.  

Tretia verzia nám predstavuje reálnu situáciu na trhu.  V tejto možnosti predpokladáme, 

že nastanú mierne výkyvy od pozitívnej možnosti, nie však tak veľké, aby prišlo 

k väčším škodám na úrode, tým pádom produkcia v litroch vína je približne naplnená 

podľa očakávaní, ktoré sú vypozorované dlhodobou činnosťou v danom obore a boli 

zohľadnené mierne výkyvy  počasia a cien energií. 

5.1.1 Reálny variant výroby vína 

Ako prvé som sa rozhodla popísať celkové náklady na reálnu produkciu výroby vína. 

Pre spracovanie danej varianty som od spoločnosti dostala náklady spoločnosti za 

posledné tri obdobia ich podnikania a vypočítala som priemerné hodnoty ich nákladov 

na jednotlivé fázy výroby vína. Náklady sú počítané na 620 000 litrov objemu výroby 

vína za rok, čo je ich priemerná produkcia. Jednou z najťažších úloh bolo približne 

vyselektovať jednotlivé náklady na rôzne fázy výroby. Napríklad k vypočítaniu 

jednotlivých mzdových nákladov som použila počet zamestnancov pre dané oddelenie 

a zistila som si ich priemerné mzdy za mesiac, ktoré som potom vynásobila dvanástimi 

(počet mesiacov za rok). A takto som postupovala pri získavaní všetkých jednotlivých  

variabilných nákladov na výrobu. Medzi fixné náklady spoločnosť radí iba náklady na 

energie, ktoré neovplyvňuje objem výroby. 
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Tabuľka 4: Reálne celkové náklady výroby vína podľa ČÚŠ (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Hodnota hrozna pred zberom     

  Voda 4 960 000 Kč 

  Postreky + hnojivo 3 100 000 Kč 

  PHM 310 000 Kč 

  Mzda 1 240 000 Kč 

Hodnota hrozna po zbere   9 610 000 Kč 

    
 Tvorba burčiaku (prvovýroba)   
   Mletie 1 240 000 Kč 

  Lisovanie 1 550 000 Kč 

  Stáčanie 620 000 Kč 

  Energie 2 480 000 Kč 

  Mzda 1 240 000 Kč 

Hodnota burčiaku   16 740 000 Kč 

    
 Tvorba vína   
   Sírenie sudov 3 100 000 Kč 

  Filtrácia 3 100 000 Kč 

  Prípravky proti vodnému kameňa 2 790 000 Kč 

  Energie 186 000 Kč 

  Mzda 620 000 Kč 

Hodnota vína pred fľaškovaním   26 536 000 Kč 

    
 Fľaškovanie   
   Fľaša 2 666 000 Kč 

  Korok 930 000 Kč 

  Kartón 620 000 Kč 

  Záklopka 620 000 Kč 

  Etiketa 1 240 000 Kč 

  Mzda + energie 4 650 000 Kč 

Výrobná cena celkovej produkcie   37 262 000 Kč 

 

V nasledujúcej tabuľke môžeme vidieť rozpočítané náklady na jeden liter vína pri 

optimálnej výrobe spoločnosti. Podľa českých účtovných štandardov som využila 

nákladovú kalkuláciu  prostým delením, respektíve ocenenie vlastnými nákladmi na 

výrobu. 
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Tabuľka 5 : Kalkulácia na liter vína podľa reálnych nákladov (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Hodnota hrozna pred zberom     

  Voda 8,00 Kč 

  Postreky + hnojivo 5,00 Kč 

  PHM 0.50 Kč 

  Mzda 2,00 Kč 

Hodnota hrozna po zbere   15,5 Kč/kg 

      

Tvorba burčiaku (prvovýroba)     

  Mletie 2,00 Kč 

  Lisovanie 2,50 Kč 

  Stáčanie 1,00 Kč 

  Energie 4,00 Kč 

  Mzda 2,00 Kč 

Hodnota burčiaku   27 Kč /liter 

      

Tvorba vína     

  Sírenie sudov 5,00Kč 

  Filtrácia 5,00 Kč 

  

Prípravky proti vodnému 
kameňu 

4,50 Kč 

  Energie 0,30Kč 

  Mzda 1,00 Kč 

Hodnota vína pred fľaškovaním   42,8 Kč/liter 

      

Fľaškovanie     

  Fľaša 4,30 Kč 

  Korok 1,50 Kč 

  Kartón 1,00 Kč 

  Záklopka 1,00 Kč 

  Etiketa 2,00 Kč 

  Mzda + energie 7,50 Kč 

Výrobná cena 1 litra vína   60,1 Kč 
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5.1.2 Priaznivý variant výroby vína 

Ako som už v predošlej kapitole hovorila, poľnohospodárska výroba je veľmi 

ovplyvnená rôznymi faktormi, ako sú napríklad počasie, ktoré je nepredvídateľné 

a mnohokrát dokáže pomôcť ku krásnej úrode. V tejto variante si popíšeme 

a vypočítame situáciu, kedy slniečko svietilo primerane poľnohospodárskym potrebám, 

nebolo nutné veľmi zalievať, pretože k tomuto faktoru nám dopomohli kvalitné a nie 

však dlhodobé dažde, čo sa odzrkadlilo na objeme výroby v hodnote 700 000 litrov vína 

za rok. Berieme do úvahy, že cena pohonných hmôt a mzdy pracovníkov na poliach 

zostali nezmenené, pretože v tomto období ešte nie je možné rozpoznať koľko 

kilogramov hrozna bude urodených. Z tohto dôvodu na poliach pracuje stále rovnaký 

počet zamestnancov, ktorí sa starajú o kvalitu úrody. Tento fakt nám pozitívne 

ovplyvňuje zisky podniku, pretože po prepočítaní jednotlivých nákladov na jeden liter 

vína je cena jednej fľaše nižšia, čo znamená, že keby sme zostali pri rovnakej predajnej 

cene za jeden liter, zisky spoločnosti by išli poznateľne hore.  
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Tabuľka 6 :Priaznivé celkové náklady výroby vína podľa ČÚŠ (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Hodnota hrozna pred zberom     

  Voda 4 800 000 Kč 

  Postreky + hnojivo 3 300 000 Kč 

  PHM 310 000 Kč 

  Mzda 1 240 000 Kč 

Hodnota hrozna po zbere   9 650 000 Kč 

    
 

Tvorba burčiaku (prvovýroba)   
 

  Mletie 1 250 000 Kč 

  Lisovanie 1 580 000 Kč 

  Stáčanie 620 000 Kč 

  Energie 2 480 000 Kč 

  Mzda 1 260 000 Kč 

Hodnota burčiaku   16 840 000 Kč 

    
 

Tvorba vína   
 

  Sírenie sudov 3 600 000 Kč 

  Filtrácia 3 600 000 Kč 

  

Prípravky proti vodnému 
kameňu 

2 940 000 Kč 

  Energie 186 000 Kč 

  Mzda 680 000 Kč 

Hodnota vína pred 
fľaškovaním   

27 846 000 Kč 

    
 

Fľaškovanie   
 

  Fľaša 3 010 000 Kč 

  Korok 1 050 000 Kč 

  Kartón 700 000 Kč 

  Záklopka 700 000 Kč 

 

Etiketa 1 400 000 Kč 

  Mzda + energie 4 650 000 Kč 

Výrobná cena celkovej 
produkcie   

39 356 000 Kč 
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Tabuľka 7 : Kalkulácia na liter vína podľa priaznivých nákladov (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Hodnota hrozna pred zberom     

  Voda 6,9 Kč 

  Postreky + hnojivo 4,7 Kč 

  PHM 0,4 Kč 

  Mzda 1,77 Kč 

Hodnota hrozna po zbere   13,8 Kč/kg 

      

Tvorba burčiaku (prvovýroba)     

  Mletie 1,8 Kč 

  Lisovanie 2,3 Kč 

  Stáčanie 0,9 Kč 

  Energie 3,5 Kč 

  Mzda 1,8 Kč 

Hodnota burčiaku   24 Kč/liter 

      

Tvorba vína     

  Sírenie sudov 5,1 Kč 

  Filtrácia 5,1 Kč 

  

Prípravky proti vodnému 
kameňu 

4,2 Kč 

  Energie 0,3 Kč 

  Mzda 0,9 Kč 

Hodnota vína pred 
fľaškovaním   

39,6 Kč/liter 

      

Fľaškovanie     

  Fľaša 4,3 Kč 

  Korok 1,5 Kč 

  Kartón 1,00 Kč 

  Záklopka 1,00 Kč 

  Etiketa 2,00 Kč 

  Mzda + energie 6,6 Kč 

Výrobná cena 1 litru vína   56 Kč/liter 
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5.1.3 Nepriaznivý variant výroby vína 

V tejto podkapitole budeme brať do úvahy, že počasie nepraje poľnohospodárskej 

výrobe a ešte sa aj zvýši cena energií. Vzhľadom na dlhé suchá sa nepodarí spoločnosti 

vypestovať toľko kilogramov hrozna, koľko by stačilo na výrobu aspoň priemerného 

počtu litrov vína. Táto situácia spoločnosti ponúka dve možnosti riešenia. Jednou z nich 

je menšia produkcia, tým pádom zníženie zisku spoločnosti. Druhou možnosťou je 

dokúpenie hrozna od dodávateľov, cena takto kúpeného hrozna je ale vyššia, ako keď si 

spoločnosť dopestuje svoje vlastné hrozno. My budeme v našej kalkulácii počítať 

s prvou možnosťou a nebudeme dokupovať hrozno, tento fakt by nám mohol skresliť 

celkovú kalkuláciu. Pri nepriaznivej možnosti počítame s dopestovaním 560 000 litrov 

vína. 
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Tabuľka 8 : Nepriaznivé náklady výroby vína podľa ČÚŠ (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Hodnota hrozna pred zberom     

  Voda 5 400 000 Kč 

  Postreky + hnojivo 3 200 000 Kč 

  PHM 330 000 Kč 

  Mzda 1 240 000 Kč 

Hodnota hrozna po zbere   10 170 000 Kč 

      

Tvorba burčiaku (prvovýroba)     

  Mletie 1 160 000 Kč 

  Lisovanie 1 420 000 Kč 

  Stáčanie 580 000 Kč 

  Energie 2 480 000 Kč 

  Mzda 116 000 Kč 

Hodnota burčiaku   15 926 000 Kč 

      

Tvorba vína     

  Sírenie sudov 2 800 000 Kč 

  Filtrácia 2 800 000 Kč 

  

Prípravky proti vodnému 
kameňu 

2 480 000 Kč 

  Energie 186 000 Kč 

  Mzda 570 000 Kč 

Hodnota vína pred 
fľaškovaním   2 4762 000 Kč 

      

Fľaškovanie     

  Fľaša 2 408 000 Kč 

  Korok 840 000 Kč 

  Kartón 560 000 Kč 

  Záklopka 560 000 Kč 

  Etiketa 1 120 000 Kč 

  Mzda + energie 3 640 000 Kč 

Výrobná cena celkovej 
produkcie   33 890 000 Kč 

 

Na daných nákladoch môžeme vidieť, že v prvej fáze výroby, čiže pri dopestovaní 

hrozna, náklady stúpajú, hlavne z dôvodu väčšieho zaťaženia závlahového systému. To 

znamená, že na kilogram hrozna sú väčšie náklady na dopestovanie. Pri ďalšom 
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spracovaní náklady klesajú, a to z dôvodu menšieho objemu spracovávaného materiálu 

na ďalšie produkty výroby. 

Tabuľka 9 : Kalkulácia na liter vína podľa nepriaznivých nákladov (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Hodnota hrozna pred zberom     

  Voda 9,6 Kč 

  Postreky + hnojivo 5,7 Kč 

  PHM 0,6 Kč 

  Mzda 2,2 Kč 

Hodnota hrozna po zbere   18,2 Kč/kg 

      

Tvorba burčiaku (prvovýroba)     

  Mletie 2,07 Kč 

  Lisovanie 2,5 Kč 

  Stáčanie 1,03 Kč 

  Energie 4,4 Kč 

  Mzda 0,2 Kč 

Hodnota burčiaku   28,4 Kč/liter 

      

Tvorba vína     

  Sírenie sudov 5,00 Kč 

  Filtrácia 5,00 Kč 

  

Prípravky proti vodnému 
kameňu 

4,4 Kč 

  Energie 0,3 Kč 

  Mzda 1,07 Kč 

Hodnota vína pred 
fľaškovaním   

44,2 Kč/liter 

      

Fľaškovanie     

  Fľaša 4,3 Kč 

  Korok 1,5 Kč 

  Kartón 1,00 Kč 

  Záklopka 1,00 Kč 

  Etiketa 2,00 Kč 

  Mzda + energie 6,5 Kč 

Výrobná cena celkovej 
produkcie   

60,5 Kč /liter 
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Na danej kalkulácii môžeme vidieť, že náklady na liter vína sú menšie ako náklady na 

priemernú produkciu. Dôležité je ale si uvedomiť, že objem výroby je len 560 000 Kč, 

čo je od priemerných hodnôt o 60 000 litrov vína menej, čiže zisk spoločnosti je nižší. 

 

5.2 Oceňovanie vína podľa Medzinárodných účtovných štandardov 

Pri ocenení výroby vína vychádzame z medzinárodného štandardu ocenenia 

biologického aktíva podľa IAS 41, v našom prípade hrozna. Cena hrozna sa premieta do 

ďalších fáz ocenenia jednotlivých medziproduktov až po samotné ocenenie jedného litra 

vína. Podľa IAS 41 odpočítame od fair value odhadované náklady na predaj. Do 

odbytových nákladov nepočítame náklady na skladovanie, a to z dôvodu, že 

skladovanie hrozna je veľmi náročné pre jeho náchylnosť ku kazeniu. Preto je lepšie, 

v prípade, že chceme dopestované hrozno predávať, ho hneď po zbere prevážať 

k odberateľom na jeho ďalšie spracovanie. V našej kalkulácii budeme brať do úvahy 

nasledovné odbytové náklady : 

· pohonné hmoty, 

· mzdu, 

· leasing na auto, 

· energie, 

· nájom budovy, v ktorej sídli manažment. 

 

Do nákladov spoločnosť zarátava aj nájom budovy, a to z dôvodu, že celkovú logistiku 

od zberu hrozna po jeho expedíciu až k samotnému odberateľovi alebo do predajní musí 

niekto naplánovať a kontrolovať. V položke mzdy sú zarátané mzdy vodičov 

a pracovníkov manažmentu. Spoločnosť je vlastníkom 4 automobilov na leasing, ktorý 

ešte nie je splatený. 
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5.2.1 Reálny variant výroby vína (norma výroba) 

V tejto variante budeme počítať z fair value ceny hrozna na jeden kilogram, ktorú sme 

vypočítali v reálnej variantne podľa českých účtovných štandardov, a k tejto nákladovej 

sume pripočítame predpokladaný zisk. Tento postup volíme preto, že fair value 

predstavuje tržnú hodnotu tovaru (zásoby) k dátumu ocenenia. Pre ocenenie ďalších 

medziproduktov použijeme náklady na premenu.  

Za základnú cenu hrozna som si určila cenu hrozna 14,50 Kč na jeden kilogram podľa 

nákladov, ktoré som vypočítala v prvom príklade, a ako obchodnú maržu si určím 6 Kč 

na jeden kilogram, čo je dokopy predajná cena 20,50 Kč na kilogram. 

Od tejto ceny odpočítame: 

v 2,60 Kč za pohonné hmoty, 

v 2,00 Kč za leasing na automobily, 

v 2,90 Kč za mzdu, 

v 0,80 Kč za energie, 

v 3,00 Kč za nájom. 

Hodnota takto vypočítaného kilogramu hrozna je 9,20 Kč. V tejto variante budeme 

počítať s 620 000 litrami objemu výroby, čo budeme považovať za normálnu úroveň 

výroby. Ako fixné náklady berieme do úvahy náklady na energie a náklady na mzdu 

zberačov a polievačov. 
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Tabuľka 10 : Reálne celkové  náklady výroby vína a kalkulácia na jeden liter vína podľa IFRS 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Vyrobené kusov fliaš 620 000 fliaš Cena/liter 

Hodnota hrozna 5 704 000 Kč 9,20 Kč 

Tvorba prvovýroby (burčiaku) - variabilné náklady 

Mletie 1 240 000 Kč 2,00 Kč 

Lisovanie 1 550 000 Kč 2,50 Kč 

Stáčanie  620 000 Kč 1,00 Kč 

Mzda 1 240 000 Kč 2,00 Kč 

Tvorba vína - variabilné náklady 

Sírenie sudov 3 100 000 Kč 5,00 Kč 

Filtrácia 3 100 000 Kč 5,00 Kč 

Prípravky proti vodnému 
kameňu 

2 790 000 Kč 4,5 Kč 

Mzda 620 000 Kč 1,00 Kč 

Fľaškovanie - variabilné náklady 

Fľaša 2 666 000 Kč 4,3 Kč 

Korok 930 000 Kč 1,5 Kč 

Kartón 620 000 Kč 1,00 Kč 

Záklopka 620 000 Kč 1,00 Kč 

Etiketa 1 240 000 Kč 2,00 Kč 

Mzda 1 760 000 Kč 2,8 Kč 

Priradené celkové fixné náklady 5 560 000 Kč 9,00 Kč 

Celkové náklady 33 360 000 Kč 53,8 Kč 

5.2.2 Priaznivý variant výroby vína (nadvýroba) 

V tejto variante si cenu hrozna zoberieme z druhého príkladu vypočítaného podľa 

českých účtovných štandardov. Hodnota hrozna je 13,80 Kč na jeden kilogram a k tejto 

hodnote pripočítame rovnako vysokú obchodnú maržu vo výške 6,00 Kč. Predajná cena 

činí 19,80 Kč za kilogram. Túto variantu berieme pozitívne, pretože ako som uviedla 

v predchádzajúcej kapitole, tak počasie a iné okolnosti prajú spoločnosti, aby 

dopestovala viac ako je priemerná hodnota hrozna za rok. Berieme do úvahy, že 

spoločnosť dopestovala 700 000 kilogramov hrozna a z neho vyrobila 700 000 litrov 

vína. Fixné náklady na dopestovanie sú v nemennej výške v porovnaní s optimálnou 

výrobou 
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Tabuľka 11 : Priaznivé náklady na výrobu vína a kalkulácia na jeden liter vína podľa IFRS 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Vyrobené kusov fliaš  700 000 fliaš Cena/liter 

Hodnota hrozna 5 950 000 Kč 8,5 Kč 

Tvorba prvovýroby (burčiaku) - variabilné náklady 

Mletie 1 250 000 Kč 1,8 Kč 

Lisovanie 1 580 000 Kč 2,3 Kč 

Stáčanie  620 000 Kč 0,9 Kč 

Mzda 1 260 000 Kč 1,8 Kč 

Tvorba vína - variabilné náklady 

Sírenie sudov 3 600 000 Kč 5,1 Kč 

Filtrácia 3 600 000 Kč 5,1 Kč 

Prípravky proti vodnému kameňu 2 940 000 Kč 4,2 Kč 

Mzda 680 000 Kč 0,9 Kč 

Fľaškovanie - variabilné náklady 

Fľaša 3 010 000 Kč 4,3 Kč 

Korok 1 050 000 Kč 1,5 Kč 

Kartón 700 000 Kč 1,00 Kč 

Záklopka 700 000 Kč 1,00 Kč 

Etiketa 1 400 000 Kč 2,00 Kč 

Mzda 1 760 000 Kč 2,5 Kč 

Priradené celkové fixné náklady 5 560 000 Kč 7,9 Kč 

Celkové náklady 35 660 000 Kč 50,9 Kč 

5.2.3 Negatívny variant výroby vína (pod výroba) 

V nasledujúcej podkapitole budem brať do úvahy, že spoločnosti sa vplyvom počasia 

a zvýšením ceny pohonných hmôt nepodarilo vypestovať optimálny objem hrozna 

a z neho dostatočný objem litrov vína. Spoločnosť v danom období vypestovala 560 000 

kilogramov hrozna. Celkové náklady sú nižšie ako u optimálnej varianty, čo je 

spôsobené Ocenením nákladov na premenu podľa IAS 2- Zásoby.  V tomto štandarde sa 

hovorí, že pokiaľ spoločnosť vyrobí menej ako je optimálny objem výroby, podiel réžie 

sa nezvyšuje, čo je v našom prípade 9,00 Kč fixných nákladov pridelených k jednotke 

výrobnej réžie. Ostatné podiely výrobných variabilných nákladov nie sú v porovnaní 

s optimálnym variantom rovnaké, pretože vychádzame z rozdielnych celkových 

variabilných nákladov. Nákladová cena hrozna je 18,20 Kč za kilogram. K tejto cene 

pripočítame obchodnú maržu 6 Kč, obchodná cena hrozna je teda 24,20 Kč za kilogram. 
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Od tržnej hodnoty podľa IAS 41 odpočítame náklady na predaj, čo sme vypočítali na 

11,30 Kč na kilogram a vstupná cena hrozna je 12,90 Kč za kilogram. 

Tabuľka 12 : Nepriaznivé náklady na výrobu vína a kalkulácia na jeden liter vína podľa IFRS 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Vyrobené kusov fliaš  560 000 fliaš Cena/liter 

Hodnota hrozna 7 224 000 Kč 12,9 Kč 

Tvorba prvovýroby (burčiaku) - variabilné náklady 

Mletie 1 160 000 Kč 2,07 Kč 

Lisovanie 1 420 000 Kč 2,5 Kč 

Stáčanie  580 000 Kč 1,03 Kč 

Mzda 116 000 Kč 0,2 Kč 

Tvorba vína - variabilné náklady 

Sírenie sudov 2 800 000 Kč 5,00 Kč 

Filtrácia 2 800 000 Kč 5,00 Kč 

Prípravky proti vodnému 
kameňu 

2 480 000 Kč 4,4 Kč 

Mzda 570 000 Kč 1,07 Kč 

Fľaškovanie - variabilné náklady 

Fľaša 2 408 000 Kč 4,3 Kč 

Korok 840 000 Kč 1,5 Kč 

Kartón 560 000 Kč 1,00 Kč 

Záklopka 560 000 Kč 1,00 Kč 

Etiketa 1 120 000 Kč 2,00 Kč 

Mzda 750 000 Kč 1,3 Kč 

Priradené celkové fixné náklady 5 040 000 Kč 9,00 Kč 

Celkové náklady 30 428 000 Kč 54,3 Kč 

 

5.3 Rozdiely dopadu oceňovania na výsledok hospodárenia 

Rozdiely dopadu ocenenia môžeme vnímať už pri cene hrozna, z ktorej vychádza ďalšie 

ocenenie výroby vína a jej medziproduktov. Na výsledok hospodárenia sa zmeny 

v ocenení prejavia hlavne vo variante, keď je vyrobené menej ako je norma. Podľa IAS 

2 – Zásoby, je nepriradená časť fixných nákladov zahrnutá do nákladov v bežnom 

období. Nedostatočné využitie ovplyvňuje výsledok hospodárenia v danom období. 
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Za použitia predchádzajúcich kalkulácii vypočítam rozdielne výsledky hospodárenia pri 

predaji rovnakého počtu kusov fliaš vína za rovnakú cenu. K rozdielnemu výsledku 

hospodárenia prispieva aj fakt, že samotné dopestované hrozno sa oceňuje inak podľa 

českých účtovných štandardov a inak podľa medzinárodných.  

Názorný príklad: 

Spoločnosť predala v danom období 500 000 litrových fliaš vína ( toho istého druhu). 

Jednu fľašu predávala za 110 Kč za kus.  Počítame s výnosmi v danom období 

55 000 000 Kč. Sme v prostredí poľnohospodárskej výroby, preto neberieme do úvahy 

kalendárny rok, ale hospodársky. Variant A predstavuje optimálnu výrobu vína, variant 

B priaznivú situáciu, čiže vína sa vyrobilo viac ako je norma. Variant C predstavuje 

nepriaznivú situáciu, čo znamená, že bolo vyrobené menej ako je norma. Ako som už 

uviedla v kalkulácii na jeden liter výroby vína, podľa IFRS sa vo variante nepriaznivej 

výroby vína podiel réžie aktivovanej do ceny zásoby nezvyšuje. Vychádzame 

z optimálnej výroby, takže podiel fixných nákladov je 9,00 Kč na jeden liter výroby. 

Tento podiel réžie využijeme v nepriaznivej kalkulácii, z čoho vychádza, že celkové 

fixné náklady sú o 520 000 Kč menšie ako pri optimálnej alebo priaznivej výrobe. Táto 

nepriradená čiastka fixných nákladov ovplyvňuje výsledok hospodárenia v období, kedy 

k takémuto stavu prišlo. Jedná sa o čiastku znižujúcu výsledok hospodárenia a tento jav 

nedovoľuje, aby prišlo k nadhodnoteniu vyrábaných zásob, v našom prípade litra vína. 

Cena litra vína je počítaná v jednotlivých variantoch podľa cien vypočítaných 

v predchádzajúcich kalkuláciách.  

V nasledujúcej tabuľke môžeme vidieť, že výsledky hospodárenia vo všetkých českých 

variantoch sú nižšie ako výsledok hospodárenia vychádzajúcich z nákladov podľa IFRS. 

Na tento jav je možné pozerať sa z dvoch rôznych uhlov a to z uhlu podnikateľa, pre 

ktorého je z hľadiska daní potešiteľný výsledok hospodárenia podľa českých účtových 

štandardov. Druhý pohľad je postavenie štátu pri výbere daní u právnických osôb. Pre 

štát je výhodnejšie, aby podnikatelia dosahovali vyšší výsledok hospodárenia. Touto 

skutočnosťou by štát dostal priestor  pre väčší výber dane bez zvýšenia daňovej sadzby 

pre podnikateľov. 
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5.4 Odporučenia 

Podrobným analyzovaním oboch štandardov môžeme konštatovať, že tieto štandardy sú 

si v tematike zásob a ich ocenenia dosť blízke. Celkovo je možné konštatovať, že platné 

znenie IAS 2 – Zásoby v porovnaní s českou legislatívou pristupuje prísnejšie 

k vymedzeniu a oceneniu zásob. 

Podľa môjho názoru, by si mala česká legislatíva brať príklad z prísnejšieho prístupu 

medzinárodných štandardov, aby sme zabránili skresleniu jednotlivých položiek 

rozvahy a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.  

Konkrétne by som odporúčala vymedziť zo zásob podľa českých predpisov náhradné 

diely, ktoré medzinárodné štandardy upravujú v samostatnom predpise IAS 16. 

V prípade oddelenia náhradných dielov od zásob by prišlo k lepšej vypovedacej 

schopnosti rozvahy, hlavne čo sa týka informáciách o likvidnosti zásob. Náhradné diely, 

podľa môjho názoru, pri ich väčšom objeme dokážu tento ukazovateľ neprimerane 

skresliť. 

 Na mojej práci je vidieť ako je dôležité rozlíšiť biologické aktíva od zásob 

a pristupovať k ich oceneniu obozretnejšie. Podľa môjho názoru, by mala česká 

legislatíva oddeliť a presne určiť biologické aktíva a ich ocenenie podľa vzoru 

medzinárodných štandardov. Zásoby neupravujú biologické premeny, ktorých sú 

biologické aktíva schopné a je to ich podstatou.  

Medzinárodné štandardy vyžadujú oddelenie fixných a variabilných nákladov, čo nie je 

českými predpismi vyžadované. Preto navrhujem, aby česká legislatíva prijala náklady 

na premenu s podmienkou, že do produkcie je možné aktivovať iba takú časť fixnej 

réžie, ktorá odpovedá normálnej úrovne využitia výrobnej kapacity. Momentálne sa ČR 

priradené režijné náklady (bez rozdelenia variabilných a fixných) priraďujú bez ohľadu 

na využitie výrobnej kapacity. Keby prišlo k upraveniu českej legislatívy, zabránilo by 

sa nadhodnotenia vybraných zásob v obdobiach, kedy prišlo k menšiemu objemu 

výroby ako je normálna úroveň kapacity výroby.  
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Oba štandardy opatrne pristupujú k zníženiu hodnoty zásob, české štandardy však 

nestanovujú postup, ako toto zníženie hodnoty vyčísliť. Myslím si, že je potrebné sa 

tejto problematike venovať viacej do hĺbky a upraviť tak, aby boli české štandardy 

presne upravené v tejto problematike a neprišlo k nepresnému oceneniu a skresleniu 

hodnoty zásob. 

Keď sa všetky tieto malé, ale podstatné rozdiely spoja dokopy, môže vzniknúť veľký 

rozdiel vo výsledkoch hospodárenia. Preto si myslím a považujem za dobré, ak by sa 

postupne prehĺbila implementácia IFRS/IAS do českej účtovnej legislatívy. Takáto 

skutočnosť by v praxi viedla k zníženiu nákladov na výrobu, a tým pádom k väčším 

ziskom spoločnosti. Priblíženie sa k medzinárodným štandardom nie je jednoduchý 

proces, ale je to záležitosť niekoľkým rokov , dlhodobých procesov a analýz. Napríklad, 

keby sme chceli porovnať finančnú analýzu a jej ukazovateľov dvoch spoločností, 

z ktorej by jedna viedla účtovníctvo podľa českej legislatívy a druhá podľa 

medzinárodných štandardov, tak by takéto porovnanie nebolo možné. Aj z toho dôvodu 

si myslím, že je dobrá postupná harmonizácia s IFRS/IAS. Nie je jednoduché a ani 

možné zmeniť všetky rozdiely naraz a zmeniť tým zaužívané postupy. Je podľa mňa, 

ale potrebné v takomto začatom procese zmeny pokračovať. 
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ZÁVER 

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vymedzenie vplyvu rozdielneho ocenenia zásob 

podľa českých účtovných štandardov a podľa IFRS/IAS na výsledok hospodárenia 

účtovnej jednotky. 

Vo svojej bakalárskej práci som najskôr popísala zásoby ako jednu z podstatných 

zložiek majetku podniku, ich delenie a metódy ocenenia a účtovania o nich  podľa 

českej účtovnej legislatívy. V ďalšej kapitole som sa zaoberala vymedzením zásob 

a oceňovacími metódami podľa IFRS/IAS, konkrétne IAS-2. V týchto dvoch kapitolách 

boli teoreticky popísané rozdiely účtovania a ocenenia.  

Poznatky, ktoré som získala preštudovaním kvalitných zdrojov som  aplikovala na 

konkrétnu českú spoločnosť. Konkrétnejšie, na vinársku spoločnosť, od ktorej som 

získala podklady na spracovanie ocenenia jedného litra fľaškového vína. Po 

preštudovaní teoretických zdrojov som zistila, že pre spracovanie ocenenia podľa IFRS 

nebude stačiť preštudovanie IAS 2 -Zásoby. Následne bolo nutné zoznámiť sa s IAS 41-

Poľnohospodárstvo, ktoré upravuje ocenenie biologických aktív, kam spadajú aj 

náklady na dopestovanie hrozna. Správne ocenenie dopestovaného hrozna je zásadné 

pre ďalšie ocenenie jednotlivých medzných procesov výroby vína, až po samotné 

zafľaškované víno pripravené na predaj. Aby som dokázala správne oceniť o priradiť 

jednotlivé náklady k procesom, ktorými musí hrozno prejsť, aby sa z neho stalo kvalitné 

víno, som si musela ďalej naštudovať odbornú literatúru o vinárstve.  Zo 

získaných  podkladov som spracovala tri kalkulácie ocenenia pre rôzne situácie, ktoré 

môžu reálne nastať- optimálnu, pozitívnu a negatívnu. Objem poľnohospodárskej 

výroby je ľahko ovplyvniteľný napríklad počasím alebo cenou vody, či pohonných 

hmôt. 

Začala som oceňovaním vína podľa českej legislatívy. Ako prvú som spracovala 

optimálnu variantu nákladov celkovej produkcie, takže berieme do úvahy optimálne 

podmienky pre pestovanie. Z vyčíslených nákladov som vypočítala ocenenie jedného 

litra fľaškového vína, takto som postupovala aj pri pozitívnej a negatívnej variante. 
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Najväčší objem produkcie by spoločnosť dosiahla pri priaznivej variante, najnižšie 

náklady na celkovú produkciu a aj na jeden liter vína sú pri nepriaznivej variante.  

Takáto situácia nastala hlavne z dôvodov veľkého sucha, kde bolo nutné zvýšiť náklady 

na vodu, a tým pádom náklady na dopestovanie jedného kilogramu hrozna boli 

porovnateľne vyššie. V nepriaznivej variante berieme do úvahy aj zvýšenie ceny 

pohonných hmôt. Aj napriek následnému zníženiu čiastkových nákladov na jednotlivé 

fázy výroby, ako napríklad zníženie mzdových nákladov pri samotnom fľaškovaní, 

z dôvodu menšieho objemu, cena jedného litra vína je najvyššia z variant, ktoré berieme 

do úvahy. 

Následne som spracovala tieto tri varianty aj podľa medzinárodných účtovných 

štandardov. Zásadný a rozdielny, oproti českej legislatíve, je už prvý krok ocenenia 

dopestovania hrozna. Vo všetkých troch variantoch v porovnaní s českými kalkuláciami 

sú celkové náklady zásadne nižšie. To v praxi znamená, že výrobná cena jedného litra 

vína je nižšia v porovnaní s českou kalkuláciou. 

Svoje zistenia som spracovala do poslednej tabuľky svojej bakalárskej práce. 

Namodulovala som situáciu, kde spoločnosť predá vo všetkých troch variantoch (aj 

podľa českých aj podľa medzinárodných štandardov) rovnaký počet litrových fliaš vína, 

za rovnakú cenu. Najmenší rozdiel výsledku hospodárenia, a tým pádom aj daňovej 

povinnosti je v priaznivej variante a najväčší v optimálnej variante. Výsledok 

hospodárenia v nepriaznivej variante je upravený o nepriradenú fixnú réžiu znižujúcu 

výsledok hospodárenia v medzinárodnej variante. V Českej legislatíve je priradená 

režijná časť nákladov, nerozdeľujúca fixné od variabilných. 

Podľa medzinárodných štandardov vychádza spoločnosti vyšší výsledok hospodárenia 

v porovnaní s českou legislatívou. Z pohľadu daňovej povinnosti je pre podnikateľa 

výhodnejšie viesť ocenenie podľa českých účtovných štandardov, pretože má väčšie 

náklady, tým pádom nižší výsledok hospodárenia, ktorý je základom pre vypočítanie 

daňovej povinnosti z príjmu právnických osôb. Z pohľadu štátnej pokladnice by bolo 

výhodnejšie zaviesť ocenenie podľa IFRS/IAS, potom by spoločnosti odvádzali vyššiu 

daň, ktorá je vypočítaná z vyššieho výsledku hospodárenia v porovnaní s výsledkom 

hospodárenia podľa českej legislatívy. 
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Príloha č. 1 

České účtovné štandardy 

Číslo Názov 

001 Účty a zásady účtovania 

002 Otváranie a uzatváranie účtovných kníh 

003 Odložená daň 

004 Rezervy 

005 Opravné položky 

006 Kurzové rozdiely 

007 Inventarizační rozdiely a straty v rámci noriem prirodzených úbytkov zásoby 

008 Operácie s cennými papiermi a podiely 

009 Deriváty 

010 Zvláštne operácie s pohľadávkami (od 1.1.2008 zrušený) 

011 Operácie s podnikom 

012 Zmeny vlastného kapitálu 

013 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok 

014 Dlhodobý finanční majetok 

015 Zásoby 

016 Krátkodobý finanční majetok a krátkodobé bankové úvery 

017 Zúčtovací vzťahy 

018 Kapitálové účty a dlhodobé záväzky 

019 Náklady a výnosy 

020 Konsolidovaná účtovná závierka 

021 Niektoré postupy pri vyrovnávaní, nútenom vyrovnaní, konkurzu a 
likvidácie 

022 Postup v účtovníctva a pri inventarizácii majetku a záväzkov pri prevodoch 

majetku štátu na inej osoby 

023 Prehľad o peňažných tokoch 
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Príloha č. 2 

 

 Prehľad vydaných IAS: 

IAS 01 
Zostavovanie a zverejňovanie 

účtovnej závierky 
IAS 26 Penzijní plány 

IAS 02 Zásoby IAS 27 
Konsolidovaná a individuálna 

účtovná závierka 

IAS 07 Výkazy peňažných tokov IAS 28 
Investície do pridružených 

podnikov 

IAS 08 
Účtovné pravidlá a zmeny v 

účtovných odhadoch a chyby 
IAS 29 

Vykazovanie v hyperinflačných 

ekonomikách 

IAS 10 Udalosti po súvahovom dni IAS 30 

Zverejňovanie v účtovných 

závierkach bank   a   podobných   
finančných inštitúcií (nahradený 

IFRS 7) 

IAS 11 Stavebné zmluvy IAS 31 
Vykazovanie účastí v spoločných 

podnikoch 

IAS 12 Dane zo zisku IAS 32 
Finanční nástroje: zverejňovanie 

a vykazovanie 

IAS 14 
Vykazovanie podľa segmentov 

(1. 1. 2009 nahradený IFRS 8) 
IAS 33 Zisk na akcii 

IAS 16 Pozemky, budovy a zariadenie IAS 34 Priebežná účtovné výkazníctvo 

IAS 17 Leasingy IAS 36 Zníženie hodnoty aktív 

IAS 18 Výnosy IAS 37 
Rezervy, podmienená aktíva a 

podmienené záväzky 

IAS 19 Zamestnanecké pôžitky IAS 38 Nehmotná aktíva 

IAS 20 
Vykazovanie  štátnych dotácií 
a zverejňovanie štátnej podpory 

IAS 39 
Finanční nástroje: účtovanie a 

oceňovanie 

IAS 21 
Dopady zmien kurzových 
rozdielov 

IAS 40 Investície do nehnuteľností 

IAS 23 Vypožičané náklady IAS 41 Poľnohospodárstvo 

IAS 24 
Zverejňovanie spriaznených 
strán 
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Príloha č. 3 

Prehľad vydaných IFRS 

IFRS 1  Prvé prijatie IFRS 

IFRS 2  Úhrady viazané na akcie 

IFRS 3  Podnikové kombinácie 

IFRS 4  Poistné zmluvy 

IFRS 5  Dlhodobé aktíva držané k predaju a ukončeniu činnosti 

IFRS 6  Prieskum a hodnotenie nerastných zdrojov 

IFRS 7  Finančné nástroje : Zverejňovanie 

IFRS 8  Prevádzkové segmenty 

IFRS 9  Finančné nástroje 

IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka 

IFRS 11 Spoločné usporiadania 

IFRS 12 Zverejňovanie účasti v iných účtovných jednotkách 

IFRS 13 Oceňovanie vo fair value 
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Príloha č. 4 

ÚČTOVÝ ROZVRH

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek01 -

Dlouhodobý nehmotný majetek 

010 - Dlouhodobý nehmotný majetek 
011 - Zřizovací výdaje 
012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

013 - Software 

014 - Ocenitelná práva 
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 

 
02 -Dlouhodobý hmotný majetek - odpisovaný 

021 - Stavby 
022 - Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů 
026 - Základní stádo a tažná zvířata 

029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 

 
03 -Dlouhodobý hmotný majetek - 

neodpisovaný 
031 - Pozemky 
032 - Umělecká díla a sbírky 

 
04 -Nedokončený dlouhodobý nehmotný a 

hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý 
finanční majetek 

040 - Pořízení dlouhodobého hmotného 
   a nehmotného majetku 
041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného 

majetku 

042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 
043 - Pořízení dlouhodobého finančního 

majetku 
 
05 -Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 

050 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný a hmotný majetek 

051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 

052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 

053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
finanční majetek 

 
06 -Dlouhodobý finanční majetek 

061 - Podílové cenné papíry a vklady podnicích 
s rozhodujícím vlivem 
062 - Podílové cenné papíry a vklady podnicích 

s podstatným vlivem 
063 - Realizované cenné papíry podíly 
065 - Dlužné cenné papíry a podíly 

066 - Půjčky podnikatelům ve skupině 
067 - Ostatní půjčky 

069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek 

 
07 -Oprávky k dlouhodobému nehmotnému 

majetku 
070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému 

majetku 

071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům 

072 - Oprávky k nehmotným výsledkům 

výzkumu a vývoje 
073 - Oprávky k softwaru 

074 - Oprávky k ocenitelným právům 
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 

nehmotnému majetku 
 

08 -Oprávky k dlouhodobému hmotnému 

majetku 
081 - Oprávky ke stavbám 
082 - Oprávky k samostatným movitým věcem 

a souborům movitých věcí 

085 - Oprávky k pěstitelským celkům 

trvalých porostů 

086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným 

zvířatům 

089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobé 
hmotnému majetku 

09 -Opravné položky k dlouhodobému 

majetku 
091 - Opravná položka k dlouhodobému 

nehmotnému majetku 
092 - Opravná položka k dlouhodobému 

hmotnému majetku 

093 - Opravná položka k dlouhodobému 
nedokončenému nehmotnému majetku 

094 - Opravná položka k dlouhodobému 

nedokončenému hmotnému majetku 
095 - Opravná položka k poskytnutým 

zálohám 

096 - Opravná položka k dlouhodobému 

finančnímu majetku 

097 - Opravná položka k nabytému majetku 
098 - Oprávky k opravné položce 

k nabytému majetku 
 

Účtová třída 1 - Zásoby 

11 - Materiál 
111 - Pořízení materiálu 
112 - Materiál na skladě 

119 - Materiál na cestě 
 
12 - Zásoby vlastní výroby 

121 - Nedokončená výroba 
122 - Polotovary vlastní výroby 
123 - Výrobky 

124 - Zvířata 
 
13 - Zboží 

131 - Pořízení zboží 
132 - Zboží na skladě a v prodejnách 

139 - Zboží na cestě 
 

151 - Poskytnuté zálohy na zásoby 
 
19 - Opravné položky k zásobám 

191 - Opravná položka k materiálu 
192 - Opravná položka k nedokončené 

výrobě 
193 - Opravná položka k polotovarům 

vlastní výroby 

194 - Opravná položka k výrobkům 
195 - Opravná položka ke zvířatům 

196 - Opravná položka ke zboží 
 
Účtová třída 2 - Finanční účty 

21 - Peníze 
210 - Peníze 
211 - Pokladna 

213 - Ceniny 
 
22 - Účty v bankách 

221 - Bankovní účty 
 
23 - Běžné bankovní úvěry 

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 
232 - Eskontní úvěry 

 
24 - Jiné krátkodobé finanční výpomoci 

241 - Emitované krátkodobé dluhopisy 
249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 

 
25 - Krátkodobý finanční majetek 

251 - Majetkové cenné papíry 

252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 

253 - Dlužné cenné papíry k obchodování 
255 - Vlastní dluhopisy 

256 - Dlužné cenné papíry se splatností do jednoho 

roku držené do splatnosti 
257 - Ostatní realizované cenné papíry 

259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku 
 

 
26 - Převody mezi finančními účty 

261 - Peníze na cestě 
 
29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu 

majetku 
291 - Opravná položka k majetkovým cenným 
papírům 

Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy 
 
31 - Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) 

311 - Odběratelé 
312 - Směnky k inkasu 

313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry 
314 - Poskytnuté provozní zálohy 

315 - Ostatní pohledávky 

 
32 - Závazky (krátkodobé) 

321 - Dodavatelé 

322 - Směnky k úhradě 

324 - Přijaté zálohy 
325 - Ostatní závazky 

 
33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 

331 - Zaměstnanci 
333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům 

335 - Pohledávky za zaměstnanci 
336 - Zúčtování s institucemi sociálního 

zabezpečení a zdravotního pojištění 
 
34 - Zúčtování daní a dotací 

341 - Daň z příjmů 

342 - Ostatní přímé daně 

343 - Daň z přidané hodnoty 
345 - Ostatní daně a poplatky 

346 - Dotace ze státního rozpočtu 
347 - Ostatní dotace 
349 - Spojovací účet k DPH 

 
35 - Pohledávky za společníky, za účastníky 

sdružení a za členy družstva 
351 - Pohledávky k podnikům ve skupině 
353 - Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 
354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty 

355 - Ostatní pohledávky za společníky 

358 - Pohledávky k účastníkům sdružení 
 
36 - Závazky ke společníkům, k účastníkům 

sdružení a ke členům družstva 
361 - Závazky k podnikům ve skupině 
364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku 

365 - Ostatní závazky ke společníkům 

366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze 
závislé činnosti 

367 - Závazky z upsaných nesplácených cenných 
papírů a vkladů 

368 - Závazky k účastníkům sdružení 
 
37 - Jiné pohledávky a závazky 

371 - Pohledávky z prodeje podniku 

372 - Závazky z koupě podniku 
373 - Pohledávky a závazky z pevných 

terminovaných operací 
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374 - Pohledávky z pronájmu 

375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů 
376 - Nakoupené opce 

377 - Prodané opce 

378 - Jiné pohledávky 
379 - Jiné závazky 

 
38 - Přechodné účty aktiv a pasiv 

381 - Náklady příštích období 
382 - Komplexní náklady příštích období 
383 - Výdaje příštích období 
384 - Výnosy příštích období 
385 - Příjmy příštích období 
388 - Dohadné účty aktivní 
389 - Dohadné účty pasivní 

 
39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a 

vnitřní zúčtování 
391 - Opravná položka k pohledávkám 

395 - Vnitřní zúčtování 
398 - Spojovací účet při sdružení 

Účtová třída 4 - Kapitálové účty dlouhodobé 
závazky 
41 - Základní kapitál a kapitálové fondy 

411 - Základní kapitál 
412 - Emisní ážio 

413 - Ostatní kapitálové fondy 

414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 

418 - Oceňovací rozdíly z přecenění při 
změnách 

419 - Změny základního kapitálu 

 
42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky 

hospodaření 
421 - Zákonný rezervní fond 
422 - Nedělitelný fond 

423 - Statutární fond 
427 - Ostatní fondy 
428 - Nerozdělitelný zisk z minulých let 

429 - Neuhrazená ztráta z minulých let 
 

43 - Výsledek hospodaření 
431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím 

řízení 
 

45 - Rezervy 
451 - Rezervy zákonné 
459 - Ostatní rezervy 

 
46 - Dlouhodobé bankovní úvěry 

461 - Bankovní úvěry 
 

47 - Dlouhodobé závazky 
471 - Dlouhodobé závazky k podnikům ve 

skupině 

473 - Emitované dluhopisy 

474 - Závazky z pronájmu 
475 - Dlouhodobé přijaté zálohy 

478 - Dlouhodobé směnky k úhradě 

479 - Ostatní dlouhodobé závazky 
 

48 - Odložený daňový závazek a pohledávka 
481 - Odložený daňový závazek a pohledávka 

 
49 - Individuální podnikatel 

491 - Účet individuálního podnikatele 
Účtová třída 5 - Náklady 

50 - Spotřebované nákupy 
500 - Spotřebované nákupy 
501 - Spotřeba materiálu 

502 - Spotřeba energie 

503 - Spotřeba ostatních neskladovaných 
pohledávek 

504 - Prodané zboží 
51 - Služby 

510 - Služby 
511 - Opravy a udržování 
512 - Cestovné 

513 - Náklady na reprezentaci 
518 - Ostatní služby 

 
52 - Osobní náklady 

520 - Osobní náklady 
521 - Mzdové náklady 

522 - Příjmy společníků a členů družstva ze 

závislé činnosti 
523 - Odměny členům orgánů společnosti a 

družstva 

524 - Zákonné sociální pojištění 
525 - Ostatní sociální pojištění 
526 - Sociální náklady individuálního 

podnikatele 
527 - Zákonné sociální náklady 
528 - Ostatní sociální náklady 

 
53 - Daně a poplatky 

530 - Daně a poplatky 
531 - Daň silniční 
532 - Daň z nemovitostí 
538 - Ostatní daně a poplatky 

 
54 - Jiné provozní náklady 

540 - Jiné provozní náklady 
541 - Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

542 - Prodaný materiál 
543 - Dary 

544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
545 - Ostatní pokuty a penále 
546 - Odpis pohledávky 

548 - Ostatní provozní náklady 

549 - Manka a škody 

 
55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady 

příštích období a opravné položky 
551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 

552 - Tvorba a zúčtování rezerv podle 
zvláštních právních předpisů 

554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv 
555 - Tvorba a zúčtování komplexních 

nákladů příštích období 
557 - Zúčtování oprávky k opravné položce 

k nabytému majetku 

558 - Tvorba a zúčtování zákonných 
opravných položek 

559 - Tvorba a zúčtování opravných položek 
 
56 - Finanční náklady 

560 - Finanční náklady 
561 - Prodané cenné papíry a vklady 
562 - Úroky 

563 - Kurzové ztráty 

564 - Náklady z přecenění majetkových 

cenných papírů 
566 - Náklady z finančního majetku 
567 - Náklady z derivátových operacích 
568 - Ostatní finanční náklady 

569 - Manka a škody na finančním majetku 

 
57 - Rezervy a opravné položky finančních 

nákladů 
574 - Tvorba a zúčtování finančních rezerv 
579 - Tvorba a zúčtování opravných položek 

ve finanční činnosti 
 
58 - Mimořádné náklady 

581 - Náklady na změnu metody 
582 - Škody 
584 - Tvorba a zúčtování mimořádných 

rezerv 

588 - Ostatní mimořádné náklady 
589 - Tvorba a zúčtování 

opravných položek v 
mimořádné činnosti 

 

59 - Daně z příjmu a převodové účty 
591 - Daň z příjmu z běžné činnosti - splatná 
592 - Daň z příjmu z běžné činnosti - odložená 
593 - Daň z příjmu z mimořádné činnosti - splatná 

594 - Daň z příjmu z mimořádné činnosti - odložená 

595 - Dodatečné odvody daně z příjmů 
596 - Převod podílů na hospodářském výsledku 

společníkům 
597 - Převod provozních nákladů 
598 - Převod finančních nákladů 

Účtová třída 6 - Výnosy 
60 - Tržby za vlastní výkony a zboží 

600 - Tržby za vlastní výkony a zboží 
601 - Tržby za vlastní výrobky 

602 - Tržby z prodeje služeb 
604 - Tržby za zboží 

 
61 - Změny stavu zásob vlastní činností 

610 - Změna stavu vnitropodnikových zásob 

611 - Změna stavu nedokončené výroby 
612 - Změna stavu polotovarů 

613 - Změna stavu výrobků 
614 - Změna stavu zvířat 

 
62 - Aktivace 

620 - Aktivace 
621 - Aktivace materiálu a zboží 
622 - Aktivace vnitropodnikových služeb 
623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 

624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 
 
64 - Jiné provozní náklady 

640 - Jiné provozní náklady 
641 - Tržby z prodeje z prodeje dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 
642 - Tržby z prodeje materiálu 
644 - Smluvní pokuty a úroky 
646 - Výnosy z odepisovaných pohledávek 

648 - Ostatní provozní výnosy 
 
66 - Finanční výnosy 

660 - Finanční výnosy 
661 - Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 
662 - Úroky 

663 - Kurzové zisky 

664 - Výnosy z přecenění majetkových cenných 
papírů 

665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 

666 - Výnosy z finančního majetku 
667 - Výnosy z derivátových operací 
668 - Ostatní finanční výnosy 

 
68 - Mimořádné výnosy 

680 - Mimořádné výnosy 

681 - Výnosy ze změny metody 
684 - Zúčtování rezerv 
688 - Ostatní mimořádné výnosy 

689 - Zúčtování opravných položek 
69 - Převodové účty 

697 - Převod provozních výnosů 

698 - Převod finančních výnosů 
Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty 

70 - Účty rozvažné 
701 - Počáteční účet rozvažný 
702 - Konečný účet rozvažný 

71 - Účet zisků a ztrát 
710 - Účet zisků a ztrát 

 
75 až 79 - Podrozvahové účty 
 
Účtová třída 8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví 


