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Anotace 

 

Předmětem diplomové práce je definovat rozdíly ve vykazování účetních informací 

podle českých účetních předpisů, podle standardního souboru IFRS a dle IFRS pro malé 

a střední podniky a vyčíslení nákladů a vymezení přínosů přechodu na vykazování 

účetních informací dle IFRS pro malé a střední podniky. 
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ÚVOD 

 

Vývoj světové ekonomiky, působení nadnárodních podniků a rozvoj celosvětového 

kapitálového trhu vyvolává potřebu mezinárodní harmonizace účetnictví, jejímž úkolem 

je vytvoření takových jednotných pravidel, které umožní podnikům v různých zemích 

sestavovat srovnatelné a srozumitelné účetní výkazy v celosvětovém měřítku. 

V současné době se mezinárodní účetní harmonizace uskutečňuje ve třech liniích. Jedná 

se o Mezinárodní standardy finančního výkaznictví IFRS, účetní směrnice Evropské 

unie a národní účetní standardy USA – US GAAP. (24)  

 

Standardní soubor IFRS je výsledkem postupné harmonizace účetnictví v zemích 

sjednocené Evropy a následně celosvětové harmonizace. Jedná se o systém účetního 

výkaznictví, který plně odpovídá potřebám rozvinuté ekonomiky orientované na trh a 

poskytuje informace všem uživatelům, jako jsou majitelé nebo investoři,  kteří využívají 

kapitálový trh a jeho nástrojů k podnikání. Standardní soubor IFRS je systém účetního 

výkaznictví, který je od 1. 1. 2005 povinný pro všechny účetní jednotky, jejichž cenné 

papíry jsou obchodovány na veřejných trzích členských států Evropské unie. Vzhledem 

ke vstupu České republiky do Evropské unie se tento požadavek vykazovat účetní 

informace podle standardního souboru IFRS vztahuje i na české společnosti. (7) 

 

V posledních letech se pozornost začala zaměřovat i na malé a střední podniky, jenž 

tvoří důležitou součást ekonomiky každé země v Evropské unii. Na základě poptávky  

po speciální verzi Mezinárodních standardů finančního výkaznictví pro malé a střední 

podniky vydala IASB v roce 2009 po pětiletém úsilí samostatný standard IFRS pro malé 

a střední podniky.   

 

Cílem diplomové práce je definovat rozdíly ve vykazování účetních informací  

podle českých účetních předpisů, podle standardního souboru IFRS a dle IFRS pro malé 

a střední podniky a vyčíslit náklady. Dílčím cílem je vymezit přínosy přechodu  

na vykazování účetních informací dle IFRS pro malé a střední podniky. 

 



  

Cíl práce bude naplněn tak, že v první části se nejdříve teoreticky zaměřím na 

vykazování účetních informací podle IFRS pro malé a střední podniky, resp. podle 

standardního souboru IFRS a následně na vykazování účetních informací podle českých 

účetních předpisů. Po této analýze vymezím nejdůležitější rozdíly ve vykazování 

účetních informací dle českých účetních předpisů a dle IFRS pro malé a střední 

podniky, resp. dle standardního souboru IFRS.  

 

Ve druhé části se důkladně zaměřím na standardní soubor IFRS a IFRS pro malé a 

střední podniky a provedu analýzu rozdílů mezi těmito dvěma účetními systémy. 

 

Třetí část bude věnovaná problematice přechodu na IFRS pro malé a střední podniky 

v podnicích v ČR. Zaměřím se na zhodnocení situace malých a středních podniků v ČR 

a zhodnocení situace přechodu na IFRS pro malé a střední podniky.  

 

V poslední části své diplomové práce provedu Cost-Benefit analýzu přechodu na účetní 

výkaznictví dle IFRS pro malé a střední podniky, to znamená, že vyčíslím náklady 

přechodu na účetní výkaznictví dle IFRS pro malé a střední podniky a následně 

vymezím přínosy tohoto přechodu na účetní výkaznictví dle IFRS pro malé a střední 

podniky v podnicích v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1 Východiska vykazování účetních informací 

 

Účetnictví lze charakterizovat jako „uspořádaný systém informací, v němž se 

v peněžních jednotkách vyjadřuje ekonomická charakteristika činností podnikatelských 

subjektů.“
1
 Jedná se o systém, který informuje o finanční situaci podniku, tedy o stavu a 

pohybu majetku a o finančních zdrojích, a o jeho výsledku hospodaření za dané časové 

období. (6) 

 

Účetní informace jsou určeny nejen vlastníkům a manažerům, ale i externím 

uživatelům, jako jsou investoři, dodavatelé, věřitelé, zaměstnanci, vláda a její orgány, 

odběratelé a v neposlední řadě veřejnost. Účetní informace jsou jednotlivým 

uživatelům, kteří mají z nejrůznějších důvodů o podnik zájem, předkládány 

prostřednictvím účetních výkazů. Na tyto informace je kladen požadavek, aby byly 

relevantní, objektivní, včasné, srozumitelné a srovnatelné, neboť na jejich základě 

uživatelé uskutečňují často důležitá rozhodnutí. (10) 
 

1.1 Vykazování účetních informací dle IFRS pro SME 

Počátky vzniku mezinárodních standardů finančního výkaznictví spadají  

do sedmdesátých let minulého století a jsou spojeny s potřebou sjednocení účetního 

výkaznictví ve světě. Tehdy byly označovány jako Mezinárodní účetní standardy 

(IAS)
2
, které vydávala nezávislá soukromá instituce, Výbor pro tvorbu mezinárodních 

účetních standardů (IASC)
3
. Byla založena roku 1973 v Londýně a vznikla společnou 

dohodou profesních organizací zakládajících zemí (Kanady, USA, Velké Británie, Irska, 

Austrálie, Francie, Německa, Nizozemí, Japonska a Mexika). (12) 

 

Počínaje rokem 1983 se postupně všechny organizace seskupené v Mezinárodní 

federaci účetních (IFAC)
4
 staly členy IASC. IFAC společně s organizacemi 

zastoupenými v Radě a dalšími institucemi zabezpečovaly prostřednictvím svých 

příspěvků financování IASC. (3) 

                                                 
1
 FEDOROVÁ, 2007, s. 8 

2
 International Accounting Standards 

3
 The international Accounting Standards Committee 

4
 International Federation of Accountants 



  

Koncem roku 2000 došlo k rozhodnutí o změně struktury IASC, který se měl stát 

samostatnou organizací podobnou nadaci. Na základě tohoto rozhodnutí se IASC 

přejmenoval na Nadaci Výboru pro mezinárodní účetní standardy (IASCF)
5
,  která je 

řízena správci a obstarává financování činnosti prostřednictvím příspěvků od velkých 

účetních firem a dalších institucí. K další změně došlo v roce 2001, kdy správci IASCF 

jmenovali členy nově vytvořené Rady pro mezinárodní účetní standardy (IASB)
6
 , která 

převzala roli IASC a stala se výkonným orgánem, jenž je odpovědný za tvorbu 

jednotlivých standardů. Tato situace vedla k tomu, že nově vydávané standardy již 

nebyly označovány jako Mezinárodní účetní standardy (IAS), nýbrž jako Mezinárodní 

standardy finančního výkaznictví (IFRS)
7
, které měly zdůraznit skutečnost,  že se jedná 

o standardizaci účetního výkaznictví. (12) 

 

Už tehdy zanikající Výbor pro mezinárodní účetní standardy prohlásil, že existuje 

poptávka po speciální verzi Mezinárodních standardů finančního výkaznictví pro malé a 

střední podniky. Nově vznikající Rada pro Mezinárodní účetní standardy IASB 

reagovala na prohlášení Výboru tím, že vyslovila potřebu vytvořit zvláštní standardy, 

které by byly vhodné pro malé a střední podniky. (23) 

 

Proto IASB v roce 2003 zahájila projekt, jehož cílem bylo vytvoření Mezinárodních 

standardů finančního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS pro SME)
8
. O rok 

později již IASB zveřejnila diskusní materiál Předběžná stanoviska k účetním 

standardům pro malé a střední podniky
9
, jehož účelem bylo vyvolat diskusi, která se 

měla týkat základního přístupu k tvorbě IFRS pro SME. Na tuto diskusi reagovalo 120 

respondentů z řad odborné veřejnosti, kteří mohli vyjádřit svůj názor k hlavním 

otázkám, které byly obsaženy v diskusním materiálu. (7, 23) 

 

Mezi tyto otázky patří
10

: 

 měla by IASB vytvořit zvláštní IFRS pro SME, 

                                                 
5
 Interantional Accounting Standard Committee Foundation 

6
 International Accounting Standards board 

7
 International Financial Reporting Standards 

8
 International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities 

9
 The Preliminary Views on Accounting Standards fo SMEs 

10
 NERUDOVÁ, 2009, s. 44 



  

 co by mělo být cílem IFRS pro SME, 

 pro jaké typy účetních jednotek by měly být tyto standardy určeny, 

 jak mají účetní jednotky potupovat v případě, že by IFRS pro SME 

nepostihovaly některou dílčí oblast, která se týká příslušné účetní jednotky, 

 mohly by účetní jednotky sestavující finanční výkazy podle IFRS pro SME 

postupovat ve zvolených případech podle plných IFRS, pokud se regulace IFRS 

liší od IFRS pro SME, 

 jakým způsobem by měla IASB přistupovat k tvorbě IFRS pro SME a v jakém 

rozsahu by měl zásady uplatněné v IFRS pro SME vycházet z IFRS, 

 v případě, že by IFRS pro SME zcela vycházely ze zásad zakotvených v IFRS,  

na jakém základě by byla založena modifikace pro SME, 

 v jaké podobě by měl být standard pro SME publikován. 

 

Touto diskusí se IASB potvrdilo, že existuje zájem o vytvoření samostatného standardu  

pro malé a střední podniky, ale IASB nedokázala na základě diskusního materiálu určit 

oblasti, ve kterých by mohlo dojít ke zjednodušení oproti plným IFRS. Respondenti 

totiž ve většině případů zastávaly pouze názor, že jistá zjednodušení jsou potřebná. Aby 

mohla IASB posoudit, které oblasti mají být oproti plným IFRS zjednodušeny, 

potřebovala by znát další informace. Na základě toho IASB došla k rozhodnutí 

uspořádat veřejná jednání s uživateli a předkladateli finančních výkazů SME,  

při kterých by se projednaly případné způsoby zjednodušení principů vykazování a 

oceňování. (7, 23) 

 

Podle nařízení IASB byl vytvořen dotazník, jehož cílem bylo získat odpovědi na otázku,  

ve kterých oblastech by měla být zjednodušena pravidla pro vykazování a oceňování 

v rámci plných IFRS pro účely SME. Obdržené odpovědi byly dále projednány  

na veřejných jednáních u kulatého stolu konaných v říjnu 2005. (23) 

 

Podobu standardu pro malé a střední podniky vložila IASB do dokumentu, který byl 

vydán a předložen k veřejné diskusi v pěti jazycích v roce 2007. „Cílem navrhovaného 

standardu bylo poskytnout zjednodušený soubor účetních principů pro menší 



  

nekótované účetní jednotky, který vycházel ze znění plných IFRS“
11

. Navrhovaný 

standard byl předložen k vyjádření připomínek a podstoupen k následnému testování 

v praxi, kterého se zúčastnilo 117 podniků z 20 zemí. Na základě připomínek k návrhu a 

výsledků testování byla vydána finální verze IFRS pro SME dne 9. 7. 2009. Jedná se  

o 230 stran materiálu, který je uspořádán do 35 oddílů, a doplněn důvodovou zprávou 

čítající 53 stran a implementační příručkou, která je v rozsahu 65 stran. Podrobná 

struktura IFRS pro SME je uvedena v příloze 1 diplomové práce. IFRS pro SMEs 

vycházejí ze stejných principů jako plné IFRS, avšak jsou oproti plným IFRS 

zjednodušeny a zcela na nich nezávislé. Měly by přispět k možnosti srovnání finančních 

výkazů, k posílení důvěryhodnosti sestavených finančních výkazů a ke snadnějšímu 

případnému vstupu účetních jednotek na kapitálové trhy. (15, 23) 
 

1.1.1 Malé a střední podniky 

IFRS pro SME jsou určeny, jak už z názvu vyplývá, pro malé a střední podniky. Pojem 

malé a střední podniky je po celém světě široce používán a uplatňován, avšak v různých 

zemích má odlišný význam. V mnoha jurisdikcích obsahují jednotlivé definice 

kvantitativní kritéria, která jsou založená na tržbách, aktivech, počtu zaměstnancích či 

jiných faktorech. I v průběhu tvorby IFRS pro SMEs IASB zvažovala, zda by neměla 

použít i jiné označení pro tyto účetní jednotky. Navrhovány byly pojmy jako účetní 

jednotky bez veřejné odpovědnosti či soukromé společnosti, které byly i po určitou 

dobu tvorby standardu užívány. Nakonec se IASB na základě reakcí veřejnosti rozhodla 

pro označení malé a střední podniky. (23) 

 

Malé a střední podniky definuje oddíl 1 IFRS pro SMEs jako účetní jednotky, které: 

 nemají veřejnou odpovědnost, 

 zveřejňují účetní závěrku pro externí uživatele. 

 

U kterých účetních jednotek bude užívání IFRS pro SMEs požadováno, resp. 

oprávněno, záleží na rozhodnutí příslušných regulačních nebo legislativních orgánech 

jednotlivých států.  
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1.1.2 Sestavení a prezentace účetní závěrky 

Na základě rozhodnutí, ke kterému dospěla IASB, by měly obecné principy IFRS platit 

pro všechny účetní jednotky stejně, ať už se jedná o velké podniky nebo malé a střední 

podniky. Z tohoto důvodu je i pojetí jednotlivých účetních aspektů v tomto standardu 

odvozeno z Koncepčního rámce, který byl schválen v roce 1989, a který je základním 

východiskem pro sestavování účetních výkazů. (4)  

 

Koncepční rámec definuje: 

 cíl účetní závěrky, 

 uživatelé účetní závěrky, 

 základní předpoklady zpracování účetní závěrky, 

 kvalitativní charakteristiky účetní závěrky, 

 obsah, způsob rozpoznání a oceňování základních prvků účetní závěrky. 

 

Cíl a uživatelé účetní závěrky 

„Cílem účetní závěrky malých a středních podniků je poskytovat informace o finanční 

pozici, výkonnosti a peněžních tocích účetní jednotky. Tyto informace jsou prospěšné 

pro provádění ekonomických rozhodnutí širokou škálou uživatelů.“
12

 Mezi tyto skupiny 

uživatelů patří především banky poskytující malým a středním podnikům půjčky, 

dodavatelé obchodující s malými a středními podniky, ratingové agentury a ostatní 

subjekty hodnotící malé a střední podniky, podílníci nepodílející se na řízení malých a 

středních podniků a zákazníci, kteří chtějí vstoupit do podnikání s malými a středními 

podniky. (23)  

 

Základní předpoklady zpracování účetní závěrky 

V koncepčním rámci jsou definovány dva základní předpoklady, které musí být 

dodrženy při zpracování účetní závěrky. Jedná se o akruální bázi a princip trvání 

podniku (going concern).  
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Účetní závěrka  sestavená na principu akruální báze znamená, že „hospodářské operace 

jsou zachyceny do období, se kterým časově a věcně souvisejí, nikoliv do období,  

ve kterém dojde k pohybu peněžních prostředků.“
13

  

 

Účetní závěrka rovněž vychází z předpokladu neomezeného trvání podniku. To 

znamená, že při sestavování finančních výkazů musí vedení účetní jednotky, které užívá 

IFRS pro SME, posoudit, zda účetní jednotka neuvažuje o ukončení své činnosti, nemá 

v úmyslu likvidovat či není nucena zúžit rozsah své podnikatelské činnosti. V případě, 

že existují pochybnosti o zachování tohoto předpokladu, musí být účetní jednotkou 

zveřejněna tato skutečnost v příloze. (23)   

 

Kvalitativní charakteristiky účetní závěrky
14

 

Informace uvedené v účetní závěrce by měly podle koncepčního rámce splňovat tyto 

čtyři hlavní kvalitativní charakteristiky, kterými jsou srozumitelnost, relevance, 

spolehlivost a srovnatelnost. 

 

Srozumitelnost 

Informace poskytované účetní závěrkou jsou srozumitelné, pokud jsou pochopitelné  

pro uživatele účetního výkaznictví. U těchto uživatelů je předpokládána dostatečná 

znalost obchodu, ekonomických aktivit a účetnictví a současně také ochota 

prostudování informací s přiměřenou pečlivostí.  

 

Relevance (důležitost, tj. významnost pro rozhodování uživatelů) 

Informace poskytované účetní závěrkou jsou relevantní, pokud uživatelům účetního 

výkaznictví napomáhají zhodnotit minulé, současné a budoucí události nebo potvrdit či 

upravit jejich minulá rozhodnutí. S relevancí úzce souvisí i významnost informace, jejíž 

opomenutí nebo chybné uvedení by mohlo ovlivnit ekonomické rozhodnutí uživatele. 
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Spolehlivost 

Informace poskytované účetní závěrkou jsou spolehlivé pouze tehdy, pokud neobsahují 

významné chyby, nejsou zaujaté a pravdivě zobrazují to, co mají vyjadřovat. Spolehlivé 

informace zahrnují řadu dalších kvalitativních charakteristik, jimiž jsou: 

 důvěryhodné zobrazení, 

 přednost obsahu nad formou, 

 nestrannost, 

 opatrnost, 

 úplnost. 

 

Srovnatelnost 

Pro uživatele účetního výkaznictví je důležité mít srovnatelné informace z důvodu 

možnosti identifikovat a analyzovat trendy vývoje ve finanční situaci  a výkonnosti a 

rovněž z možnosti zhodnotit jejich relativní situaci, výkonnost a peněžní toky. 

Informace by tedy měly být srovnatelné nejen v průběhu času, ale i v porovnání s 

výkazy ostatních účetních jednotek. Pro zajištění srovnatelnosti je nutné, aby jednotlivé 

hospodářské operace byly měřeny, oceňovány a vykazovány shodně. 

 

Základní prvky účetní závěrky 

Základní prvky účetní závěrky lze rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří prvky, 

které vyjadřují finanční pozici účetní jednotky. Těmito prvky jsou aktivum, závazek a 

vlastní kapitál. Druhou skupinu tvoří prvky, které vyjadřují výkonnost účetní jednotky. 

Jedná se o výnosy a náklady.   

 

V IFRS pro SME jsou následující prvky účetní závěrky definovány takto
15

: 

 aktivum (asset) je zdroj ovládaný účetní jednotkou, jehož existence je 

výsledkem minulých událostí a od něhož se očekává, že přinese účetní jednotce 

budoucí ekonomický prospěch, 

 závazek (liability) je současnou povinností účetní jednotky, která vznikla na 

základě minulých událostí a od jejíhož vypořádání se očekává, že vyústí v odliv 

zdrojů ekonomického prospěchu z účetní jednotky, 
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 vlastní kapitál (equity) je zbytkový podíl na aktivech účetní jednotky po 

odečtení všech jejích závazků, 

 výnosy (income) jsou zvýšení ekonomického prospěchu během účetního období 

formou zvýšení nebo zlepšení aktiv nebo snížení závazků, které vede ke zvýšení 

vlastního kapitálu jiným způsobem než vkladem vlastníků, 

 náklady (expense) jsou snížení ekonomického prospěchu během účetního 

období formou úbytku či spotřeby aktiv nebo zvýšení závazků, které vede ke 

snížení vlastního kapitálu jiným způsobem než rozdělením vlastníkům. 

 

Tyto definice korespondují se standardním souborem IFRS. 

 

Oceňování 

Podle IFRS pro SME je oceňování charakterizováno jako proces stanovení peněžních 

částek, kterými účetní jednotka oceňuje jednotlivé položky v účetní závěrce
16

.  

 

IFRS pro SME vymezuje pro počáteční ocenění dvě základní oceňovací základny, 

kterými jsou: 

 historická cena, 

 reálná hodnota.  

 

Historická cena podle IFRS pro SME představuje ocenění aktiv na úrovni nákladů 

vynaložených v době jejich pořízení. „Pro závazky vymezuje standard historickou cenu 

jako množství věřitelem obdržených peněžních prostředků nebo peněžních ekvivalentů 

při úhradě závazku v okamžiku vzniku tohoto závazku nebo v jiných případech 

očekávané množství peněz nebo peněžních ekvivalentů potřebné k jeho uhrazení  

za normálních podmínek.“
17

 Oceňování na bázi historických cen je dosud převažujícím 

způsobem oceňování. Reálnou hodnotou se podle IFRS pro SME rozumí částka,  

za kterou by mohlo být aktivum směněno, nebo závazek vypořádán mezi zralými, 

ochotnými stranami uskutečnit transakci za obvyklých podmínek. (23) 
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Následné oceňování závisí na konkrétním druhu aktiv a závazků. Pro základní finanční 

aktiva a závazky jsou IFRS pro SME požadovány oceňování v amortizované historické 

ceně snížené o znehodnocení. Výjimku tvoří finanční nástroje, které jsou obchodovány 

na veřejném trhu a jejichž reálnou hodnotu lze spolehlivě určit. Ostatní aktiva a závazky 

jsou oceňovány reálnou hodnotou. Oceňování reálnou hodnotou se vyžaduje  

u investic do společných podniků, investic do nemovitostí a biologických aktiv. Co se 

týče nefinančních aktiv, ty jsou oceňovány prostřednictvím jiných oceňovacích bází. 

Jedná se o pozemky, budovy a zařízení, zásoby a investice do nemovitostí. (23) 
 

1.1.3 Účetní výkazy
18

 

IFRS pro SME vymezuje povinné komponenty účetní závěrky, které jsou srovnatelné 

s komponenty účetní závěrky sestavované na základě standardního souboru IFRS. 

 

Účetní závěrka musí obsahovat následující finanční výkazy: 

 Výkaz o finanční pozici – rozvaha, který informuje o finanční situaci účetní 

jednotky. IFRS pro SME nepředepisuje přesně pořadí ani formát, pouze uvádí 

povinný seznam položek. Vzorový příklad rozvahy v minimálním rozsahu je 

uveden v příloze 2 diplomové práce. 

 samostatný výkaz o komplexním výsledku, který obsahuje všechny položky 

výnosů a nákladů vykázané v období. IFRS pro SMEs opět  nepředepisuje 

povinné pořadí ani formát. Nebo dva samostatné výkazy výsledovka a výkaz  

o komplexním výsledku, kde výsledovka obsahuje všechny položky výnosů a 

nákladů vykázané v období mimo těch, které se vykazují ve výkazu  

o komplexním výsledku.  

 Výkaz změn vlastního kapitálu, který obsahuje výsledek účetní jednotky  

za určité období (tedy zisk nebo ztrátu), ostatní položky komplexního výsledku, 

účinky změn účetních pravidel a opravy chyb a transakce s vlastníky. 

 Výkaz peněžních toků, který podává přehled o změnách peněžních prostředků a 

peněžních ekvivalentů. Peněžní toky jsou rozdělovány podle činností, ke kterým 

se vztahují, a to na  peněžní toky z činnosti provozní, investiční a finanční.  

Podle IFRS pro SME je možno sestavit výkaz peněžních toků pomocí metody 
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přímé a nepřímé jako je tomu v české účetní legislativě. Vzorový příklad výkazu 

peněžních toků sestavený podle metody přímé je uveden v příloze 3 diplomové 

práce a podle metody nepřímé v příloze 4 diplomové práce. 

 Příloha, která uvádí informace o použitých účetních metodách a postupech, dále 

informace, které nejsou zveřejněny v jednotlivých výkazech, ale jsou 

standardem požadovány a doplňující informace, které jsou významné  

pro pochopení finančních výkazů. 

 

Účetní závěrka sestavovaná podle standardního souboru IFRS musí ještě obsahovat 

výkaz o finanční situaci k počátku nejstaršího srovnávacího období, a to v případě, 

„pokud účetní jednotka aplikuje účetní pravidla retrospektivně nebo provádí 

retrospektivně úpravy položek účetní závěrky nebo pokud mění strukturu položek své 

účetní závěrky.“
19

 Tento výkaz malé a střední podniky sestavovat nemusí.  

 

Na rozdíl od standardního souboru IFRS je v IFRS pro SME umožněno sloučení 

některých výkazů do jednoho, čímž dochází k částečné redukci množství 

zveřejňovaných finančních výkazů. Jde především o takovou situaci, „ve které IFRS  

pro SME umožňují účetním jednotkám zveřejňovat výkaz zadržených zisků místo 

výkazu o komplexním výsledku a výkazu o změnách ve vlastním kapitálu v případě, že 

jedinými změnami ve vlastním kapitálu, ke kterým došlo v průběhu období, jsou změny 

z titulu zisku nebo ztráty, transakcí s vlastníky a úprav vlastního kapitálu z titulu oprav 

chyb minulých období a změn účetních pravidel.“
20

 
 

1.2 Vykazování účetních informací dle České účetní legislativy 

Česká republika patří mezi země kontinentální Evropy, ve které se uplatňuje římské 

právo založené na zákonné úpravě. V naší zemi platí současný účetní systém od 1. ledna 

1993. Je konstruován tak, aby vyhovoval požadavkům tržní ekonomiky a podával 

pravdivé informace, na jejichž základě si lze učinit správný názor na finanční situaci 

podniku a na efektivnost jeho ekonomické činnosti. (27) 

 

                                                 
19

 KRUPOVÁ, 2009, s. 26  
20

 NERUDOVÁ, 2009, s. 116 



  

Česká republika se řadí mezi země, ve které je účetnictví regulováno státem 

zastoupeným ministerstvem financí, který tuto úlohu plní prostřednictvím zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění (dále jen zákon o účetnictví), jež je 

nejvyšší právní normou v této oblasti. Na tento zákon navazují prováděcí vyhlášky 

s nižší právní silou zabývající se vybranými ustanoveními tohoto zákona. 

Nejvýznamnější je vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 

které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví v platném znění 

(dále jen vyhláška č. 500/2002 Sb.), sloužící účetním jednotkám, které jsou podnikateli 

účtujícími v soustavě účetnictví. Na tuto vyhlášku navazují České účetní standardy, 

které vstoupily v platnost 1. 1. 2004. Jejich cílem je soulad při používání účetních 

metod účetními jednotkami. Přehled platných českých standardů je uveden v příloze 5 

diplomové práce. Účetní jednotka si ještě povinně sama definuje své vnitřní předpisy, 

nebo-li vnitropodnikové směrnice. Při sestavení těchto směrnic musí účetní jednotka 

dbát především na platné právní předpisy. (28) 

 

Ještě než Česká republika vstoupila do Evropské unie, muselo být provedeno v oblasti 

účetnictví několik harmonizačních kroků. Tím nejvýznamnějším krokem byla novela 

zákona o účetnictví, která vstoupila v platnost dne 1. 1. 2004. Došlo k zavedení 

jednotných účetních pravidel pro všechny účtující subjekty a ke zrušení jednoduchého 

účetnictví, které bylo nahrazeno daňovou evidencí. (27) 

 

Vstupem do Evropské unie dne 1. 5. 2004 se Česká republika stala součástí uskupení, 

ve kterém se uplatňuje nadnárodní harmonizace účetnictví. Tato skutečnost vedla 

k tomu, že Mezinárodní standardy finančního výkaznictví se staly povinně platné  

pro všechny účetní jednotky, které jsou emitentem cenných papírů registrovaných  

na regulovaném trhu
21

 cenných papírů. Tyto účetní jednotky mají povinnost  

pro účtování a sestavení svých nekonsolidovaných a konsolidovaných účetních závěrek 

používat IFRS než české účetní předpisy. Ostatní účetní jednotky, které mají povinnost 

vést účetnictví a sestavovat svoji individuální účetní závěrku podle českých účetních 

předpisů, mohou pro sestavení konsolidovaných účetních závěrek používat rovněž IFRS 
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místo českých předpisů. Podnikatelé, kteří podle zákona o účetnictví nejsou účetními 

jednotkami nebo se jimi dobrovolně nestanou, vedou pouze daňovou evidenci. Výše 

popsanou regulaci účetnictví v České republice, kterou nelze považovat za pevně danou, 

neboť se v příštích letech předpokládá a očekává řada změn, přehledně znázorňuje 

následující tabulka 1. (12, 25) 

 

Tabulka 1: Regulace účetnictví v ČR: důsledky pro podniky 

Úroveň Typ podniku Norma, které podléhají 

3 
Podniky emitující CP na 

kapitálových trzích EU 
IFRS 

2 
Neemitující podniky, jež jsou 

účetními jednotkami 
české účetní předpisy 

1 
Podniky, které nejsou účetními 

jednotkami 
daňová evidence 

Zdroj: KOVANICOVÁ, 2004, s. 115 
 

1.2.1 Zásady a principy pro sestavení účetní závěrky
22

 

Při sestavování účetní závěrky je třeba se řídit určitými pravidly. Ta spadají do tzv. 

všeobecných účetních zásad, která jsou obecně uznávána pro sestavení účetních 

závěrek. Ve své podstatě vedou k tomu, aby účetní závěrky měly jednotný základ  

(i v mezinárodním měřítku) a jejich interpretace byla pro uživatele jednodušší. 

Nicméně, tyto zásady jsou samy o sobě poměrně obecné a jejich praktická interpretace 

může být v jednotlivých národních systémech účetnictví poněkud odlišná. Každopádně 

jde o první krok vedoucí ke sjednocování informací účetních závěrek různých účetních 

jednotek v různých ekonomikách. V České republice jsou tyto zásady zakomponovány 

do zákona o účetnictví. 

 

Jedná se o tyto účetní zásady: 

 zásada věrného a poctivého zobrazení, 

 zásada opatrnosti, 

 zásada neomezené (nepřetržité) doby trvání účetní jednotky, 

 zásada stálosti účetních metod, 
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 zásada konzistentnosti mezi účetními obdobími, 

 zásada zákazu kompenzace, 

 zásada významnosti, 

 zásada periodicity, 

 zásada účetní jednotky, 

 zásada realizace výnosu, 

 zásada oceňování v historických cenách. 

 

Kromě výše vyjmenovaných zásad, které se vztahují především k účetní závěrce, zákon 

o účetnictví vymezuje vlastnosti, které musí informace obsažené v účetní závěrce 

splňovat. Informace účetní závěrky musí být spolehlivé, srovnatelné, srozumitelné a 

významné. Tyto požadavky na vlastnosti, jak je stanovuje zákon o účetnictví, jsou 

podobné jako požadavky na kvalitativní charakteristiky účetní závěrky, které definuje 

koncepční rámec.  

 

Zákon o účetnictví vymezuje, mimo jiné, i požadavky, které se vztahují na samotné 

vedení účetnictví. Účetní jednotky jsou povinny podle § 8 odst. 1 zákona o účetnictví 

vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem 

zaručujícím trvalost účetních záznamů. 

 

Účetnictví účetní jednotky je: 

 správné, jestliže je vedeno tak, že neodporuje zákonu o účetnictví a ostatním 

právním předpisům, 

 úplné, jestliže účetní jednotka zaúčtovala v účetní období všechny účetní 

případy, které v něm měla zaúčtovat, sestavila účetní závěrku, vyhotovila 

výroční zprávu, zveřejnila informace a má o těchto skutečnostech veškeré účetní 

záznamy přehledně uspořádané, 

 průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto účetnictví jsou průkazné a 

byla provedena inventarizace, 

 srozumitelné, jestliže umožňuje spolehlivě určit obsah účetních případů alespoň 

s použitím účetních metod a obsah účetních záznamů s použitím nástrojů, které 

jsou uvedeny v zákoně o účetnictví, 



  

 vedeno způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů, jestliže účetní 

jednotka je schopna splnit povinnosti spojené s jejich úschovou a zpracováním 

po celou dobu, po nichž jsou zákonem o účetnictví uloženy. 
   

1.2.2 Účetní výkazy dle České účetní legislativy
23

 

Účetní závěrkou se rozumí zpracování účetních informací do účetních výkazů za účetní 

období. V České účetní legislativě se účetní závěrka řídí zákonem o účetnictví, 

konkrétně § 18 – 23a, a vyhláškou č. 500/2002 Sb., kde jsou uvedeny podrobnější 

pokyny.      

 

Podle § 18 zákona o účetnictví jsou povinnými součástmi účetní závěrky uvedeny 

následující výkazy: 

 Rozvaha, která informuje o finanční situaci podniku. Jsou v ní uspořádány 

jednotlivé položky majetku (aktiv), vlastního kapitálu a závazků (pasiv). 

Vyhláška č. 500/2002 Sb. předepisuje konkrétní uspořádání a označení 

jednotlivých položek rozvahy. Vzorový příklad rozvahy v plném rozsahu je 

uveden v příloze 6 diplomové práce.  

 Výkaz zisku a ztráty, který je také označovaný jako výsledovka, podává 

informace o finanční výkonnosti podniku, tedy o struktuře nákladů a výnosů a 

dosaženém výsledku hospodaření. Jak tomu bylo u rozvahy, vyhláškou  

č. 500/2002 Sb. je předepsané konkrétní uspořádání a označení jednotlivých 

položek. Vyhláška č. 500/2002 Sb. také umožňuje zpracovávat výkaz zisku a 

ztrát buď dle druhového, který je většinou podnikatelů sestavován, nebo 

účelového členění. Vzorový příklad výkazu zisku a ztrát dle druhového členění 

je uveden v příloze 7 diplomové práce.  

 Příloha, která obsahuje vysvětlující a doplňující informace, jenž není možné 

vyčíst z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Formální uspořádání přílohy není 

předepsáno, vyhláška pouze vymezuje konkrétní náležitosti, které musí být 

v příloze obsaženy. Na předkládané informace v příloze je kladena podmínka, 

aby byly přehledné a srozumitelné.   
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Účetní závěrka může být dále doplněna nepovinnými součástmi, kterými jsou: 

 Přehled o peněžních tocích, který poskytuje údaje o peněžních příjmech a 

výdajích podniku, tedy o stavu peněžních prostředků na začátku období a  

na konci účetního období, a zároveň informuje, jak se jednotlivé činnosti 

podílely na přítoku či odčerpání peněžních prostředků.  

 Přehled o změnách vlastního kapitálu, který informuje o zvýšení či snížení 

jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými dny. 

 

Zákon o účetnictví umožňuje podnikatelům sestavovat účetní závěrku buď v plném, 

anebo ve zjednodušeném rozsahu. Účetní závěrku v plném rozsahu sestavují 

podnikatelé, kteří mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Účetní 

závěrku ve zjednodušeném rozsahu pak sestavují účetní jednotky, které nejsou povinny 

mít účetní závěrku ověřenou auditorem s výjimkou akciových společností, které 

sestavují účetní závěrku vždy v plném rozsahu.  
 

1.3 Rozdíly ve vykazování účetních informací 

Na základě teoretických poznatků vykazování účetních informací dle českých účetních 

předpisů a dle standardního souboru IFRS, resp. IFRS pro SMEs lze definovat několik 

rozdílů.  

 

Zatímco české účetní předpisy jsou národním systémem, které jsou založené  

na pravidlech, IFRS, resp. IFRS pro SMEs, jsou systémem založeným na principech, 

které nejsou považovány za obecně platnou právní normu, avšak mohou být  

ve větší či menší míře přijímány do národní či nadnárodní legislativy v závislosti  

na typu právního prostředí. (1) 

 

Základním východiskem IFRS, resp. IFRS pro SMEs je Koncepční rámec, ve kterém 

jsou stanoveny obecné předpoklady účetního výkaznictví. „Koncepční rámec zastřešuje 

všechny standardy, ale pokud by se vyskytl rozpor mezi zněním některého standardu a 

Koncepčního rámce, postupuje se podle příslušného standardu.“
24

 Koncepční rámec se 

primárně vztahuje na účetní závěrky a vykazování. Naproti tomu v českých účetních 
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předpisech není koncepční rámec obsažen, ale částečně ho nahrazuje zákon o účetnictví, 

ve kterém jsou definovány některé základní účetní postupy a požadavky. České účetní 

předpisy jsou zákonnou normou a vztahují se nejen na účetní výkazy, ale zabývají se i  

detailními aspekty účtování. Další rozdíly ve vykazování účetních informací podle 

českých účetních předpisů a IFRS, resp. IFRS pro SMEs prezentuje tabulka 2. (5) 

 

Tabulka 2: Rozdíly ve vykazování účetních informací 

Oblast IFRS/IFRS pro SMEs České účetní předpisy 

Cíl účetní 

závěrky 

Cíl je vymezen přímo. Cílem účetní 

závěrky je poskytovat informace o 

finanční pozici, výkonnosti a peněžních 

tocích. Tyto informace jsou prospěšné 

pro provádění ekonomických rozhodnutí 

širokou škálou uživatelů. 

Cíl je vymezen nepřímo. Účetní jednotky 

jsou povinny vést účetnictví tak, aby 

účetní závěrka sestavená na jeho základě 

podávala věrný a poctivý obraz předmětu 

účetnictví a finanční situace účetní 

jednotky.
25

 

Kvalitativní 

charakteristiky 

Kvantitativními charakteristikami jsou 

srozumitelnost, relevance, spolehlivost a 

srovnatelnost. 

 

Srozumitelnost je vyžadována pro celou 

účetní závěrku. 

 

Spolehlivé informace nesmí obsahovat 

závažnou chybu a být zkreslené, 

pravdivě zobrazují to, co mají 

vyjadřovat. Dále splňují charakteristiky 

převahy obsahu nad formou, nestrannost, 

opatrnost a úplnost.  

Kvalitativní charakteristiky jsou 

v zákoně o účetnictví zmíněny na 

různých místech. 

 

Srozumitelnost je vyžadována pro účetní 

případy a záznamy. 

 

Relevance není řešena, přesto lze nalézt 

charakteristiku významnosti, která je 

základem relevance v Koncepčním 

rámci. 

 

Spolehlivost je vymezena obecně jako 

věrný a poctivý obraz, úplnost a 

včasnost. 

 

Jsou kladeny další charakteristiky jako 

správnost, průkaznost, přehlednost a 

zajištění trvalosti účetních záznamů. 

Základní 

prvky 

IFRS definují základní prvky účetních 

výkazů, kterými jsou aktiva, pasiva, 

vlastní kapitál, výnosy a náklady.  

ČÚP nedefinují základní prvky účetních 

výkazů. 

Součásti 

účetní závěrky 

Povinnými součástmi účetní závěrky 

jsou výkaz o finanční pozici (rozvaha), 

výkaz o úplném výsledku, výkaz změn 

vlastního kapitálu, výkaz peněžních 

tocích a příloha. 

Povinnými součástmi účetní závěrky 

jsou rozvaha, výkaz zisku a ztrát a 

příloha. 

 

Volitelnými součástmi účetní závěrky 

jsou výkaz peněžních toků a výkaz změn 

vlastního kapitálu 

Struktura 

účetní závěrky 

IFRS vyžaduje minimální rozsah 

položek,  nepředepisuje strukturu 

účetních výkazů 

ČÚP je předepsáno konkrétní uspořádání 

a označení položek účetních výkazů. 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Přehled rozdílů mezi Mezinárodními standardy účetního výkaznictví  

a České účetní legislativy, 2005  
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2 Analýza rozdílů mezi standardním souborem IFRS a 

IFRS pro SMEs 

 

V této kapitole se zabývám analýzou rozdílů mezi standardním souborem IFRS a IFRS  

pro SME.  V obou případech se jedná o systémy založené na principech, které nejsou 

považovány za obecně platnou právní normu, avšak mohou být ve větší či menší míře 

přijímány do národních či nadnárodních legislativ v závislosti na typu právního 

prostředí. (5) 

 

Standardní soubor IFRS se skládá z jednotlivých částí, kterými jsou úvod, předmluva, 

Koncepční rámec, standardy IAS/IFRS a interpretace standardů. Jedná se tedy  

o rozsáhlý text čítající přes 2200 stran. Na druhé straně IFRS pro SMEs je samostatným 

standardem, který sice vychází ze standardního souboru IFRS, avšak neodkazuje na jiný 

mezinárodní účetní standard. Na rozdíl od standardního souboru IFRS obsahuje pouze 

230 stran textu, který je rozdělen do 35 oddílů, doplněn důvodovou zprávou a 

implementační příručkou. IFRS pro SME tedy obsahuje téměř o 90 % méně textu než 

standardní soubor IFRS. (3, 15)  

 

Ve srovnání se standardním souborem IFRS obsahuje IFRS pro SMEs v mnoha 

případech zjednodušení či odlišnosti. V následujících podkapitolách budou tyto rozdíly  

vymezeny.  
 

2.1 Koncepční rámec a obecné principy 

Jak již bylo dříve uvedeno, IFRS pro SMEs je samostatným standardem, a proto 

obsahuje oddíl 2, který se věnuje základnímu pojetí a obecným principům, z nichž má 

účetní závěrka malých a středních podniků vycházet. Tato problematika je  

ve standardním souboru IFRS upravena v Koncepčním rámci, který je důležitou úvodní 

částí IFRS.  Podle rozhodnutí, které IASB učinila, by měly obecné principy IFRS platit 

pro všechny účetní jednotky stejně. Z tohoto důvodu jsou jednotlivé účetní aspekty 

uvedené v oddílu 2, které zásadním způsobem ovlivňují obsah informací 

zveřejňovaných v účetní závěrce, odvozené a srovnatelné s Koncepčním rámcem. 

Existují však drobné rozdíly, které jsou uvedeny v tabulce 3 na následující straně. (13) 



  

Tabulka 3: Koncepční rámec a obecné principy 

Oblast IFRS pro SMEs IFRS 

Rozsah 

působnosti 

Tento standard je určen malým a 

středním účetním jednotkám, které 

nemají veřejnou odpovědnost a 

zveřejňují všeobecné účely účetní 

závěrky pro externí uživatele.  

IFRS jsou určeny pro kapitálové 

společnosti, jejichž cílem je dosahování 

zisku. IFRS se vztahují na všechny 

obecné účetní závěrky, které podávají 

informace širokému spektru uživatelů. 

Uživatelé 

účetních 

informací 

Banky, dodavatelé, ratingové agentury, 

podílníci, zákazníci. 

Stejné jako IFRS pro SME, k dalším 

uživatelům patří investoři, věřitelé, stát a 

jeho orgány, konkurenti, burzovní 

makléři, veřejnost. 

Oceňovací 

základna 

Standard vymezuje pro počáteční 

ocenění dvě oceňovací základny, kterými 

jsou: 

 historická cena 

 reálná hodnota. 

Podle IFRS jsou oceňovacími 

základnami: 

 historické náklady,  

 reprodukční cena,  

 realizovatelná hodnota  

 současná hodnota. 

Kvalitativní 

charakteristiky 

Mezi kvalitativní charakteristiky, které 

činí informace uvedené v účetní závěrce 

užitečné pro uživatele jsou:  

 srozumitelnost,  

 relevance,  

 významnost,  

 spolehlivost,  

 obsah před formou,  

 opatrnost,  

 úplnost,  

 srovnatelnost  

 včasnost   

 rovnováha mezi přínosem a náklady. 

IFRS definuje čtyři hlavní kvantitativní 

charakteristiky, který mi jsou: 

 srozumitelnost,  

 relevance,  

 spolehlivost  

 srovnatelnost.  

S relevancí souvisí významnost.  

 

Spolehlivost zahrnuje další kvantitativní 

charakteristiky jako jsou důvěryhodné 

zobrazení, přednost obsahu před formou, 

nestrannost, opatrnost, úplnost.  

 

Včasnost a rovnováha mezi přínosy a 

náklady je definována jako možná 

omezení relevantních a spolehlivých 

informací a ne jako kvalitativní 

charakteristiky. 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Similarities and differences - a comparison of full IFRS and IFRS  

for SMEs 
 

2.2 Účetní závěrka 

V IFRS pro SME v oddílu 3 – 8 jsou stanoveny požadavky na prezentaci účetních 

závěrek, jejich strukturu a minimální požadavky na jejich obsah. Tyto oddíly vychází  

ze standardního souboru IFRS, který sestavování a zveřejňování účetní závěrky 

upravuje v IAS 1 a IAS 7. Jednotlivé rozdíly v této oblasti jsou uvedeny v tabulce 4  

na následující straně.  

 

 

 

 



  

Tabulka 4: Účetní závěrka 

Oblast IFRS pro SMEs IFRS 

 Výkazy účetní 

závěrky 

Účetní závěrka musí obsahovat: 

 výkaz o finanční situaci, 

 jeden výkaz o úplném výsledku 

nebo samostatnou výsledovku a 

samostatný výkaz o úplném 

výsledku,  

 výkaz o změnách vlastního 

kapitálu,  

 výkaz o peněžních tocích  

 přílohu. 

Podobné jako IFRS pro SME, mimo jiné 

účetní závěrka podle IFRS musí 

obsahovat výkaz o finanční situaci 

k počátku nejstaršího srovnávacího 

období při splnění určitých podmínek. 

Výkaz  

o finanční 

pozici 

Ve výkazu o finanční pozici je 

vyžadován minimální seznam položek 

jako jsou: peněžní prostředky a jejich 

ekvivalenty, pohledávky z obchodního 

tyku a jiné pohledávky, finanční aktiva, 

zásoby, pozemky, budovy a zařízení, 

investice do nemovitostí, nehmotná 

aktiva, biologická aktiva, investice do 

přidružených podniků a další. 

Srovnatelné s IFRS pro SME, mimo jiné 

jsou vyžadovány další položky jako jsou 

investice účtované ekvivalenční 

metodou, součet aktiv klasifikovaných 

jako držené k prodeji a aktiv zahrnutých 

do skupin určených  k vyřazení 

klasifikovaných jako držených k prodeji 

a závazky zahrnuté do skupin určených 

k vyřazení klasifikovaných jako 

určených k prodeji 

Výkaz  

o změnách 

vlastního 

kapitálu 

Výkaz o změnách vlastního kapitálu 

obsahuje: 

 úplný výsledek celkem za období, 

 pro každou položku vlastního 

kapitálu dopady změn v účetních 

pravidlech a opravy chyb, 

 pro každou položku vlastního   

kapitálu porovnání hodnoty na 

počátku a ke konci vykazovaného 

období 

Stejné jako IFRS pro SME, navíc výkaz 

o změnách vlastního kapitálu musí dále 

obsahovat částky transakcí s vlastníky. 

Výkaz 

zadržených 

zisků 

Místo výkazu o úplném výsledku a 

výkazu o změnách vlastního kapitálu 

IFRS pro SME umožňuje zveřejnit 

výkaz zadržených zisků, 

Není dovoleno 

Vykazování 

peněžních toků 

z provozní, 

investiční a 

finanční 

činnosti 

Účetní jednotka vykazuje peněžní toky 

z provozní činnosti použitím buď: 

 nepřímé metody, 

 přímé metody 

Účetní jednotka vykazuje odděleně 

hlavní druhy hrubých peněžních příjmů 

a výdajů vyplývajících z investování a 

financování. 

Srovnatelné s IFRS pro SME. Kromě 

toho, přímá metoda se při vykazování 

peněžních toků z provozní činnosti 

doporučuje.   

Struktura 

přílohy 

Příloha má obvykle následující 

strukturu:  

 prohlášení, že účetní závěrka byla 

zpracovaná v souladu se 

standardem,  

 přehled použitých významných 

účetních pravidel 

 podpůrné informace o položkách 

uvedených v účetních výkazech 

 další zveřejnění.  

Srovnatelné s IFRS pro SME. Nicméně, 

IFRS obsahuje výrazně více požadavků 

na zveřejnění.  

Zdroj: vlastní zpracování na základě Similarities and differences - a comparison of full IFRS and IFRS  

for SMEs 



  

2.3 Konsolidovaná účetní závěrka  

Konsolidovanou účetní závěrku a postupy při jejím sestavování upravuje oddíl 9 v IFRS 

pro SME. Mimo jiné tento oddíl také obsahuje návod na individuální účetní závěrku a 

kombinovanou účetní závěrku. Stejná problematika je ve standardním souboru IFRS 

upravena v IAS 27 s výjimkou kombinované účetní závěrky, na níž se standardní 

soubor IFRS nevztahuje. Rozdíly, které se v této oblasti vyskytují, prezentuje tabulka 5. 

 

Tabulka 5: Konsolidovaná účetní závěrka 

Oblast IFRS pro SMEs IFRS 

Požadavky  

na sestavování 

konsolidované 

účetní závěrky 

Konsolidovaná účetní závěrka musí 

zahrnovat všechny dceřiné společnosti 

mateřské společnosti. 

 

Mateřská společnost nemusí sestavovat 

konsolidovanou účetní závěrku pokud: 

 mateřská společnost  je sama 

dceřinou společností 

 její nejvyšší mateřská společnost 

sestavuje konsolidovanou účetní 

závěrku v souladu s IFRS nebo 

IFRS pro SME 

 má dceřinou společnost která byla 

pořízena se záměrem jejího prodeje 

nebo vyřazení v rámci jednoho 

roku. 

Podobně jako v IFRS pro SME.  

 

Konsolidovanou účetní závěrku může 

rovněž sestavovat i mateřská společnost 

nebo její dceřiná společnost, která je  

investorem do přidružené společnosti 

nebo společného podniku. 

 

Nároky na osvobození sestavovat 

konsolidovanou účetní závěrku jsou více 

omezující než už IFRS pro SME. 

 

Dceřiná společnost, která byla pořízena 

se záměrem jejího prodeje nebo 

vyřazení v rámci jednoho roku není 

osvobozena od sestavování 

konsolidované účetní závěrky. 

Jednotné 

datum závěrky 

Účetní závěrky mateřské společnosti a 

jejich dceřiných společností použité při 

sestavování konsolidované účetní 

závěrky musí být sestaveny ke stejnému 

datu závěrky 

Podobně jako v IFRS pro SME.  

 

Kromě toho, IFRS stanovuje, že pokud 

jsou účetní výkazy dceřiných 

společností sestaveny k odlišnému datu 

vykázání než účetní závěrka mateřské 

společnosti, provedou se úpravy o 

dopady podstatných transakcí nebo 

událostí, které se staly mezi tímto datem 

a datem účetní závěrky mateřské 

společnosti. (rozdíl mezi daty vykázání 

dceřiné a mateřské společnosti nemůže 

být delší než tři měsíce) 

Individuální 

účetní závěrka 

Při sestavování individuální účetní 

závěrky účetní jednotka přijme pravidla 

účtování všech investic do dceřiných 

společností, přidružených společností a 

společných podniků buď: 

 v pořizovací ceně 

 reálnou hodnotou s výsledkem 

přeceňování 

Podle IFRS jsou investice do dceřiných 

společností, přidružených společností a 

společných podniků zachyceny: 

 v pořizovací ceně 

 v souladu s IAS 39. 

IFRS odkazuje i na investice, které jsou 

klasifikovány jako držené k prodeji 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Similarities and differences - a comparison of full IFRS and IFRS  

for SMEs 

 



  

Standardní soubor IFRS v rámci konsolidované účetní závěrky upravuje oblasti,  

na které se IFRS pro SMEs nevztahuje. Mezi tyto oblasti patří: 

 ztráta kontroly, 

 menšinové podíly.  
 

2.4 Finanční zdroje 

 „Finanční nástroj je charakterizován jako smlouva, ze které vzniká finanční aktivum  

u jedné účetní jednotky a finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu u jiné účetní 

jednotky.“
26

 IFRS pro SMEs se vykazováním, oceňováním a zveřejňováním finančních 

nástrojů zabývá ve dvou oddílech, a to v oddílu 11 upravující základní finanční nástroje 

a v oddílu 12 upravující ostatní, složitější finanční nástroje. V případě, že se účetní 

jednotky týkají pouze transakce se základními finančními nástroji, nevztahuje se na ni 

oddíl 12. Účetní jednotka přesto vezme v úvahu rozsah působnosti tohoto oddíl, aby se 

ujistila, že se ji skutečně netýká. Co se týče standardního souboru IFRS, ten se 

vykazováním a oceňováním finančních nástrojů zabývá v IAS 39. IFRS 7 dále upravuje 

samotné zveřejňování finančních nástrojů. (23) 

 

IFRS pro SMEs na rozdíl od standardního souboru IFRS umožňuje účetním jednotkám 

zvolit si a účtovat všechny finanční nástroje buď podle: 

 požadavků IFRS pro SME (oddílu 11 a 12 v plné šíři), nebo 

 požadavků na vykazování a oceňování IAS 39 a požadavků na zveřejňování 

uvedené v IFRS pro SME (oddílu 11 a 12). (26) 

 

Standardní soubor IFRS v rámci finančních nástrojů upravuje oblasti, na které se IFRS 

pro SME nevztahuje. Mezi tyto oblasti patří: 

 vložené deriváty, 

 detailní pokyny k odúčtování finančních aktiv, 

 reklasifikace finančních nástrojů mezi kategorie, 

 klasifikace zajišťovacích finančních nástrojů a finančních položek. 

 

Další rozdíly v oblasti finančních nástrojů prezentuje na následující straně tabulka 6. 
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Tabulka 6: Finanční nástroje 

Oblast IFRS pro SMEs IFRS 

Kategorie 

finančních 

nástrojů 

IFRS pro SME klasifikuje finanční 

nástroje na: 

 základní finanční nástroje 

 ostatní finanční nástroje 

IFRS rozlišuje 4 kategorie finančních 

nástrojů: 

 finanční aktivum nebo finanční 

závazek v reálné hodnotě vykázané 

do zisku nebo ztráty 

 finanční investice držené do 

splatnosti 

 úvěry a pohledávky 

 realizovatelné finanční aktiva 

Rozsah 

působnosti 

Oddíl 11 a 12 se nevztahuje na tyto 

finanční nástroje: 

 investice do dceřiných společností, 

přidružených společností a  

společných podniků 

 finanční nástroje, které splňují 

definici vlastních kapitálových 

nástrojů účetní jednotky 

 leasingy 

 práva a povinnosti zaměstnavatelů 

v rámci plánů zaměstnaneckých 

požitků 

 práva v rámci pojistných smluv 

 smlouvy o podmíněné úhradě 

v podnikové kombinaci (vztahuje 

se pouze na nabyvatele) 

Podobně jako v IFRS pro SMEs. 

 

IFRS definuje další finanční nástroje, na 

které se standard nevztahuje: 

 smlouvy mezi nabyvatelem a 

prodejcem u podnikové kombinace 

na koupi nebo prodej nabývaného 

podniku k budoucímu datu 

 úvěrové přísliby 

 smlouvy a závazky vyplývající 

z úhrad vázaných na akcie 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Similarities and differences - a comparison of full IFRS and IFRS  

for SMEs 
 

2.4.1 Základní finanční nástroje 

Podle oddílu 11 IFRS pro SMEs jsou základními finančními nástroji, o kterých účetní 

jednotka účtuje, následující finanční nástroje
27

: 

 peníze, 

 dluhový nástroj (jako pohledávky a závazky, směnky nebo přijaté a poskytnuté 

úvěry), 

 úvěrový příslib, který není možné vypořádat na čisté bázi, 

 investice do nekonvertibilních prioritních akcií a kmenových nebo prioritních 

akcií, které nenesou právo odprodeje emitentovi. 

 

Rozdíly mezi IFRS pro SME a standardním souborem IFRS v oblasti základních 

finančních nástrojů jsou uvedeny na následující straně v tabulce 7. 
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Tabulka 7: Rozdíly v prezentaci základních finančních nástrojů  

Oblast IFRS pro SMEs IFRS 

Prvotní 

ocenění 

Finanční nástroje se oceňují cenou 

transakce (včetně transakčních nákladů), 

s výjimkou finančních nákladů, které 

jsou oceňovány reálnou hodnotou 

s dopadem do výsledku. 

 

Smlouva, která zakládá transakci, jejímž 

obsahem je financování, je finanční 

nástroj oceněn současnou hodnotou 

budoucích plateb diskontovaných tržní 

úrokovou mírou. 

Finanční nástroje se oceňují v reálné 

hodnotě.  

 

U finančních nástrojů nezařazených  

do kategorie nástrojů oceňovaných 

v reálné hodnotě vykazované do zisku 

nebo ztráty bude reálná hodnota 

navýšena o transakční náklady. 

Následné 

oceňování 

Finanční nástroje se oceňují: 

 zůstatkovou hodnotou,  

 pořizovací cenou sníženou o ztrátu 

ze snížení hodnoty, 

 reálnou hodnotou se změnami 

reálné hodnoty vykázanými ve 

výsledku. 

Finanční nástroje se oceňují: 

 reálnou hodnotou, 

 amortizovanými náklady. 

Snížení 

hodnoty 

finančního 

aktiva 

Účetní jednotka na konci každého 

účetního období posoudí, zda existuje 

objektivní důkaz o snížení hodnoty 

finančních aktiv, která jsou oceňována 

pořizovací cenou nebo zůstatkovou 

hodnotou. 

 

Opravná položka je okamžitě vykázaná 

ve výsledku. 

Podobně jako v IFRS pro SMEs, navíc 

ztráta ze snížení hodnoty zaúčtované do 

nákladů u investice do kapitálového 

nástroje zařazeného do kategorie 

realizovatelných finančních aktiv a 

ztráta ze snížení hodnoty oceněná 

pořizovací cenou sníženou o ztrátu ze 

snížení hodnoty nesmí být stornovány 

prostřednictvím výsledovky. 

Snížení 

hodnoty 

finančního 

aktiva 

v pořizovací 

ceně 

Finanční nástroje oceněné pořizovací 

cenou sníženou o ztrátu ze snížení 

hodnoty se ztráta určí jako rozdíl mezi 

účetní hodnotou aktiva a nejlepším 

možným odhadem částky, kterou by 

účetní jednotka získala za aktivum 

k datu účetní závěrky, pokud by 

k tomuto datu aktivum prodala. 

Výše ztráty ze snížení hodnoty se určí 

jako rozdíl mezi účetní hodnotou 

finanční aktiva a současnou hodnotou 

odhadovaných budoucích peněžních 

toků, diskontovaných stávající tržní 

mírou návratnosti podobného finančního 

aktiva.  

Odúčtování 

finančního 

aktiva 

Pravidla pro odúčtování finančního 

aktiva jsou oproti IFRS zjednodušena. 

 

Účetní jednotka odúčtuje finanční 

aktivum pouze v případě, že převedla na 

jiný subjekt v podstatě všechny rizika a 

požitky s aktivem související nebo 

kontrolu nad ním. 

Účetní jednotka odúčtuje finanční 

aktivum na základě posouzení jejich 

rizika a užitku. 

 

IFRS obsahuje další pokyny. 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Similarities and differences - a comparison of full IFRS and IFRS  

for SMEs 

 

 

 

 



  

2.4.2 Ostatní finanční nástroje 

Ostatními finančními nástroji, které spadají do působnosti oddílu 12 IFRS pro SMEs, 

jsou
28

:  

 investice do nástroje vlastního kapitálu, které nejsou nekonvertibilními 

přednostními akciemi, kmenovými akciemi s právem jejich zpětného prodeje  

za předem určenou cenu a přednostními akciemi, 

 negativní i pozitivní úrokové swapy vyrovnávané v hotovosti nebo forwardy  

na nákup zboží a nebo finančního nástroje splatné v hotovosti, 

 smluvní opce a forwardy, 

 investice do konvertibilních dluhových nástrojů, 

 půjčky obdržené od nezávislého subjektu s jeho právem a nebo povinností 

předčasného splacení.  

 

Stejně jako u standardního souboru IFRS se při prvotním oceňování ostatních 

finančních nástrojů použije jejich reálná hodnota. Odlišnost je při následném oceňování, 

kdy ve standardním souboru IFRS se oceňuje reálnou hodnotou nebo amortizovanými 

náklady. Podle IFRS pro SMEs se ostatní finanční nástroje ocení reálnou hodnotou a 

změny reálné hodnoty se vykáží ve výsledku. Výjimku tvoří kapitálové nástroje, které 

nejsou veřejně obchodovány a jejichž reálnou hodnotu nelze spolehlivě určit jiným 

způsobem, v takovém případě se použije pořizovací cena snížená o ztráty ze snížení 

hodnoty.  (7, 13) 

 

Další rozdíly jsou především v oblasti zajišťovacího účetnictví, které jsou prezentovány 

v tabulce 8 na následující straně.  
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Tabulka 8: Rozdíly v oblasti zajišťovacího účetnictví 

Oblast IFRS pro SMEs IFRS 

Kritéria pro 

zajišťovací 

účetnictví 

Mezi kritéria patří: 

 účetní jednotka zdokumentuje 

zajišťovací vztah tak, aby bylo 

jasně vymezeno zajišťované riziko, 

zajišťovaná položka a zajišťovací 

nástroj 

 zajišťované riziko a zajišťovací 

nástroj pro které je zajišťovací 

účetnictví povoleno, 

 účetní jednotka očekává, že 

zajišťovací nástroj  bude při 

kompenzaci zajišťovaného rizika 

vysoce efektivní. 

IFRS neobsahují stejná kriteria jako 

IFRS pro SME, které musí být splněny 

pro aplikaci zajišťovacího účetnictví 

Rizika, pro 

která je 

povoleno 

zajišťovací 

účetnictví 

IFRS pro SMEs povoluje zajišťovací 

účetnictví pro tato rizika: 

 úrokové riziko dluhového nástroje 

oceňovaného zůstatkovou 

hodnotou 

 kurzové nebo úrokové riziko 

pevného příslibu nebo  vysoce 

pravděpodobného budoucí 

transakce 

 cenové riziko komodity, kterou 

účetní jednotka drží, nebo pevného 

příslibu nebo vysoce 

pravděpodobné budoucí transakce 

koupit nebo prodat komoditu 

 kurzové riziko čisté investice do 

zahraniční jednotky. 

IFRS není tak omezující jako IFRS pro 

SMEs, pokud jde o rizika, která mohou 

být zajištěna.  

 

IFRS umožňuje tři typy zajišťovacího 

vztahu: 

 zajištění reálné hodnoty, 

 zajištění peněžních toků, 

 zajištění čisté investice do 

zahraniční jednotky 

 

Nástroje, pro 

které je 

povoleno 

zajišťovací 

účetnictví 

IFRS pro SMEs povoluje zajišťovací 

účetnictví , pouze pokud zajišťovací 

nástroj splňuje následující podmínky: 

 je úrokovým, měnovým swapem, 

měnovým, komoditním forwardem 

u kterého se očekává, že bude při 

kompenzaci rizika vysoce efektivní 

 týká se externí strany vůči 

vykazující jednotce 

 jeho nominální hodnota se rovná 

deklarované části jistiny nebo 

nominální částce zajištěné položky 

 má jasně určenou splatnost, 

 nenese možnost předčasného 

ukončení nebo prodloužení. 

IFRS není tak omezující jako IFRS pro 

SMEs, pokud jde o nástroje, která 

mohou být zajištěna. Navíc IFRS 

umožňuje řadu dalších zajišťovacích 

nástrojů.  

 

 

Posouzení 

účinnosti 

zajištění 

IFRS pro SMEs nevyžaduje 

kvantitativní hodnocení účinnosti 

zajištění. 

IFRS na rozdíl od IFRS pro SMEs 

vyžaduje kvantitativní hodnocení 

účinnosti zajištění alespoň jednou za 

účetní období. IFRS nedefinuje jedinou 

metodu pro posuzování účinnosti 

zajištění, ale dokumentace účetní 

jednotky o zajišťovací strategii zahrnuje 

postupy posuzování účinnosti. 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Similarities and differences - a comparison of full IFRS and IFRS  

for SMEs 



  

2.5 Zásoby 

Principy vykazování a oceňování zásob upravuje oddíl 13 v IFRS pro SMEs.  

Ve standardním souboru IFRS je tato problematika upravena v IAS 2. Zásobami se 

rozumí aktiva
29

: 

 držená za účelem prodeje v běžném podnikání, 

 ve výrobním procesu určená k prodeji, 

 ve formě surovin nebo materiálu spotřebovaných ve výrobním procesu nebo  

při poskytování služeb.  

 

Standardní soubor IFRS obsahuje návod na užití čisté realizovatelné hodnoty, který 

v IFRS pro SMEs není uveden. Oba systémy jsou si jinak podobné, existují však drobné 

rozdíly, které jsou  prezentovány v tabulce 9.  

 

Tabulka 9: Zásoby 

Oblast IFRS pro SMEs IFRS 

Oceňování 

zásob 

Zásoby se oceňují v nižší hodnotě 

z pořizovací ceny a prodejní ceny 

snížené o náklady na dokončení a 

prodej. 

Stejně jako v IFRS pro SMEs, ale IFRS 

odkazuje na čistou realizovatelnou 

hodnotu. 

Ostatní 

náklady 

Výpůjční náklady jsou vykázány jako 

náklady. 

Výpůjční náklady se zahrnují do ocenění 

zásob pouze v omezených případech, 

které vymezuje IAS 23. 

Techniky 

určení 

pořizovací 

ceny 

Pro určení pořizovací ceny může účetní 

jednotka použít techniky jako: 

 metoda standardních nákladů, 

 metoda maloobchodních nákladů, 

 poslední známá nákupní cena. 

Podobně jako v IFRS pro SMEs, pouze 

třetí technika určení pořizovací ceny 

poslední známá nákupní cena není  

v IFRS přípustná. 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Similarities and differences - a comparison of full IFRS and IFRS  

for SMEs 
 

2.6 Investice do přidružených podniků a společných podniků 

Problematiku investic do přidružených podniků upravuje oddíl 14 v IFRS pro SMEs a 

IAS 28 ve standardním souboru IFRS. „Přidruženým podnikem se rozumí podnik, který 

není dceřinou společností ani společným podnikem. To znamená, že investor drží přímo 

a nebo nepřímo 20% a více procent podílů a nebo hlasovacích práv, což představuje 

významný vliv.“
30
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Standardní soubor IFRS v rámci investic do přidružených podniků upravuje oblasti,  

na které se IFRS pro SMEs nevztahuje. Mezi tyto oblasti patří: 

 ztráta ze snížení hodnoty, 

 pokyny pro podstatný vliv. 

 

Problematiku investic do společných podniků upravuje oddíl 15 v IFRS pro SMEs a 

IAS 31 ve standardním souboru IFRS. „Přitom společným podnikem se rozumí smluvní 

dohoda, kdy dvě nebo více stran vyvíjejí ekonomickou aktivitu, která je předmětem 

společné kontroly.“
31

 

 

Významný rozdíl v oblasti investic do přidružených podniků a společných podniků 

mezi standardním souborem IFRS a IFRS pro SMEs je v oceňování. Podle IFRS  

pro SMEs je oceňování podílů ve společně řízených podnicích shodné s oceňováním 

podílů v přidružených podnicích. Pro ocenění investic v přidruženém podniku a  

ve společném podniku se využije jeden ze tří způsobů, a to: 

 model pořizovací ceny, 

 ekvivalenční metoda, 

 model reálné hodnoty. (13) 

 

Ve standardním souboru se při ocenění investic v přidruženém podniku a ve společném 

podniku využije ekvivalenční metoda, v případě ocenění investic ve společném podniku 

je alternativou k ekvivalenční metodě poměrná konsolidace. (26) 
 

2.7 Investice do nemovitostí  

Problematiku investic do nemovitostí upravuje oddíl 16 v IFRS pro SMEs a IAS 40  

ve standardním souboru IFRS. „Podle obou systémů je investice do nemovitostí 

charakterizována jako majetek (pozemek nebo budova, popřípadě její část) držený 

vlastníkem nebo nájemcem v rámci finančního leasingu z důvodu příjmů z nájemného 

nebo kapitálového zhodnocení nebo z obou důvodů“
32

. Rozdíl v této oblasti  
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mezi standardním souborem IFRS a IFRS pro SMEs je v oceňování, konkrétně 

v následném ocenění.  

 

Podle IFRS pro SMEs se investice do nemovitostí k datu zpracování účetních výkazů 

ocení reálnou hodnotou. V případě, že reálnou hodnotu není možné spolehlivě a  

bez nepřiměřených nákladů a úsilí stanovit, účtují se tyto investice jako dlouhodobý 

hmotný majetek (tzn. pozemky, budovy a zařízení) modelem „pořizovací cena-odpisy-

snížení hodnoty“. (13, 23) 

 

Podle standardního souboru IFRS má účetní jednotka možnost zvolit pro oceňování 

všech investic do nemovitostí jednu ze dvou metod oceňování, a to metodu reálné 

hodnoty nebo metodu pořizovací ceny. Standardní soubor IFRS nedoporučuje přechod 

z metody reálné hodnoty na metodu pořizovací ceny. (13, 14) 

 

Dále standardní soubor IFRS v oblasti investic do nemovitostí upravuje oblasti, na které 

se IFRS pro SMEs nevztahuje. Mezi tyto oblasti patří: 

 rozsáhlý návod v oblasti převodů, 

 nemožnost spolehlivého určení reálné hodnoty, 

 vyřazení. 
 

2.8 Nehmotná aktiva jiná než goodwill 

Účtování nehmotných aktiv s výjimkou goodwillu upravuje oddíl 18 v IFRS pro SMEs. 

Ve standardním souboru IFRS je tato problematika upravena v IAS 38. „Nehmotné 

aktivum je podle obou systémů charakterizováno jako identifikovatelné nepeněžní 

aktivum bez fyzické podstaty.“
33

  

 

Standardní soubor IFRS v rámci nehmotných aktiv jiných než goodwill upravuje 

oblasti, na které se IFRS pro SMEs nevztahuje. Mezi tyto oblasti patří: 

 vyřazení, 

 pořízení prostřednictvím státní dotace, 

 přecenění. 
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Další rozdíly v oblasti nehmotných aktiv jiná než goodwill prezentuje tabulka 10  

na následující straně. 

 

Tabulka 10: Rozdíly v oblasti nehmotných aktiv jiná než goodwill 

Oblast IFRS pro SMEs IFRS 

Nehmotné 

aktivum 

vytvořené 

vlastní činností 

Výdaje vynaložené na nehmotná aktiva 

vytvořená ve vlastní režii, včetně výdajů 

na výzkum a vývoj se účtují do nákladů.  

 

Nehmotná aktiva vytvořená vlastní 

činností není možné aktivovat. 

Pro posouzení, zda aktivum vytvořené 

vlastní činností splňuje kritéria uznání, 

musí se klasifikovat na aktiva 

vytvořená: 

 ve fázi výzkumu, 

 ve fázi vývoje. 

Výdaje na výzkum se uznají jako náklad 

a výdaje na vývoj jsou uznány jako 

aktivum při splnění stanovených kritérií.  

Následné 

ocenění 

Nehmotná aktiva se oceňují  v 

pořizovací ceně snížené o oprávky a 

ztráty ze snížení hodnoty. Není možné 

nehmotná aktiva přeceňovat. 

Jsou dvě možnosti ocenění: 

 model pořizovací ceny (stejné jako 

v IFRS pro SMEs), 

 model přecenění (v IFRS pro SMEs 

není tento model ocenění povolen) 

Doba 

životnosti 

nehmotných 

aktiv 

Doba životnosti všech nehmotných aktiv 

je považována za konečnou.  

 

Pokud není možné spolehlivě odhadnout 

dobu životnosti nehmotného aktiva, 

předpokládá se doba životnosti 10 let. 

 

 

Nehmotná aktiva se dělí na aktiva: 

 s konečnou dobou životnosti, 

 s neurčitou dobou životnosti. 

Nehmotná aktiva s konečnou dobou 

životnosti jsou odepisovány, zatímco 

nehmotná aktiva s neurčitou dobou 

životnosti odepisovány nejsou. 

Zbytková 

hodnota, doba 

životnosti a  

metoda 

odepisování  

Zbytkovou hodnotu, dobu životnosti a 

metodu odepisování je třeba prověřit, 

pokud existuje náznak, že došlo k jejich 

změně oproti poslední účetní závěrce 

(např. technologický pokrok, změny v 

tržních cen) 

Zbytkovou hodnotu, dobu životnosti a 

metodu odepisování je třeba prověřit 

nejméně jednou ročně na konci každého 

účetního období. 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Similarities and differences - a comparison of full IFRS and IFRS  

for SMEs 
 

2.9 Pozemky, budovy a zařízení 

Problematiku pozemků, budov a zařízení upravuje oddíl 17 v IFRS pro SMEs a IAS 17 

ve standardním souboru IFRS. „Podle obou systémů jsou pozemky, budovy a zařízení  

charakterizovány jako hmotná aktiva, která jsou držena pro použití ve výrobě nebo 

poskytování zboží nebo služeb, pro pronájem nebo z administrativních důvodů. 

Předpokládaná doba využití je delší než jedno účetní období.“
34

 Rozdíly v této oblasti 

jsou prezentovány v tabulce 11 na následující straně. 
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Tabulka 11: Rozdíly v oblasti pozemků, budov a zařízení 

Oblast IFRS pro SMEs IFRS 

Prvotní 

ocenění 

Pozemky, budovy a zařízení se oceňují 

v pořizovací ceně. 

 

Do pořizovací ceny se nezahrnují 

výpůjční náklady, které jsou uznány 

jako náklad 

Podobně jako v IFRS pro SMEs. 

 

Do pořizovací ceny se zahrnují výpůjční 

náklady v případě, že jsou přímo 

vztaženy k akvizici, výstavbě nebo 

výrobě způsobilého aktiva. 

Následné 

ocenění 

Pozemky, budovy a zařízení se oceňují 

v pořizovací ceně snížené o oprávky a 

ztráty ze snížení hodnoty. 

Jsou dvě možnosti ocenění: 

 model pořizovací ceny (stejné jako 

v IFRS pro SMEs), 

 model přecenění (v IFRS pro SMEs 

není tento model ocenění povolen) 

Metoda 

odpisování, 

odpisová 

základna a 

doba 

odpisování 

Zůstatkovou hodnotu, dobu životnosti a 

metodu odpisování majetku je třeba 

prověřit, pokud existuje náznak, že 

došlo k jejich změně oproti poslední 

účetní závěrce (např. došlo ke změně 

tržní ceny) 

 

 

Zbytkovou hodnotu, dobu použitelnosti 

a metodu odpisování majetku je třeba 

prověřit nejméně jednou ročně při roční 

závěrce. 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Similarities and differences - a comparison of full IFRS and IFRS  

for SMEs 
 

2.10 Výnosy 

Výnosy jsou v IFRS pro SMEs upraveny v oddílu 23, který se zaměřuje na účtování 

různých druhů výnosů jako je prodej zboží, poskytování služeb, stavebních smluv, užití 

aktiv účetní jednotky jinými subjekty, z něhož vzniká úrok, licenční poplatky nebo 

dividendy. Co se týče standardního souboru IFRS, ten upravuje výnosy ve standardu 

IAS 18, kromě stavebních smluv, kterým se věnuje samostatný standard IAS 11.  

 

Rozdíl mezi IFRS pro SMEs a standardním souborem IFRS je pak především právě 

v oblasti vykazování stavebních smluv. Podle IFRS pro SMEs se výnosy ze stavebních 

smluv vykáží na základě metody procenta dokončení, pokud lze výsledek stavebních 

smluv spolehlivě odhadnout. V rámci standardního souboru IFRS existují dvě možnosti. 

Pokud lze výsledek stavebních smluv spolehlivě odhadnout, vykáží se výnosy  

ze stavebních smluv stejně jako v IFRS pro SMEs na základě metody procenta 

dokončení. Pokud však nelze výsledek stavebních smluv spolehlivě odhadnout, použije 

se při vykazování výnosů ze stavebních smluv metoda nulového zisku. (26) 

 

 

 



  

2.11 Podnikové kombinace a goodwill 

Problematiku podnikových kombinací a goodwillu upravuje oddíl 19 v IFRS pro SMEs 

a IFRS 3 ve standardním souboru IFRS. „Podle obou systémů se podnikovou kombinací 

rozumí transakce nebo jiná událost, ve které nabyvatel získává kontrolu nad jedním 

nebo několika podniky.“
35

  

 

Standardní soubor IFRS v rámci podnikových kombinací a goodwillu upravuje oblasti,  

na které se IFRS pro SMEs nevztahuje. Mezi tyto oblasti patří: 

 vykázání odložené daňové pohledávky po dokončení prvotního zaúčtování, 

 zpětná akvizice, 

 podnikové kombinace uskutečněné bez převodu protihodnoty. 

 

Další rozdíly v oblasti podnikových kombinacích a goodwillu upravuje tabulka 12. 

 

Tabulka 12: Rozdíly v oblasti podnikových kombinacích a goodwillu 

Oblast IFRS pro SMEs IFRS 

Náklady 

podnikové 

kombinace 

Nabyvatel ocenění náklady podnikové 

kombinace jako souhrn: 

 reálných hodnot aktiv,kterých se 

vzdal, převzatých závazků a 

vydaných kapitálových nástrojů k 

datu směny, které mu vznikly 

výměnou za pravomoc ovládání, 

 veškerých nákladů přímo 

přiřaditelných k podnikové 

kombinaci 

Srovnatelné s IFRS pro SMEs, 

s výjimkou, že náklady, které není 

možné přímo přiřadit k podnikové 

kombinaci se nezahrnují do 

pořizovacích nákladů podnikové 

kombinace, ale do nákladu.  

Ocenění 

goodwillu 

Po prvotním vykázání se goodwill ocení 

pořizovací cenou sníženou o oprávky a 

ztráty ze snížení hodnoty. 

Po prvotním vykázání se goodwill ocení 

pořizovací cenou sníženou pouze o 

veškeré ztráty ze snížení hodnoty.  

Odepisování 

goodwillu 

Goodwill se odepisuje po dobu 

životnosti. Pokud není možné spolehlivě 

stanovit dobu životnosti goodwillu, 

předpokládá se životnost 10 let. 

Goodwill získaný v podnikové 

kombinací se neodepisuje.  

Testování na 

snížení 

hodnoty 

Goodwill se testuje na snížení hodnoty 

pouze v případě, že existují signály 

naznačující snížení. 

Goodwill je testován proti snížení 

hodnoty jednou ročně ale i častěji, 

pokud existují signály naznačující 

snížení.  

Zdroj: vlastní zpracování na základě Similarities and differences - a comparison of full IFRS and IFRS  

for SMEs 
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2.12 Leasing 

Problematiku leasingu upravuje oddíl 20 v IFRS pro SMEs a IAS 17 ve standardním 

souboru IFRS. Standardní soubor IFRS se zabývá vykazováním všech leasingů kromě: 

 pronájmu za účelem těžby neobnovitelných přírodních zdrojů, 

 licenčních dohod na filmy, videa, hry, rukopisy, patenty a kopírovací práva, 

 ocenění majetku drženého nájemcem za účelem investice do nemovitostí, 

 ocenění biologických aktiv nájemcem v rámci finančního pronájmu a 

pronajimatelem v rámci operativního nájmu. (7) 

 

Oddíl 20 v IFRS pro SMEs se navíc, ve srovnání se standardním souborem IFRS, dále 

nevztahuje na nájmy, jejichž výsledkem jsou ztráty nájemce a nebo pronajímatele 

v důsledku smluvních dohod a na nevýhodné nájmy. Další rozdíl mezi oběma systémy 

je v oblasti vykazování operativního leasingu. Nájemce (pronajímatel) podle obou 

systémů vykáže leasingové splátky jako náklady (výnosy) rovnoměrně, pokud však 

neexistuje jiná základna, která by odrážela rozložení přínosů u uživatele. Podle IFRS 

pro SMEs dále nájemce (pronajímatel) vykáže leasingové splátky rovnoměrně, pokud 

platby pronajímateli nejsou strukturovány jako narůstající, zahrnující všeobecnou inflaci 

tak, aby kompenzovaly očekávaný inflační růst nákladů u pronajímatele. (8, 26) 

 

Standardní soubor IFRS v rámci leasingu upravuje oblasti, na které se IFRS pro SMEs 

nevztahuje. Mezi tyto oblasti patří: 

 operativní leasingy – pobídky, 

 vyhodnocování podstaty transakcí, které zahrnují právní formu leasingu, 
 

2.13 Státní dotace 

Vykazováním všech státních dotací se IFRS pro SMEs zabývá v oddíle 24.  

Ve standardním souboru IFRS je tato problematika řešena v IAS 20. „Státní dotací se 

podle obou systému rozumí podpora ze strany státu ve formě převodu zdrojů na účetní 

jednotku výměnou za minulé nebo budoucí splnění určitých podmínek týkajících se 

provozních činností účetní jednotky.“
36
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Rozdíl mezi těmito dvěma systémy je především v oblasti vykazování státních dotací. 

Státní dotace se musí podle IFRS pro SMEs účtovat do výnosů, a to buď okamžitě, 

pokud příjemci neukládají žádné konkrétní budoucí podmínky, nebo ve chvíli, kdy jsou 

tyto podmínky splněny. V případě standardního souboru IFRS existují dva obecné 

přístupy účtování státních dotací. Jedná se o kapitálový přístup, kdy státní dotace se 

připisuje přímo ve prospěch účastí společníků, a výnosový přístup, u něhož se dotace 

zahrnuje do výnosů. (4, 13) 

 

Další rozdíl je v oblasti státních dotacích, které se vztahují k aktivům.  

Podle standardního souboru IFRS se státní dotace vykazují buď jako výnosy příštích 

období, nebo snížením dotace od hodnoty aktiva. Podle IFRS pro SMEs není možné 

odečíst částku dotace od hodnoty aktiva. (13) 

 

Standardní soubor IFRS dále v rámci státních dotací upravuje oblasti, na které se IFRS  

pro SMEs nevztahuje. Mezi tyto oblasti patří: 

 nepeněžní státní dotace, 

 splacení státních dotací, 

 státní podpora. 
 

2.15 Výpůjční náklady 

Oddíl 25 v IFRS pro SMEs a IAS 23 ve standardním souboru IFRS upravují účtování 

výpůjčních nákladů. „Výpůjčními náklady se podle obou systémů rozumí úroky a 

ostatní náklady, které účetní jednotka vynaložila ve spojení s vypůjčením si finančních 

prostředků.“
37

  

 

Podle standardního souboru IFRS jsou výpůjční náklady vykázány jako náklad 

v období, ve kterém jsou vynaloženy, s výjimkou výpůjčních nákladů, které se přímo 

vztahují k akvizici podniku, výstavbě nebo výrobě způsobilého aktiva. V takovém 

případě se výpůjční náklady aktivují jako část pořizovacích nákladů na toto aktivum.  

Naproti tomu podle IFRS pro SMEs jsou veškeré výpůjční náklady účtovány  

do nákladů a není možné je aktivovat. (4, 26) 
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2.16 Úhrady vázané na akcie 

Účtováním úhrad vázaných na akcie se IFRS pro SMEs věnuje v oddílu 26. Tato 

problematika je ve standardním souboru IFRS upravena v IFRS 2. „Úhradou vázanou  

na akcie se rozumí transakce, ve které účetní jednotka získává zboží nebo služby jako 

protihodnotu za kapitálové nástroje účetní jednotky, nebo kupuje zboží nebo služby tak, 

že jí vznikne závazek vůči dodavateli tohoto zboží nebo služeb v částkách, které jsou 

odvozeny od ceny kapitálových nástrojů účetní jednotky.“
38

 

 

Rozdíl mezi oběma systémy je především v oblasti úhrad vázaných na akcie 

s alternativou vypořádání v hotovosti. Pokud má účetní jednotka nebo protistrana  

podle IFRS pro SMEs možnost zvolit si vypořádání transakce v hotovosti nebo 

převodem kapitálových nástrojů, účtuje tuto transakci jako úhradu vázanou na akcie 

vypořádanou v hotovosti. Jsou určeny dvě výjimky, kdy tyto transakce může účetní 

jednotka účtovat jako úhrady vázané na akcie vypořádané kapitálovými nástroji.  

(7, 26) 

 

U standardního souboru IFRS účtuje účetní jednotka takovou transakci jako úhradu 

vázanou na akcie vypořádanou v hotovosti do té výše, do jaké jí vznikl závazek 

vypořádat transakci v hotovosti, nebo v případě, že jí takový to závazek nevznikl, účtuje 

tuto transakci jako úhradu vázanou na akcie vypořádanou kapitálovými nástroji. Pokud 

účetní jednotka dává takovou možnost protistraně, vydává kombinovaný finanční 

nástroj obsahující závazkovou a kapitálovou komponentu, který účtuje zvlášť. (7) 
 

2.17 Daně ze zisku 

Oddíl 29 v IFRS pro SMEs upravuje účtování daně ze zisku. „Daně ze zisku zahrnují 

veškeré daně placené doma i v zahraničí, které jsou počítané ze zdanitelných zisků. 

Daně ze zisku zahrnují i takové daně, jako jsou srážkové daně placené dceřiným 

podnikem, přidruženým podnikem nebo ze společného podnikání při rozdělování 

vykazujícímu podniku.“
39

 Stejná problematika je ve standardním souboru IFRS 

upravena v IAS 12.  
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Rozdíl mezi oběma systémy je především ve vykazování odložených daňových 

závazků. Podle IFRS pro SMEs jsou odložené daňové závazky uznány u všech 

zdanitelných přechodných rozdílů s výjimkou závazků vyplývající z prvotního 

zachycení goodwillu a závazků z investic do dceřiných podniků, poboček, přidružených 

podniků ve společném podnikání v rozsahu, v jakém je investice trvalá.  

Podle standardního souboru IFRS jsou odložené daňové závazky rovněž vykázány  

u všech zdanitelných přechodných rozdílů s výjimkou závazků vyplývající z prvotního 

zachycení goodwillu, jako je tomu v IFRS pro SMEs. Standardní soubor IFRS obsahuje 

další výjimky, které nejsou uznány jako odložené daňové závazky. Jsou to závazky 

plynoucí z výchozího uznání aktiva nebo závazku u transakce, která není podnikovou 

kombinací a která v okamžiku transakce neovlivní účetní ani zdanitelný zisk. Dále jsou 

to závazky z investic do dceřiných podniků, poboček, přidružených podniků a podílů ve 

společném podnikání při splnění dvou podmínek, kdy účetní jednotka je schopna 

načasovat zrušení přechodných rozdílů a je pravděpodobné, že tyto rozdíly nebudou 

v dohledné budoucnosti zrušeny. (7, 13) 

 

Standardní soubor IFRS v rámci daně ze zisku upravuje oblasti, na které se IFRS  

pro SMEs nevztahují. Mezi tyto oblasti patří: 

 aktiva vykázaná v reálné hodnotě, 

 přehodnocení neuznaných odložených daňových pohledávek, 

 odložená daň vznikající při podnikové kombinaci, 

 splatná a odložená daň vznikající při úhradách vázaných na akcie, 

 kursové rozdíly u odložených zahraničních daňových závazků nebo pohledávek. 
 

2.18 Zaměstnanecké požitky 

Problematika zaměstnaneckých požitků je v IFRS pro SMEs upravena v oddílu 28 a  

ve standardním souboru IFRS v IAS 19. „Podle obou systémů jsou zaměstnaneckými 

požitky všechny formy plnění poskytované účetní jednotkou zaměstnancům výměnou 

za jejich služby.“
40

 Zaměstnanecké požitky zahrnují krátkodobé zaměstnanecké požitky, 

zaměstnanecké požitky po skončení pracovního poměru, ostatní dlouhodobé 

zaměstnanecké požitky a požitky při ukončení pracovního poměru.  
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Standardní soubor IFRS upravuje oblast plánů definovaných požitků sdílející riziko 

mezi různými účetními jednotkami spadajícími pod společné řízení. Tato oblast není 

v IFRS pro SMEs upravena. Rozdíly mezi oběma systémy v rámci zaměstnaneckých 

požitků jsou především v oblasti zaměstnaneckých požitků po skončení pracovního 

poměru. Tyto rozdíly jsou prezentovány v tabulce 13 na následující straně. (26) 
 

2.19 Snížení hodnoty aktiv 

Oddíl 27 v IFRS pro SMEs upravuje účtování o snížení hodnoty aktiv. „Ztráta ze 

snížení hodnoty vzniká v případě, kdy je zůstatková hodnota aktiva vyšší než jeho 

zpětně získatelná částka.“
41

 Stejná problematika je ve standardním souboru IFRS 

upravena v IAS 36. Rozdíly v oblasti snížení hodnoty aktiv jsou prezentovány  

v tabulce 14. 

 

Tabulka 14: Rozdíly v oblasti snížení hodnoty aktiv 

Oblast IFRS pro SMEs IFRS 

Rozsah 

působnosti 

Oddíl 27 se nevztahuje na snížení 

hodnoty: 

 odložených daňových pohledávek, 

 aktiv, která vyplývají ze 

zaměstnaneckých požitků, 

 finanční aktiv, 

 investic do nemovitosti, které jsou 

oceňovány reálnou hodnotou, 

 biologických aktiv, týkající se 

zemědělské činnosti. 

Stejné jako IFRS pro SMEs, dále se  

IAS 36 nevztahuje na snížení hodnoty: 

 zásob, 

 aktiv vzniklých ze smluv o 

zhotovení, 

 odložených nákladů na akvizice a 

nehmotná aktiva plynoucí ze 

smluvních práv pojistitele, 

 dlouhodobých aktiv držených 

k prodeji. 

Testování na 

snížení 

hodnoty aktiv 

Ke každému datu závěrky se posoudí, 

zda existuje náznak, že aktivum může 

mít sníženou hodnotu. 

Stejné jako IFRS pro SMEs. Dále je 

stanoveno, že bez ohledu na to, zda 

existuje náznak ze snížení hodnoty 

aktiva, musí se testovat: 

 nehmotná aktiva s neurčitou dobou 

použitelnosti, nebo nehmotná 

aktiva, která nejsou ještě používaná, 

 goodwill. 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Similarities and differences - a comparison of full IFRS and IFRS  

for SMEs 

 

Standardní soubor IFRS dále v rámci snížení hodnoty aktiv upravuje oblasti, na které se 

IFRS pro SMEs nevztahuje. Mezi tyto oblasti patří: 

 celopodniková aktiva, 

 pokyny pro odhad hodnoty z užívání. 
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Tabulka 13: Rozdíly v oblasti zaměstnaneckých požitků po skončení pracovního  

          poměru 

Oblast IFRS pro SMEs IFRS 

Plány 

definovaných 

příspěvků 

Příspěvek splatný do příslušného plánu 

definovaných příspěvku se vykáže jako: 

 závazek,  

 náklad. 

Stejné jako IFRS pro SMEs, ale pokud 

příspěvky do plánu definovaných 

příspěvků nejsou plně splatné do 12 

měsíců po konci období, ve kterém 

zaměstnanci poskytli příslušné služby, 

musí být diskontovány.  

Oceňování 

závazků z 

 definovaných 

požitků 

Závazky z definovaných požitků se 

vykáže jako rozdíl současné hodnoty 

závazků z definovaných požitků 

k rozvahovému dni a reálné hodnoty 

aktiv plánu k rozvahovému dni, kromě 

takových aktiv, u kterých bude závazek 

vyrovnán přímo. 

Závazky z definovaných požitků se 

vykáže jako rozdíl současné hodnoty 

závazků z definovaných požitků 

k rozvahovému dni a reálné hodnoty 

aktiv plánu k rozvahovému dni, z nichž 

mají být požitky přímo uspokojovány. 

Dále se odečtou všechny dosud 

neuznané úpravy nákladů na minulé 

služby a odložené pojistně matematické 

ztráty a přičtou odložené pojistně 

matematické zisky. 

Pojistně 

matematická 

metoda 

ocenění 

Pro stanovení současné hodnoty závazku 

z definovaných požitků a nákladů 

souvisejících služeb se použije 

přírůstková metoda. 

 

Pokud není možné použít přírůstkovou 

metodu bez neúměrných nákladů nebo 

úsilí, může se provést zjednodušení: 

 ignorovat odhadovaný budoucí růst 

platů, 

 ignorovat budoucí služby 

stávajících zaměstnanců, 

 ignorovat možnou úmrtnost 

stávajících zaměstnanců v období 

mezi datem závěrky a dnem, kdy 

zaměstnanci začnou dostávat 

požitky po skončení pracovního 

poměru. 

Pro stanovení současné hodnoty závazku 

z definovaných požitků a nákladů 

souvisejících služeb se rovněž jako u 

IFRS pro SMEs použije přírůstková 

metoda. 

 

IFRS neumožňuje případné 

zjednodušení jako je tomu u IFRS pro 

SMEs.  

Vykázání 

pojistně 

matematických 

zisků a ztrát 

Pojistně matematické zisky a ztráty se 

vykáží v období, kdy vznikly a to: 

 ve výsledku, nebo 

 v ostatním úplném výsledku. 

Pojistně matematické zisky a ztráty se 

mohou: 

 vykázat ihned do hospodářského 

výsledku nebo do ostatního úplného 

výsledku, 

 časově rozlišit v plné výši s tím, že 

rozdíl je odepisován do 

hospodářského výsledku (tzv. 

koridorový přístup). 

Náklady na 

minulé služby 

Náklady na minulé služby jsou 

vykázány v plné výši ve ztrátě v období, 

kdy vznikly. 

Náklady na minulé služby jsou uznány 

jako náklad rozlišený rovnoměrně 

v průměrném období až do okamžiku, 

kdy se nárok na požitek stane 

nepodmíněným dalším trváním 

zaměstnaneckého poměru. 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Similarities and differences - a comparison of full IFRS and IFRS  

for SMEs 

 



  

2.20 Převody cizích měn 

Oddíl 30 v IFRS pro SMEs a IAS 21 ve standardním souboru IFRS upravují předpis, 

jak zahrnout transakce v cizí měně a zahraniční aktivity do účetní závěrky účetní 

jednotky a jak převést účetní závěrku do měny vykazování. Rozdíl mezi oběma systémy 

je především v oblasti převodu na měnu vykazování. Podle IFRS pro SMEs se všechny 

výsledné rozdíly vykáží v ostatním úplném výsledku. Podle standardního souboru IFRS 

se tyto výsledné rozdíly vykáží jako samostatná složka vlastního kapitálu. (26) 

 

Standardní soubor IFRS dále upravuje oblast daňových účinků všech kursových rozdílů. 

Tuto oblast IFRS pro SMEs neupravuje.  
 

2.21 Specializované činnosti 

Oddíl 34 v IFRS pro SMEs upravuje tři typy specializovaných činností, kterými jsou 

zemědělství, těžební činnost a licencované smlouvy. Ve standardním souboru IFRS je 

každý typ specializované činnosti upraven ve zvláštním standardu. IAS 41 upravuje 

oblast zemědělství, IFRS 6 upravuje oblast průzkumu a vyhodnocování nerostných 

zdrojů a v interpretaci IFRIC 12 je upravena oblast smluv o poskytovaných službách. 

 

Rozdíly v oblasti specializovaných činností mezi IFRS pro SMEs a standardním 

souborem IFRS jsou nepatrné. Tyto nepatrné rozdíly prezentuje tabulka 15  

na následující straně.  

 

Standardní soubor IFRS v rámci specializované činnosti – zemědělství dále upravuje 

oblast státních dotací, které se vztahují k biologickým aktivům. Tato oblast se na IFRS 

pro SMEs nevztahuje. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tabulka 15: Rozdíly v oblasti specializovaných činností 

Oblast IFRS pro SMEs IFRS 

Zemědělství 

Model reálné hodnoty s výsledkovým 

dopadem se použije u biologických 

aktiv, jejichž reálná hodnota je určitelná 

bez nepřiměřených nákladů a úsilí. 

 

U ostatních biologických aktiv se 

použije model pořizovací ceny. 

Při oceňování biologických aktiv se 

používá model reálné hodnoty, neboť 

reálnou hodnotu biologických aktiv lze 

vždy určit spolehlivě. 

 

Existuje však výjimka. Při výchozím 

rozpoznání biologických aktiv nelze 

reálnou hodnotu spolehlivě odhadnout, 

neboť pro tyto aktiva nejsou k dispozici 

trhem určené ceny. V takovém případě 

se použije model pořizovací ceny. 

Těžební 

činnosti 

IFRS pro SMEs neobsahuje žádné 

zvláštní účetní předpisy pro účetní 

jednotky, které se zabývají průzkumem, 

vyhodnocováním a těžbou nerostných 

zdrojů. 

 

Oddíl pouze odkazuje na oddíly 17 a 18, 

podle kterých se vykáží výdaje na 

získání nebo vývoj hmotných nebo 

nehmotných aktiv užívaných při 

těžebních činnostech. 

Účetní jednotky, které se zabývají 

těžební činností, IFRS stanovuje postup 

podle IFRS 6, který se těžební činností 

speciálně zabývá. 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Similarities and differences - a comparison of full IFRS and IFRS  

for SMEs 
 

 

2.22 První přijetí IFRS pro SMEs 

Oddíl 35 v IFRS pro SMEs upravuje přechod účetních jednotek na IFRS pro SMEs. 

Pokud tedy účetní jednotka přechází na IFRS pro SMEs poprvé, je nutné, aby tento 

oddíl aplikovala na svou první účetní závěrku. Ve standardním souboru IFRS je 

problematika přechodu na IFRS upravena v IFRS 1.  

 

Ve srovnání se standardním souborem IFRS je přechod na IFRS pro SMEs výrazně 

zjednodušen. Rozdíly, které jsou v oblasti prvního přijetí mezi IFRS pro SMEs a 

standardním souborem IFRS, prezentuje tabulka 16 na následující straně.  

 

 

 

 

 

 

 



  

Tabulka 16: Rozdíly v rámci prvního přijetí 

Oblast IFRS pro SMEs IFRS 

Výjimky 

z ostatních oblastí 

Účetní jednotka může využít při 

sestavování první účetní závěrky 

následujících výjimek: 

 podnikové kombinace, 

 úhrady vázané na akcie, 

 reálná hodnota a přecenění jako 

domnělá pořizovací cena, 

 kumulativní kursové rozdíly 

z převodu závěrky na jinou měnu, 

 složené finanční nástroje, 

 odložená daň z příjmů, 

 smlouvy o licencovaných 

službách, 

 těžební činnosti. 

Většina výjimek je srovnatelných 

s IFRS pro SMEs. IFRS obsahuje další 

výjimky, kterými jsou: 

 zaměstnanecké požitky, 

 aktiva a závazky dceřiných, 

přidružených a společenských 

podniků, 

 klasifikace dříve uznaných 

finančních nástrojů, 

 pojistné smlouvy. 

 

Naopak IFRS ve srovnání s IFRS pro 

SMEs neobsahuje výjimky jako je 

odložená daň z příjmů, těžební činnosti 

a smlouvy o licencovaných službách. 

Výjimky 

z retrospektivní 

aplikace jiných 

oblastí 

Účetní jednotka nesmí při prvním 

přijetí měnit zpětně účetnictví, pro 

žádnou z následujících operací : 

 odúčtování finančních aktiv a 

finančních závazků, 

 zajišťovací účetnictví, 

 účetní odhady, 

 ukončené činnosti, 

 oceňování podílu nezakládajícího 

ovládání. 

Srovnatelné s IFRS pro SMEs. 

 

IFRS obsahuje další výjimku, jejíž 

účetnictví nesmí při prvním přijetí 

zpětně měnit.  Výjimka se týká aktiv 

klasifikovaných jako držené k prodeji. 

Výjimka 

neproveditelnosti 

 

IFRS pro SMEs vyžaduje, aby první 

účetní závěrka obsahovala srovnávací 

informace za předcházející srovnatelné 

období. Nicméně, tento požadavek je 

zmírňován výjimkou z důvodu 

neproveditelnosti.  

 

Výjimka neproveditelnosti platí i u 

požadavku k přepracování počátečního 

výkazu o finanční situaci.  

Výjimka neproveditelnosti se na IFRS 

nevztahuje.  

Zdroj: vlastní zpracování na základě Similarities and differences - a comparison of full IFRS and IFRS  

for SMEs 
 

 

2.23 Souhrnné zhodnocení analýzy rozdílů mezi standardním 

souborem IFRS a IFRS pro SMEs 
 

Z provedené analýzy rozdílů mezi standardním souborem IFRS a IFRS pro SMEs 

vyplývá, že oproti standardnímu souboru IFRS došlo v IFRS pro SMEs k výraznému 

zjednodušení, především došlo k výrazné redukci počtu požadavků na zveřejňování 

informací.  Jak už jsem zmiňovala na začátku této kapitoly, IFRS pro SMEs obsahuje 

téměř o 90 % méně textu než standardní soubor IFRS.  

 



  

Rozdíly, které se vyskytují mezi standardním souborem IFRS a IFRS pro SMEs, lze 

shrnout do následujících oblastí: 

 položky neupravené v IFRS pro SMEs, 

 žádná volba alternativního způsobu účtování, 

 zjednodušené požadavky na vykazování a oceňování.  
 

2.23.1 Položky neupravené v IFRS pro SMEs 

Mezi položky, která jsou upravená ve standardním souboru IFRS, ale na IFRS pro 

SMEs se nevztahují z důvodu toho, že pro malé a střední podniky nejsou tyto oblasti 

relevantní, patří: 

 výnos na akcii, 

 mezitímní účetní výkaznictví, 

 vykazování podle segmentů, 

 účtování aktiv držených k prodeji.  

 

Pokud by však malé a střední podniky chtěly tyto výše vyjmenované položky 

vykazovat, nemusí postupovat podle standardního souboru IFRS, ale můžou si vytvořit 

svoji vlastní metodiku pro vykazování těchto oblastí, jejíž způsob určení by měl být 

zveřejněn v příloze. (11)   
  

2.23.2 Žádná volba alternativního způsobu účtování 

V některých oblastech standardního souboru IFRS existují možnosti volby 

alternativního způsobu účtování, ve většině případů se jedná o volbu oceňovacího 

modelu nebo způsobu vykazování, na rozdíl od IFRS pro SMEs, kde volba 

alternativního způsobu účtování není možná a existuje pouze jedno řešení. K těmto 

oblastem patří například: 

 investice do nemovitostí, 

 pozemky, budovy a zařízení, 

 nehmotná aktiva jiná než goodwill, 

 vykazování stavebních smluv, 

 vykazování státních dotací. 

 



  

2.23.3 Zjednodušené požadavky na vykazování a oceňování 

Většina oblastí v IFRS pro SMEs je oproti standardnímu souboru IFRS zjednodušena 

v požadavcích na vykazování a oceňování. Mezi tyto oblasti patří například: 

 výpůjční náklady, 

 daně ze zisku, 

 zaměstnanecké požitky po skončení pracovního poměru a další. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 Problematika přechodu na IFRS pro SMEs v podnicích 

v ČR 

 

Problematika přechodu na IFRS pro SMEs v podnicích v České republice je v dnešní 

době velmi aktuální, neboť malé a střední podniky tvoří podstatnou část národního 

hospodářství a snaha o mezinárodní harmonizaci účetnictví je stále větší. V této kapitole 

se zaměřuji na zhodnocení situace malých a středních podniků v České republice,  

na jejich vývoj, význam a vymezení, a pokusím se posoudit, zda jsou malé a střední 

podniky působící v České republice na přechod na IFRS pro SMEs připraveny.  
 

3.1 Vývoj malých a středních podniků 

Vývoj malých a středních podniků na území České republiky je velmi rozmanitý. „Již 

v období předválečném Československu byly malé a střední podniky bohatě rozvinuty. 

Drobný sektor tvořil podstatnou část ekonomiky a vhodně tak doplňoval její strukturu. 

Ve 30. letech Československo patřilo k patnácti nejprůmyslověji rozvinutým zemím.“
42

 

Toto období se vyznačovalo existencí silného privátního sektoru s tradičním tržním 

systémem a rozvinutou demokracií západního stylu. (9) 

 

Po skončení druhé světové války se situace v oblasti malých a středních podniků 

radikálně změnila. V tomto období docházelo k cílevědomé likvidaci malých a 

středních podniků, neboli docházelo k postupnému znárodňování podniků. Nejprve se 

jednalo o podniky, které zaměstnávaly nad 500 zaměstnanců. V roce 1948 začaly být 

znárodňovány i podniky zaměstnávající nad 50 zaměstnanců. Tímto krokem se z tržně 

orientované ekonomiky stalo centrálně plánované hospodářství. „V důsledku podcenění 

úlohy malých a středních podniků a monopolizace ekonomiky došlo k odstranění 

prostoru pro hospodářskou soutěž v oblasti drobné výroby, obchodu a služeb.“
43

 Tato 

situace trvala až do roku 1989. (16) 

 

K určitému náznaku oživení malého a středního podnikání došlo dva roky  

před Sametovou revolucí. V této době se ekonomika dostávala do stále větších 
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problémů a převládala nespokojenost obyvatelstva. Z důvodu neexistence malých a 

středních podniků, která se projevovala nejvíce v oblasti služeb, se začalo udělovat 

povolení národního výboru k vykonávání některých druhů služeb. Nicméně, i přes 

udělování těchto povolení se nezabránilo téměř úplnému potlačení soukromého 

vlastnictví. (9) 

 

Zásadní převrat ve vývoji malých a středních podniků nastal v listopadu roku 1989, kdy 

došlo ke změnám politických podmínek, na základě kterých se národní hospodářství 

založené na centrálně plánovacím systému transformovalo znovu na tržně orientovanou 

ekonomiku. Malé a střední podniky začaly opět hrát významnou roli. Byl vytvořen 

zcela nový legislativní systém, který se v makroekonomické oblasti vyznačoval 

formulací finanční, rozpočtové, měnové a sociální politiky. Došlo i k vytvoření nového 

daňového systému. „Nárůst počtu malých a středních podniků byl především spojen 

s procesem privatizace státních podniků a demonopolizací stávajících podniků.“
44

 (9) 

 

I přes rapidní nárůst počtu malých a středních podniků v České republice, však na druhé 

straně existovala skutečnost, že nemalé počty malých a středních podniků skončila 

neúspěšně z důvodů nedostatku finančních prostředků, kdy podnikatelé nebyli schopni 

platit svým dodavatelům, splácet úvěry či vyplácet mzdy. Tento problém se zmírnil 

díky zavedení programů na podporu malých a středních podniků. (30) 

 

Jako první právní předpis, který se zabýval podporou malého a středního podnikání, byl 

přijat zákon č. 299/1992 Sb., o státní podpoře malého a středního podnikání, jehož 

účelem bylo usnadňovat zakládání a upevňovat ekonomické postavení malých a 

středních podniků s nejvýše 500 zaměstnanci a se sídlem v České republice. Dalším 

významným krokem, který vedl k podpoře malého a středního podnikání bylo usnesení 

vlády č. 815 o programech podpory malého a středního podnikání v České republice 

z roku 1998. Na toto usnesení navazovaly postupně další usnesení vlády. (16)  

 

Díky postupné realizaci podpory malého a středního podnikání dochází k ustálení 

vývoje a k pozitivním meziročním přírůstkům počtu malých a středních podniků. Tento 
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vývoj počtu malých a středních podniků v České republice v letech 1997 – 2010 

znázorňuje graf 1. 

 

Graf 1: Vývoj počtu SMEs v letech 1997 – 2010  

 

Zdroj: vlastní zpracování  na základě MPO a ČSÚ 

 

Z grafu 1 lze vyčíst, že v roce 2002 se počet malých a středních podniků výrazně zvýšil. 

Tento nárůst mohl být zapříčiněn postupným splňováním řady podmínek v rámci 

přibližování české legislativy podmínkám EU. Jednání o plném členství v EU vedla 

Česká republika již od roku 1998. Od této doby musela být postupně pro přijetí do EU 

zaváděná kritéria stanovená Doporučením Evropské komise č. 96/280/EC ze dne  

3. dubna 1996, týkající se definice malých a středních podniků. (16) 

  

Vstupem České republiky do EU se malým a středním podnikům otevírají nové 

možnosti. Podpora malých a středních podniků se v současnosti řídí zákonem  

č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, „jehož znakem je 

kompatibilita české právní úpravy s právní úpravou platnou v EU.“
45
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3.2 Význam malých a středních podniků 

Malé a střední podniky jsou podle mnoho autorů označovány za významný segment 

národního hospodářství. V roce 2010 působilo v České republice okolo 1 029 tis. 

malých a středních podniků, což představovalo 99,84 % z celkového počtu aktivních 

podnikatelských subjektů
46

. Svou činností vytváří zdravé podnikatelské prostředí a 

podle Evropské unie jsou považovány za páteř ekonomiky. Vedle významných 

ekonomických přínosů mají malé a střední podniky i přínosy společenské. 
 

3.2.1 Společenské přínosy malých a středních podniků
47

 

Mezi společenské přínosy je možno zařadit „poskytování šance ke svobodnému 

uplatnění občanů – podnikatelů a k samostatné realizaci lidí v produktivním procesu.“
48

 

Jedná se o to, že lidé, kteří působí v malých a středních podnicích, se musí neustále učit 

jak v dnešním podnikatelském světě přežít a jsou nuceni i k zodpovědnosti, neboť 

sebemenší omyl může způsobit jejich pád a důsledky neúspěchu se odráží na nich 

samotných. 

  

„Malé a střední podniky jsou obvykle mnohem těsněji svázány s regionem, ve kterém 

působí.“
49

 Ve většině případů se totiž jedná o rodinné podniky, jehož vlastníci v daném 

regionu bydlí, díky tomu jsou pro okolí více známí a jejich činy jsou tak pod neustálou 

veřejnou kontrolou. Svou činností poskytují danému regionu ekonomické přínosy, jako 

je především zaměstnanost.  
 

3.2.2 Ekonomické přínosy malých a středních podniků 

Malé a střední podniky jsou nedílnou součástí ekonomiky. Významným způsobem se 

podílejí na zvyšování zaměstnanosti a jejich úloha spočívá ve vytváření nových 

pracovních příležitostí. „Toto zjištění se zdůvodňuje nižšími náklady na zřízení 

pracovního místa, přenecháním méně ziskových aktivit velkými podniky a zakládáním 

vlastních podniků pracovníky propuštěnými z velkých podnikatelských subjektů  
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pro nadbytečnost.“
50

 Podle Českého statistického úřadu zabezpečovaly malé a střední 

podniky v roce 2010 z 61,2 % zaměstnanosti. Níže uvedený graf 2 znázorňuje, že 

nejvíce zaměstnanců působících v malých a středních podnicích bylo zaměstnáno 

v odvětvích průmyslu, obchodu a služeb. Legenda „ostatní“ zde představuje odvětví 

pohostinství, dopravy, peněžnictví a zemědělství. Pro tyto odvětví Český statistický 

úřad nezveřejnil za rok 2010 údaje o počtu zaměstnanců.  

 

Graf 2: Procenta počtu zaměstnanců SMEs podle odvětví 

 

Zdroj: vlastní propočty dle Zprávy o podpoře malého a středního podnikání a jeho podpoře za rok 2010 

 

Další významnou rolí malých a středních podniků je jejich podpora hospodářského 

růstu. Podle Českého statistického úřadu se malé a střední podniky v roce 2010 podílely 

z 51,29 % na výkonech a z 54,72 % na celkové přidané hodnotě. Vývoj podílů malých a 

středních podniků na vybraných ekonomických ukazatelích znázorňuje graf 3  

na následující straně. (18) 

 

Ekonomickým přínosem malých a středních podniků je beze sporu  i jejich schopnost 

pohotově reagovat na měnící se skutečnosti. Ve srovnání s velkými podniky se malé a 

střední podniky dokáží rychleji přizpůsobovat požadavkům a výkyvům trhu. Je to dáno 
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především tím, že malé a střední podniky nejsou natolik zatěžovány existencí 

rozsáhlého investičního majetku jak velké podniky. (16) 

 

Graf 3: Vývoj podílů SMEs na vybraných ekonomických ukazatelích 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě MPO a ČSÚ 

 

Další úlohou malých a středních podniků je jejich schopnost vytvářet podmínky  

pro vývoj a zavádění nových technologií. Ve srovnání s velkými podniky jsou 

významným zdrojem nesčetných drobných inovací a technologického pokroku. Je to 

dáno tím, že manažeři malých a středních podniků ve srovnání s manažery velkých 

podniků jsou více do inovovaných oblastí zainteresováni a požadavek na jejich inovační 

potenciál je nezbytnou podmínkou pro přežití malých a středních podniků  

na trhu. Navíc se malým a středním podnikům nabízí možnost vyplňovat okrajové 

oblasti trhu, které nejsou pro větší podniky zajímavé. (16) 

 

K dalším ekonomickým přínosům malých a středních podniků je nutné ještě zmínit 

jejich:  

 působení jako subdodavatelé velkých podniků,
51

  

 schopnost zajišťovat konkurenci na trhu,  

 příznivé působení proti monopolním tendencím
52

.  
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3.3 Omezení malých a středních podniků 

Od 90. let minulého století dochází k neustálému nárůstu počtu malých a středních 

podniků, které svou existencí a dobrým fungováním mají velký význam pro národní 

hospodářství. Vedle přínosů, které jsem uváděla v předchozí podkapitole, mají malé a 

střední podniky řadu omezení a bariér, na které při své činnosti naráží.  

 

Malé a střední podniky  mají následující omezení
53

: 

 mají mnohem menší ekonomickou sílu, v řadě případů obtížný přístup  

ke kapitálu a tím i omezující možnost rozvojových kapacit, 

 mají slabší pozici ve veřejných soutěžích o státní zakázky, 

 nemohou si běžně dovolit zaměstnávat špičkové vědce, manažery, obchodníky, 

 ačkoliv jsou malé a střední podniky charakterizovány jako nositelé vysokého 

počtu inovací, obvykle se jedná o inovace nižších řádů, 

 nejsou schopny plně monitorovat a zejména využívat existující dostupné 

znalosti, 

 mohou být ohroženy chováním velkých, často nadnárodních firem a obchodních 

řetězců prosazujících dumpingové ceny, 

 rostoucí počet a změny právních předpisů i dodržování příslušných správních 

aktů klade na podnikatele nemalé požadavky. 

 

Mezi překážky, které nelze jednoduše řešit v rámci podniku, a které brání rozvoji 

malých a středních podniků patří především
54

: 

 nefunkční legislativa a justice, 

 přemíra státní regulace a byrokracie, 

 daňový systém, 

 problémy se získáváním kapitálu. 

 

Nedostatek a slabá dostupnost finančních zdrojů patří mezi nejzávažnější problémy,  

se kterými se české malé a střední podniky potýkají. Z hlediska úvěrového trhu jsou  

na tom nejhůře začínající podniky, neboť jejich úvěrování představuje pro komerční 
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banky příliš vysokou míru rizika. Z tohoto důvodu banky preferují především vysoké 

úvěry s krátkodobou splatností. Jako částečné řešení problémového přístupu ke kapitálu 

se nabízí programy pro malé a střední  podniky garantované státem. (16) 

 

Určitou překážkou může být také nadměrná míra státní regulace a to zejména 

v takových případech jako je testování a registrace nového výrobku, regulace týkající se 

nařízení o ochraně životního prostředí či norem na ochranu spotřebitele. Tyto normy, 

pokud nejsou dostatečně uvážené, mohou mít za následek omezování potenciálu malých 

a středních podniků. (30)   

 

Výše daní, respektive celý daňový systém významně ovlivňují podnikání malých a 

středních firem. Na jedné straně je současná situace spojena s trendem snižování 

všeobecné daně ze zisku, na druhé straně zůstávají poměrně vysoké nepřímé daně. 

Častá novelizace daňových zákonů a s ní spojená časová a administrativní náročnost 

mají za následek zvyšování nákladů. (16) 
 

3.4 Vymezení malých a středních podniků 

Pojem malé a střední podniky je po celém světě široce používán a uplatňován, avšak 

v různých zemích má odlišný význam. V České republice je možné vymezení malých a 

středních podniků hledat v zákoně č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního 

podnikání v platném znění (dále jen zákon o podpoře malého a středního podnikání), 

kde však přesnou definici malého a středního podniku není možné najít. Podle § 2 

zákona o podpoře malého a středního podnikání se malým a středním podnikatelem 

považuje podnikatel, který splňuje kritéria stanovená přímo použitelným předpisem 

Evropských společenství. Definice malého a středního podniku, která vstoupila 

v platnost dne 1.1.2005, je tedy součástí Nařízení Komise (ES) č. 364/2004, kterým se 

novelizovalo Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 a je  obsažena v Doporučení  Evropské 

komise 2003/361/EC. (2) 

 

Evropská komise klasifikuje malé a střední podniky na základě kvantitativních kritérií. 

Jedná se o následující kritéria: 

 počet zaměstnanců, 



  

 roční obrat, 

 bilanční suma roční rozvahy. 

 

Rozhodujícím kritériem, do které kategorie podnik patří, je počet zaměstnanců. Ostatní 

kvantitativní kritéria jsou brána jako doplňková. Podnik, který určuje, zda se řadí  

do středního či malého podniku, může využít možnosti volby mezi kritériem ročního 

obratu nebo bilanční sumy roční rozvahy, tzn. že podnik nemusí splnit obě kritéria, má 

možnost hodnotu jednoho kritéria překročit, aniž by ztratil své postavení. Tato možnost 

volby je dána z toho důvodu, neboť podniky, které vykonávají různou hospodářskou 

činnost, se např. od sebe liší výší obratu. Vymezení malých a středních podniků  

podle klasifikace Evropské komise a tudíž i podle zákona o podpoře malého a středního 

podnikání prezentuje tabulka 17. (22) 

 

Tabulka 17: Klasifikace malých a středních podniků podle Evropské komise 

Kritéria 
Střední 

podnik 

Malý 

 podnik 

Mikro     

podnik 

Počet zaměstnanců  250  50  10 

Roční obrat (v mil. EUR) 50 10 2 

Bilanční suma (v mil. EUR) 43 7 2 
Zdroj: Nařízení komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že do kategorie středního podniku je zařazován 

podnik, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, jehož roční obrat  nepřesahuje 50 

mil. EUR nebo jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 mil. EUR. Kategorii 

malého podniku tvoří podnik zaměstnávající méně než 50 zaměstnanců, jehož roční 

obrat nepřesahuje 10 mil. EUR nebo jehož bilanční suma roční rozvahy je nižší než 7 

mil. EUR. Jako mikropodnik je vymezen podnik, který zaměstnává méně než 10 

zaměstnanců, jehož roční obrat nepřesahuje 2 mil. EUR nebo jehož bilanční suma roční 

rozvahy nepřesahuje 2 mil. EUR. (22)    

 

Dalším kritériem pro klasifikaci podniků je jejich nezávislost. Podle Nařízení komise
55

 

jsou rozlišovány následující 3 typy podniků:  

 nezávislé podniky, 
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 partnerské podniky, 

 propojené podniky. 

 

Ve většině případů se malé a střední podniky považují za nezávislé. Podle Nařízení 

komise jsou nezávislé podniky
56

 charakterizovány jako všechny podniky, které nejsou 

zařazeny mezi partnerské podniky ani mezi propojené podniky. Partnerskými podniky
57

 

se rozumějí všechny podniky, které nejsou zařazeny mezi propojené podniky a mezi 

kterými existuje následující vztah: podnik (mateřský podnik) vlastní sám nebo společně 

s jedním či více propojenými podniky 25 % nebo více procent základního kapitálu nebo 

hlasovacích práv jiného podniku (dceřiný podnik). Propojenými podniky
58

 se rozumějí 

podniky mezi nimiž existuje některý z následujících vztahů:  

 podnik vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo 

společníkům, v jiném podniku, 

 podnik má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo 

dozorčího orgánu jiného podniku, 

 podnik má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném podniku podle smlouvy 

uzavřené s daným podnikem nebo dle ustanovení v zakladatelské (společenské) 

smlouvě (listině) nebo ve stanovách tohoto podniku, 

 podnik, který je akcionářem nebo společníkem jiného podniku, ovládá sám, 

v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného 

podniku, většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, 

v daném podniku. 

 

Z hlediska IFRS pro SMEs je vymezení malých a středních podniků odlišné  

od vymezení Evropské komise. IFRS pro SMEs neklasifikují malé a střední podniky 

podle kvantitativních kritérií, nýbrž odlišují malé a střední podniky od velkých podniků 

na základě principu veřejného zájmu. Jak už jsem uváděla v první kapitole, malé a 

střední podniky jsou podle IFRS pro SMEs definovány jako podniky, které nemají 

veřejnou odpovědnost, a které zveřejňují účetní závěrku pro externí uživatele.  

V oddílu 1 IFRS pro SMEs je definováno, kdy má účetní jednotka veřejný zájem. 
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Veřejný zájem podle IFRS pro SMEs má účetní jednotka, pokud
59

: 

 její dluhopisy nebo kapitálové nástroje jsou obchodovány na veřejném trhu 

nebo je v procesu vydávání těchto nástrojů pro obchodování na veřejném 

trhu, 

 jako jednu ze svých primárních činností drží aktiva široké skupiny subjektů, 

příkladem jsou banky, pojišťovny, investiční společnosti apod.   

 

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud podnik splňuje kritérium veřejného zájmu, je 

považován podle IFRS pro SMEs za velký podnik, a pro sestavení své účetní závěrky 

musí použít standardní soubor IFRS. V ostatním případě se jedná o malý a střední 

podnik, který aplikuje IFRS pro SMEs. Nutno ještě dodat, že IFRS pro SMEs 

neklasifikuje podniky na drobné, malé a střední, jako je tomu u klasifikace  

podle Evropské komise 
 

3.5 Přechod na IFRS pro SMEs 

Vstupem do Evropské unie se Česká republika stala jejím plnoprávným členem. Tento 

krok vedl k tomu, že Mezinárodní standardy finančního výkaznictví se staly povinně 

platné pro všechny účetní jednotky, které jsou emitenty cenných papírů registrovaných 

na regulovaném trhu cenných papírů. Tyto účetní jednotky musí od 1. 5. 2004  

pro sestavení svých nekonsolidovaných a konsolidovaných účetních závěrek používat 

standardní soubor IFRS. Ostatní účetní jednotky, které mají povinnost vést účetnictví a 

sestavovat svoji individuální účetní závěrku podle českých účetních předpisů, mohou 

pro sestavení konsolidovaných účetních závěrek používat rovněž standardní soubor 

IFRS. (12, 25)  

 

V rámci harmonizačního procesu dnem 1. 1. 2011 nabývá účinnosti zákon  

č. 410/2010 Sb., kterým se mění zákon o účetnictví. Tato novela zákona o účetnictví 

umožňuje zachovat vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky podle standardního 

souboru IFRS pro účetní jednotky, jejichž cenné papíry přestaly být obchodovány  

na regulovaném trhu cenných papírů státu se sídlem v členském státě EU po dobu 

stanovenou zákonem. Novela zákona o účetnictví dále rozšiřuje možnost vedení 
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účetnictví a sestavování účetních závěrky podle standardního souboru IFRS  

pro konsolidující a konsolidované účetní jednotky, pokud jsou součástí konsolidačního 

celku, který sestavuje konsolidovanou účetní závěrku podle standardního souboru IFRS. 

(33) 

 

Možnost sestavovat účetní závěrku podle IFRS pro SMEs není pro účetní jednotky, 

které nejsou emitenty cenných papírů a podle IFRS pro SMEs jsou považovány  

za malé a střední podniky, v českých právních předpisech povoleno.  
 

3.5.1 Průběh přechodu na IFRS pro SMEs 

Případný přechod na IFRS pro SMEs nebude pro malé a střední podniky jednoduchou 

záležitostí. Ve většině případů to bude znamenat pro malé a střední podniky náročný 

úkol, neboť i přes neustálou snahu o harmonizaci českých účetních předpisů  

se standardním souborem IFRS, resp. s IFRS pro SMEs, existují oblasti, které jsou  

mezi těmito systémy rozdílné. Hlavní rozdíl mezi českými účetními předpisy a IFRS 

pro SMEs je možné charakterizovat následovně: „standardní soubor IFRS, resp. IFRS 

pro SMEs, je účetní systém založený na principech. Naproti tomu česká právní úprava 

účetnictví je národním účetním systémem, který je založen na pravidlech.“
60

  

 

„IFRS pro SMEs nepředepisují žádnou specifickou účtovou strukturu a ani nenařizují 

konkrétní účetní postup.“
61

 Tato skutečnost může znamenat pro malé a střední podniky, 

které sestavují účetní závěrku podle českých účetních předpisů, výrazné potíže, neboť 

jsou při účtování zvyklí na vzorovou účtovou osnovu, postupy účtování nebo  

na předepsané finanční výkazy. Přechod na IFRS pro SMEs tedy neznamená pouze 

formální přepočítání číselných údajů nebo změnu účtové osnovy, jak si většina malých 

a středních podniků myslí, ale představuje změnu přístupu k celému systému a zcela 

nový způsob měření výkonu podniku. (19, 25)  

 

Přechod na IFRS pro SMEs je možné shrnout do následujících kroků: 

 příprava podniku na přechod na IFRS pro SMEs, 
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 změna účetního systému (změna účetních metod), 

 změna informačního systému, 

 zaškolení zaměstnanců. 

 

Prvním krokem při přechodu malého a středního podniku na IFRS pro SMEs je samotná 

příprava podniku na přechod na IFRS pro SMEs. Je nutné, aby vedení podniku 

seznámilo co možná nejširší spektrum zainteresovaných pracovníků podniku se situací, 

která bude v podniku probíhat. Nejedná se pouze o pracovníky účtárny, ale i např. o 

pracovníky ekonomického nebo personálního úseku. U pracovníků, kteří se budou 

podílet na samotném přechodu, bude navíc požadovaná detailní znalost IFRS pro SMEs.  

U ostatních pracovníků postačí pouze skutečnost, že jsou seznámeni se situací přechodu 

na IFRS pro SMEs a že se od nich budou požadovat určité informace a více práce. (25) 

 

Při změně účetních metod je nutné provést analýzu účetní závěrky, která je sestavená 

podle českých účetních předpisů. „Při této analýze se musí aplikovat znalost definic 

jednotlivých součástí účetních výkazů z Koncepčního rámce IFRS pro SMEs a znalost 

řešení konkrétních oblastí výkazů v rámci jednotlivých oddílů.“
62

 Je tedy nutné 

definovat oblasti, které budou předmětem převodu. Je rovněž potřeba se zaměřit  

na oblasti, které jsou obsaženy v účetních výkazech dle IFRS pro SMEs, ale v českých 

účetních výkazech nejsou obsaženy. Dále musí být  zvoleny takové oceňovací metody a 

účetní politiky, aby v budoucnu nedošlo k jejich případné změně, resp. jejich budoucí 

změna je jen málo pravděpodobná, neboť by to pro podnik znamenalo přepracování 

všech účetních výkazů od doby přechodu na účetní výkaznictví dle IFRS pro SMEs. 

(14)    

 

Dalším krokem který musí být při přechodu na IFRS pro SMEs proveden je změna 

informačního systému. Je nutné vyhodnotit stávající manažerský informační systém a  

jeho omezení a upravit ho tak, aby dokázal poskytnout požadované informace.  Důležité 

je rovněž zaškolit zaměstnance nejen v novém informačnímu systému, ale také je 

průběžně posílat na vzdělávací kurzy a semináře týkající se IFRS pro SMEs a tím 

zajistit jejich potřebnou kvalifikaci. (25) 
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4 Vyčíslení nákladů a vymezení přínosů přechodu na účetní 

výkaznictví dle IFRS pro SMEs v podnicích v ČR 

 

V této kapitole provedu Cost-Benefit analýzu přechodu na účetní výkaznictví dle IFRS 

pro SMEs, to znamená, že vyčíslím náklady přechodu na účetní výkaznictví dle IFRS 

pro SMEs a následně vymezím přínosy tohoto přechodu na účetní výkaznictví dle IFRS 

pro SMEs v podnicích v ČR. 
 

4.1 Vyčíslení nákladů přechodu na účetní výkaznictví dle IFRS  

pro SMEs 
 

Vyčíslit náklady přechodu na účetní výkaznictví dle IFRS pro SMEs v podnicích v ČR 

nebude vůbec jednoduché, neboť u každého podniku je vyčíslení nákladů subjektivní a 

individuální záležitostí a záleží na mnoha faktorech. Především se musí vzít v úvahu 

velikost podniku, zda se jedná o malý či střední podnik, složitost resp. jednoduchost 

operací nebo typ podnikání. Důležitým faktorem je rovněž doba implementace IFRS 

pro SMEs, neboť přechod může v malých a středních podnicích trvat 2-3 měsíce, ale i 

delší dobu. Z toho vyplývá, že u každého podniku budou náklady přechodu  

na účetní výkaznictví dle IFRS pro SMEs odlišné. 

 

Cost-Benefit analýzu přechodu na účetní výkaznictví dle IFRS pro SMEs provedu  

pro společnost Autonova, s. r. o., která byla založená roku 1972, kdy fungovala jako 

provozovna státního podniku Služby města Brna. V roce 1991 již byl založen 

samostatný státní podnik Autonova s. p., který byl v roce 1995 privatizován  

na Autonova Brno, s. r. o. 

 

Společnost Autonova Brno, s. r. o. se sídlem v Brně je autorizovaným obchodníkem 

ŠKODY AUTO, a. s., který provozuje největší komplexní činnost v rámci jižní Moravy 

a patří mezi největší obchodníky ŠKODA v celé České republice. Právní forma 

podnikání společnosti je společnost s ručením omezeným a byla založená čtyřmi 

společníky. Společnost Autonova Brno, s. r. o. se řadí mezi střední podniky, která 

zaměstnává 60 zaměstnanců.   

 



  

Hlavní a prvořadou činností společnosti je prodej a následný servis vozů ŠKODA.  

Od roku 2005 se navíc stará o servis značek VW a SEAT a nově také o prodej a servis 

motocyklů značky KTM. Poskytuje komplexní služby především v oblasti prodeje 

nových, ale i ojetých vozů.
63

 

 

Náklady přechodu na účetní výkaznictví dle IFRS pro SMEs budou zahrnovat 

především náklady na: 

 změnu informačního systému, 

 poradenství v rámci implementace IFRS pro SMEs, 

 kvalifikaci zaměstnanců, 

 vedení účetnictví dle českých účetních předpisů.  
 

4.1.1 Náklady na změnu informačního systému 

Jak už jsem dříve v této práci zmiňovala, IFRS pro SMEs neupravuje účtovou osnovu a 

ani nenařizuje žádné postupy účtování. Z tohoto důvodu nemůže Autonova Brno, s. r. o. 

při přechodu na IFRS pro SMEs využít žádného v současné době komerčně dostupného 

systému, který umožňuje účtování podle českých účetních předpisů, neboť tyto systémy 

jsou navrženy tak, že předpokládají existenci pevně definované účtové osnovy a pevně 

stanovených účetních postupů.  

 

Na druhé straně na trhu existují i takové systémy, které plně využívají flexibilitu svého 

databázového podkladu a díky tomu mohou vyhovět jakékoliv struktuře podniku. Tyto 

systémy totiž nesledují účty a ani účetní doklady, nýbrž datové položky a jejich 

vlastnosti, resp. atributy.  Tyto komerčně prodávané databázově založené systémy však 

kladou vysoké nároky na jejich pořízení, zavedení, údržbu a obsluhu. K nejznámějším 

systémům patří především ty z nabídky společností SAP a Oracle. Investice  

do samotného softwaru by pro společnost Autonova Brno, s. r. o. znamenala vynaložení 

peněžních prostředků v řádech desítek milionů Kč., kterou by si však vzhledem ke své 

velikosti nemohla dovolit.  
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Pro společnost Autonova Brno, s. r. o. bude tedy výhodnější, když využije některého 

z výkonných opensource systémů, které jsou v současné době na trhu dostupné. Seznam 

těchto opensource systémů je uveden v příloze 8 diplomové práce. K největším 

výhodám opensource systémů patří finanční úspora, neboť podnik nemusí nakupovat a 

obnovovat licence, a především otevřený zdrojový kód, který může najatá 

programátorská společnost volně upravit dle specifických požadavků společnosti. 

Samotný opensource systém tedy společnosti Autonova Brno, s. r. o. nestačí, musí  

vedle toho využít programátorských služeb společnosti, která ji tento opensource systém 

nainstaluje, upraví podle jejich potřeb a zároveň zaškolí zaměstnance.  

 

Instalaci opensource systému, jeho úpravu podle potřeb společnosti Autonova  

Brno, s. r. o. a zaškolení zaměstnanců provede IT specialista Filip Nešpor, který 

podniká jako fyzická osoba a který společnosti Autonova Brno, s. r. o. poskytl ceník 

svých služeb. Tento ceník je prezentován v tabulce 18. 

 

Tabulka 18: Ceník služeb IT specialisty 

Popis služby Cena 

Instalace opensource systému  890 Kč / hod. 

Úprava opensource systému na míru zákazníkovi 1000 Kč / hod 

Zaškolení zaměstnance IS 2000 Kč / zaměstnance 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

IT specialista předpokládá, že doba instalace systému na jeden PC bude trvat 1 pracovní 

den, tj. 8 hodin. Doba úpravy systému podle potřeb společnosti Autonova Brno, s. r. o. 

se předpokládá na 1 týden. Na základě výše uvedeného ceníku služeb byla provedena 

kalkulace nákladů na změnu informačního systému, která je uvedena v tabulce 19.  

 

Tabulka 19: Náklady na změnu informačního systému 

Popis služby Cena / 1 PC Cena / 2 PC 

Instalace opensource systému 7 120 14 240 

Úprava opensource systému na míru zákazníkovi 40 000 80 000 

Náklady celkem 47 120 94 240 
Zdroj: vlastní zpracování     

 



  

4.1.2 Náklady na poradenství s implementací IFRS pro SMEs 

Přechod na IFRS pro SMEs bude pro společnost Autonova Brno, s. r. o. znamenat více 

než jen změnu jednoho typu účetních zásad na jiný, ale bude muset vzít v úvahu řadu 

dalších značně odlišných požadavků, které jsou kladené na finanční účetnictví a 

zveřejňování informací. Pro přechod na účetní výkaznictví dle IFRS pro SMEs bude 

muset společnost Autonova Brno, s. r. o. využít služeb poradenských společností 

v oblasti IFRS pro SMEs. V současné době na trhu působí řada poradenských 

společností, které se zabývají poskytováním služeb v oblasti IFRS pro SMEs. Seznam 

těchto společností včetně nabízených služeb je uveden v příloze 9 diplomové práce. 

Tyto společnosti poskytují praktická řešení při zavádění IFRS pro SMEs do podniku, 

zajišťují efektivní přípravu účetních výkazů podle IFRS pro SMEs a usnadňují průběh 

celého procesu přechodu podniku na IFRS pro SMEs.  

 

Společnost Autonova Brno, s. r. o. pro přechod na IFRS pro SMEs musí tedy počítat i 

s náklady na poradenství v rámci implementace IFRS pro SMEs. Společnost, jejíž 

jméno si společnost Autonova Brno, s. r. o. nepřeje zveřejnit, zabývající se  

problematikou IFRS pro SMEs, po důkladném seznámení se se společností Autonova 

Brno, s. r. o. stanoví cenu na úrovni hodinové sazby účetního specialisty na IFRS  

pro SMEs ve výši 2 000 Kč. Dále se předpokládá, že doba přechodu na IFRS pro SMEs 

bude trvat 2 měsíce. Po tuto dobu bude účetní specialista na IFRS pro SMEs poskytovat 

své služby. Na základě těchto informací jsou celkové náklady na poradenství v rámci 

implementace IFRS pro SMEs vyčísleny v hodnotě 640 000 Kč.  
 

4.1.3 Náklady na kvalifikaci zaměstnanců 

Při vyčíslení nákladů přechodu na účetní výkaznictví dle IFRS pro SMEs je nutné 

počítat také s náklady na kvalifikaci zaměstnanců. Přechod na IFRS pro SMEs bude  

pro zaměstnance společnosti Autonova Brno, s. r. o. znamenat zcela nový způsob práce, 

a proto musí společnost Autonova Brno, s. r. o. zajistit vyškolení svých zaměstnanců 

nejen novému informačnímu systému, ale umožnit jim získat detailní znalost IFRS  

pro SMEs prostřednictvím různých kurzů a seminářů týkající se problematiky IFRS  

pro SMEs. Seznam nabídek kurzů, seminářů a jejich ceny jsou uvedeny v příloze 10 

diplomové práce. Zaškolení 3 zaměstnanců novému informačnímu systému zajistí IT 



  

specialista. Cena zaškolení je stanovena podle ceníku IT specialisty, který byl uveden 

v tabulce 18 na s. 70, ve výši 2 000 Kč na 1 zaměstnance. Celková výše zaškolení 3 

zaměstnanců novému informačnímu systému je tedy stanovena v hodnotě 6 000 Kč.  

 

Proškolení v oblasti IFRS pro SMES se nebude týkat pouze zaměstnanců, ale především 

i vedení společnosti Autonova Brno, s. r. o., od něhož se bude při přechodu na účetní 

výkaznictví dle IFRS pro SMEs vyžadovat ekonomické určení a záměry  

pro účetní zachycení mnohých položek. Na základě nabídek kurzů a seminářů, které 

jsou uvedeny v příloze 10 diplomové práce, společnost Autonova Brno, s. r. o. provedla 

kalkulaci nákladů na kurzy a semináře, kterých se zúčastní 7 osob, z toho 4 jednatelé 

společnosti Autonova Brno, s. r. o. Tato kalkulace je uvedena v tabulce 20. 

 

Tabulka 20: Kalkulace nákladů na kurzy a semináře 

Název kurzu/semináře Cena na 1 osobu v Kč Cena na 6 osob v Kč 

VOX - první převod na IFRS         7 188 43 128 

VOX - IFRS pro SMEs 8 988 53 928 

Náklady celkem 16 176 97 056 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Do nákladů na kvalifikaci zaměstnanců musí společnost Autonova Brno, s. r. o.  

při přechodu na IFRS pro SMEs počítat i s materiálovými náklady. Jedná se především 

o náklady na odbornou literaturu, náklady na předplacení odborných časopisů apod. 

věnujících se problematice IFRS pro SMEs. Seznam odborné literatury zabývající se 

problematikou IFRS a jejich cen je uveden příloze 11 diplomové práce. Společnost 

Autonova Brno, s. r. o. na základě toho seznamu odborné literatury provedla kalkulaci 

nákladů na vybranou odbornou literaturu. Tato kalkulace je uvedena v tabulce 21. 

 

Tabulka 21: Kalkulace nákladů na odbornou literaturu  

Název autora a knihy Cena 1 ks Cena 2 Ks 

Ficbauer - Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy 349 698 

Krupová - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 1499 2 998 

Nerudová - Harmonizace účetních standardů pro SME 330 660 

Janoušková - IFRS: cvičné příklady 996 1 992 

Náklady celkem 3 174 6 348 
Zdroj: vlastní zpracování 



  

Tabulka 22 prezentuje celkové náklady na klasifikaci zaměstnanců, kde jsou především 

zahrnuty náklady na zaškolení zaměstnanců novému informačnímu systému, náklady  

na kurzy a semináře a materiálové náklady.  

 

Tabulka 22: Vyčíslení nákladů na klasifikaci zaměstnanců 

Položka Náklady v Kč 

Náklady na zaškolení novému informačnímu systému 6 000 

Náklady na kurzy a semináře  97 056 

Náklady na odbornou literaturu 6 348 

Náklady celkem 109 404 
Zdroj: vlastní zpracování  
 

4.1.4 Náklady na vedení účetnictví dle českých právních předpisů 

Pro vyčíslení nákladů přechodu na účetní výkaznictví dle IFRS pro SMEs musí 

společnost Autonova Brno, s. r. o. zahrnout i náklady na vedení účetnictví dle českých 

účetních předpisů. Je tomu tak proto, neboť základ daně z příjmů právnických osob je 

založen na účetním výsledku hospodaření stanoveném podle českých účetních předpisů. 

Případným přechodem na účetní výkaznictví dle IFRS pro SMEs by tedy společnosti 

Autonova Brno, s. r. o. neodpadla povinnost vést účetnictví dle českých účetních 

předpisů, ba naopak musela by vést dvojí účetnictví, jedno podle IFRS pro SMEs a 

druhé podle českých účetních předpisů.   

 

Společnost Autonova Brno, s. r. o. zaměstnává dva účetní, jejichž hrubá měsíční mzda 

je ve výši 25 tis. Kč. Na základě toho, že doba přechodu na IFRS pro SMEs se 

předpokládá na 2 měsíce, budou i náklady na vedení účetnictví dle českých účetních 

předpisů (mzdové náklady 2 účetních) počítány v rámci 2 měsíců. Do nákladů na vedení 

účetnictví dle českých účetních předpisů musí společnost Autonova Brno, s. r. o. rovněž 

zahrnout náklady na licenci účetního softwaru Pohoda 2011 Komplet NET 3, jehož cena 

je 20 970 Kč
64

. Celkové náklady na vedení účetnictví dle českých účetních předpisů 

prezentuje tabulka 23 na následující straně.       
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Tabulka 23: Dvouměsíční náklady na vedení účetnictví dle českých účetních    

                      předpisů 
 

Položka Náklady v Kč 

Náklady na licenci účetního softwaru 20 970 

Náklady na mzdy 2 zaměstnanců 100 000 

Náklady celkem 120 970 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 24 prezentuje celkové náklady přechodu na účetní výkaznictví dle IFRS  

pro SMEs. Tyto náklady tedy zahrnují především náklady na změnu informačního 

systému, náklady na poradenství s implementací IFRS pro SMEs, náklady na klasifikaci 

zaměstnanců a náklady na vedení účetnictví dle českých účetních předpisů. 

 

Tabulka 24: Náklady přechodu na účetní výkaznictví dle IFRS pro SMEs 

Položka Náklady v tis. Kč 

Náklady na změnu informačního systému 94 240 

Náklady na poradenství v rámci implementací IFRS pro SMEs 640 000 

Náklady na klasifikaci zaměstnanců 109 404 

Náklady na vedení účetnictví dle českých účetních předpisů 120 970 

Náklady celkem 964 614 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že celkové náklady přechodu na účetní výkaznictví  

dle IFRS pro SMEs jsou vyčísleny v hodnotě 964 614 Kč. Nejvíce nákladů společnost 

Autonova Brno, s. r. o. vynaloží na poradenství v rámci implementace IFRS pro SMEs.  

Za povšimnutí stojí i náklady na vedení účetnictví dle českých účetních předpisů, které 

jsou vyčísleny v hodnotě 120 970 Kč. Pokud by společnost Autonova Brno, s. r. o. 

nebyla nucena vést dvojí účetnictví z důvodu odvodu daňové povinnosti, snížily by se 

tím celkové náklady přechodu na účetní výkaznictví dle IFRS pro SMEs o náklady  

na vedení účetnictví dle českých účetních předpisů. V každém případě, společnost 

Autonova Brno, s. r. o. musí posoudit všechny výhody a nevýhody, které ji přechod  

na účetní výkaznictví dle IFRS pro SMEs přináší. 

 

 

 

 

 



  

4.2 Vymezení přínosů přechodu na účetní výkaznictví dle IFRS  

pro SMEs 
 

Případný přechod na účetní výkaznictví dle IFRS pro SMEs bude pro společnost 

Autonova Brno, s. r. o. znamenat přijetí globálního jazyka účetního výkaznictví, díky 

němuž se společnost Autonova Brno, s. r. o. stane právoplatným členem celosvětového 

trhu. Přechod na IFRS pro SMEs umožní společnosti Autonova Brno, s. r. o. sestavovat 

takové účetní výkazy, které budou mít vysokou kvalitu a vypovídající schopnost, neboli 

budou lépe odrážet ekonomickou realitu podniku, tj. jeho finanční pozici a výkonnost.  

 

Jak už jsem uváděla v minulé kapitole, nejzávažnějším problémem malých a středních 

podniků je nedostatek a slabá dostupnost finančních zdrojů. Malé a střední podniky mají 

v řadě případů obtížný přístup ke kapitálu, díky němuž je omezená i jejich možnost 

rozvoje. Přechod na IFRS pro SMEs umožní společnosti Autonova Brno, s. r. o. lepší 

přístup ke zdrojům financování, resp. zlepšení jeho schopnosti získat externí finanční 

zdroje.  

 

Přechod na IFRS pro SMEs pomůže společnosti Autonova Brno, s. r. o. lépe získat 

finanční prostředky od bank. Pokud totiž společnost Autonova Brno, s. r. o. předloží své 

účetní výkazy sestavené podle IFRS pro SMEs bankám, začnou se na ně tyto subjekty 

dívat jinýma očima, než kdyby jim společnost Autonova Brno, s. r. o. předložila účetní 

výkazy podle národních účetních předpisů. To znamená, že díky účetním výkazům 

sestavených podle IFRS pro SMEs bude mít společnost Autonova Brno, s. r. o. větší 

příležitost získat bankovní úvěr, než kdyby jejich účetní výkazy byly sestavené  

podle národních účetních předpisů.   

 

Přechod na IFRS pro SMEs umožní tedy společnosti Autonova Brno, s. r. o. získat 

výhodnější úvěrové podmínky nejen od národních bank, ale především i  

od zahraničních bank, kde úroveň poskytovaných úvěrů je vyšší než v České republice. 

Podle statistik Německé národní banky jsou finančními institucemi poskytovány úvěry 

se splatnostní nad pět let za úrokovou sazbu 3,87 %
65

. Naproti tomu podle statistik 

České národní banky jsou finančními institucemi poskytovány úvěry se splatností  
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    =row&tr=SD014 [cit.2011-05-12] 



  

nad pět let za úrokovou sazbu 4,172 %
66

. Pokud se tedy společnost Autonova  

Brno, s. r. o. rozhodne vzít úvěr od německých bank než od českých, bude to pro ni 

znamenat úsporu 0,302 % nákladů na cizím kapitálu.  

 

Přechod na IFRS pro SMEs umožňuje společnosti Autonova Brno, s. r. o. mezinárodní 

srozumitelnost a srovnatelnost účetních informací a znamená zcela jiný způsob vnímání 

a hodnocení společnosti Autonova Brno, s. r. o. nejen zahraničními investory, ale i 

jinými zainteresovanými subjekty jako jsou věřitelé či obchodní partneři. Potenciální 

zahraniční investor si tedy díky účetním výkazům sestavených podle IFRS pro SMEs 

může okamžitě udělat představu o situaci společnosti Autonova Brno, s. r. o. a zároveň 

je schopen rychle porovnat účetní informace s ostatními zahraničními konkurenty a 

snáze se rozhodnout, kam své investice umístit. 

 

Účetní výkazy sestavené podle IFRS pro SMEs podávají přesné informace o skutečné 

výši zisku a hodnotě majetku, neboť IFRS pro SMEs se neaplikují pro daňové účely, jak 

je tomu v českých účetních předpisech. Díky této skutečnosti je společnosti Autonova 

Brno, s. r. o. umožněno sestavit reálnější rozpočty, zpracovat spolehlivější investiční 

plány či provést kvalitní akviziční analýzy. 

 

Shrnu-li všechny výše uvedené přínosy, za hlavní přínosy přechodu na účetní 

výkaznictví dle IFRS pro SMEs považuji především tyto následující přínosy: 

 lepší vypovídající schopnost účetních výkazů podniku, 

 lepší přístup ke zdrojům financování, 

 srovnatelnost podniku se zahraniční konkurencí. 

 

Celkové přínosy přechodu na účetní výkaznictví dle IFRS pro SMEs pro společnost 

Autnova Brno, s. r. o. jsou kromě úspor na úrocích v absolutní hodnotě prakticky 

nevyčíslitelné a spočívají zejména v získání určitých výhod.    
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ZÁVĚR 

 

Cílem mé diplomové práce bylo definovat rozdíly ve vykazování účetních informací 

podle českých účetních předpisů, podle standardního souboru IFRS a dle IFRS pro malé 

a střední podniky a vyčíslit náklady. Dílčím cílem diplomové práce pak bylo také 

vymezit přínosy přechodu na vykazování účetních informací dle IFRS pro malé a 

střední podniky. 

 

V teoretické části jsem se zabývala východisky vykazování účetních informací nejdříve 

podle IFRS pro SMEs, resp. podle standardního souboru IFRS a následně podle českých 

účetních předpisů. Na základě teoretických poznatků jsem definovala rozdíly  

ve vykazování účetních informaci podle českých účetních předpisů a dle standardního 

souboru IFRS. Souhrnně lze říci, že oba systémy jsou založeny na jiných prioritách a 

zásadách. Zatímco české účetní předpisy jsou národním systémem založeným  

na pravidlech, standardní soubor IFRS je systémem založeným na principech, které jsou 

považovány za obecně platnou právní normu. Základním východiskem standardního 

souboru IFRS, resp. IFRS pro SMEs je Koncepční rámec, ve kterém jsou stanoveny 

obecné předpoklady účetního výkaznictví. Naproti tomu v českých účetních předpisech 

není koncepční rámec obsažen, ale částečně ho nahrazuje zákon o účetnictví, ve kterém 

jsou definovány některé základní účetní postupy a požadavky.  

 

Ve druhé části diplomové práce jsem provedla důkladnou analýzu rozdílů  

mezi standardním souborem IFRS a IFRS pro SMEs. Z této analýzy vyplývá, že IFRS 

pro SMEs je samostatným standardem, který vychází ze standardního souboru IFRS, 

avšak neodkazuje na jiný mezinárodní standard. Oproti standardnímu souboru IFRS 

došlo v IFRS pro SMEs k výraznému zjednodušení, především k výrazné redukci počtu 

požadavků na zveřejňování informací. Rozdíly mezi oběma systémy lze shrnout 

následovně. Některé položky, které jsou ve standardním souboru IFRS upraveny, byly 

v IFRS pro SMEs vypuštěny. V některých oblastech standardního souboru IFRS existují 

možnosti volby alternativního způsobu účtování na rozdíl od IFRS pro SMEs, kde volba 

alternativního způsobu účtování není možná a existuje pouze jedno řešení. Většina 



  

oblastí v IFRS pro SMEs je oproti standardnímu souboru IFRS zjednodušena 

v požadavcích vykazování a oceňování účetních informací. 

 

Ve třetí části diplomové práce jsem se zabývala problematikou přechodu na IFRS  

pro SMEs v podnicích v ČR, která je podle mého názoru v současné době aktuální, 

neboť malé a střední podniky jsou významným segmentem národního hospodářství, 

tvoří 99,84 % z celkového počtu aktivních podnikatelských subjektů. Svou činností 

vytváří zdravé podnikatelské prostředí a jejich význam spočívá především ve vytváření 

nových pracovních příležitostí a také v podpoře hospodářského růstu. Případný přechod  

na IFRS pro SMEs nebude pro malé a střední podniky znamenat pouze formální 

přepočítání číselných údajů nebo změnu účtové osnovy, nýbrž bude představovat změnu 

přístupu k celému systému a zcela nový způsob měření finanční výkonnosti podniku. 

 

V poslední části diplomové práce jsem nejdříve provedla Cost-Benefit analýzu 

přechodu na účetní výkaznictví dle IFRS pro SMEs, to znamená, že jsem vyčíslila 

náklady přechodu na účetní výkaznictví dle IFRS pro SMEs a následně jsem se zaměřila 

na vymezení přínosů tohoto přechodu v podnicích v ČR. Vyčíslení nákladů přechodu na 

účetní výkaznictví dle IFRS pro SMEs je subjektivní a individuální záležitostí každého 

podniku, neboť záleží na mnoha faktorech. Především se musí vzít v úvahu velikost 

podniku, složitosti resp. jednoduchost operací, typ podniku nebo samotná doba 

implementace. Vyčíslení nákladů přechodu jsem provedla pro potřeby společnosti 

Autonova Brno, s. r. o., která se řadí mezi střední podniky zaměstnávající  

60 zaměstnanců. Do nákladů přechodu na účetní výkaznictví dle IFRS pro SMEs byly 

zahrnuty především náklady na změnu informačního systému, náklady na poradenství 

v rámci implementace IFRS pro SMEs, náklady na kvalifikaci zaměstnanců a náklady 

na vedení účetnictví dle českých účetních předpisů. Náklady přechodu na účetní 

výkaznictví dle IFRS pro SMEs tak byly vyčísleny v celkové hodnotě 964 614 Kč.  

 

Případný přechod na účetní výkaznictví dle IFRS pro SMEs bude pro malé a střední 

podniky znamenat lepší vypovídající schopnost účetních výkazů, lepší přístup  

ke zdrojům financování, především budou mít možnost získat kapitál od zahraničních 

bank a srovnatelnost jejich podniku se zahraniční konkurencí. I přes tyto výhody, má 



  

však přechod na účetní výkaznictví dle IFRS pro SMEs významnou nevýhodu. Tím je 

skutečnost, že podniky musí vést dvojí účetnictví z důvodu odvodu daňové povinnosti, 

neboť základ pro daň z příjmů je založen na účetním výsledku hospodaření stanoveném 

podle českých účetních předpisů. Případným přechodem na IFRS  

pro SMEs tak malým a středním podnikům neodpadne povinnost vést účetnictví  

dle českých účetních předpisů. Proto podnik sám musí zvážit všechny výhody a 

nevýhody, které mu přechod na účetní výkaznictví dle IFRS pro SMEs přinese.  

 

Na otázku, zda zavést vykazování podle IFRS pro SMEs v podnicích v ČR, tedy 

v současné době neexistuje jednoznačná odpověď. Dalo by se pouze spekulovat  

o možném přijetí IFRS pro SMEs. Dále se nabízí otázka, zda využít výsledek 

hospodaření zjištěný podle IFRS pro SMEs jako základ daně z příjmu právnických 

osob. Tato otázka je dlouhodobě zvažována a možnost výpočtu základu daně z příjmu 

z výsledku hospodaření stanoveného dle pravidel IFRS pro SMEs nelze vyloučit. 

V blízké době však není pravděpodobné, že tato problematika bude dořešena.   

 

Uplatnění IFRS pro SMEs se tedy prozatím nepředpokládá, ale v budoucnu lze očekávat 

kroky, které povedou k implementaci účetního výkaznictví dle IFRS pro SMEs  

do českých účetních předpisů. 
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Příloha 1: Struktura IFRS pro SMEs 

 

Úvod 

Předmluva 

Oddíl 

1 Malé a střední podniky 

2 Koncepty a obecné principy 

3 Prezentace účetní závěrky 

4 Výkaz o finanční situaci 

5 Výkaz o úplném výsledku a výsledovka 

6 
Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu a výkaz o výsledku a nerozděleným 

ziscích 

7 Výkaz o peněžních tocích 

8 Příloha k účetní závěrce 

9 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka 

10 Účetní pravidla, odhady a chyby 

11 Základní finanční nástroje 

12 Ostatní finanční nástroje 

13 Zásoby 

14 Investice do přidružených společností 

15 Investice do společných podniků 

16 Investice do nemovitostí 

17 Pozemky, budovy a zařízení 

18 Nehmotná aktiva jiná než goodwill 

19 Podnikové kombinace a goodwill 

20 Leasingy 

21 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky 

22 Závazky a vlastní kapitál 

23 Výnosy 

24 Státní dotace 

25 Výpůjční náklady 

26 Úhrady vázané na akcie 

27 Snížení hodnoty aktiv 

28 Zaměstnanecké požitky 

29 Daň ze zisku 

30 Převody cizích měn 

31 Hyperinflace 

32 Události po skončení účetního období 

33 Zveřejnění spřízněných strach 

34 Specializované činnosti 

35 Přechod na IFRS pro SME 

Glosář 

Srovnávací tabulka 

Důvodová zpráva – samostatný materiál 

Ilustrativní účetní závěrka a prezentace a seznam požadavků na zveřejnění – 

samostatný materiál 

 



Příloha 2: Vzorový příklad výkazu o finanční pozici dle IFRS pro SMEs 

 

AKTIVA 
Běžné 

období 

Minulé  

období 

Dlouhodobá aktiva   

Pozemky, budovy a zařízení   

Goodwill   

Ostatní nehmotná aktiva   

Investice v přidružených podnicích   

Realizovatelné investice   

Krátkodobá aktiva   

Zásoby   

Obchodní pohledávky   

Ostatní krátkodobá aktiva   

Peníze peněžní ekvivalenty   

Aktiva celkem   

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY 
Běžné  

období 

Minulé  

období 

Vlastní kapitál připadající vlastníkům   

Základní kapitál   

Ostatní rezervní fondy   

Nerozdělené zisky   

Menšinový podíl   

Krátkodobé závazky   

Obchodní a jiné závazky   

Krátkodobé půjčky   

Krátkodobá část dlouhodobých půjček   

Splatné daně   

Krátkodobé rezervy   

Dlouhodobé závazky   

Dlouhodobé půjčky   

Odložená daň   

Dlouhodobé rezervy   

Vlastní kapitál a závazky celkem   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 3: Vzorový příklad výkazu peněžních toků podle metody přímé dle IFRS  

pro SMEs 

 

 

Peněžní toky z hlavní činnosti 
Běžné 

období 

Minulé 

období 

Peněžní příjmy od zákazníků   

Peněžní výdaje dodavatelům a zaměstnancům   

Peněžní prostředky vytvořené z provozních operací   

Zaplacené úroky   

Zaplacená daň ze zisku   

Čisté peněžní prostředky z provozní činnosti   

Peněžní toky z investiční činnosti 
Běžné 

období 

Minulé 

období 

Výdaj za nabytí dceřiného podniku    

Výdaj za nákup pozemků, budov a zařízení   

Příjem z prodeje pozemků, budov a zařízení   

Přijatý úrok   

Přijaté dividendy   

Čisté peněžní prostředky z investiční činnosti    

Peněžní toky z finanční činnosti 
Běžné 

období 

Minulé 

období 

Příjem z vydání základního kapitálu   

Příjem z dlouhodobých výpůjček   

Úhrada závazků z finančního leasingu   

Čisté peněžní prostředky z finanční činnosti   

Čistý přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů   

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období   

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci období   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 4: Vzorový příklad výkazu peněžních toků podle metody nepřímé dle IFRS  

pro SMEs 

 

Peněžní toky z provozní činnosti 
Běžné 

období 

Minulé 

období 

Zisk před zdaněním   

Úprava: odpisy a amortizace   

Kursová ztráta   

Úrokové výnosy   

Úrokové náklady   

Změna stavu pohledávek a jiných běžných aktiv   

Snížení zásob   

Změna stavu závazků a jiných krátkodobých dluhů   

Placené úroky   

Placené daně ze zisku   

Čisté peněžní prostředky z provozní činnosti   

Peněžní toky z investiční činnosti 
Běžné 

období 

Minulé 

období 

Výdaje za nabytí dceřiných podniků   

Nákup pozemků, budov a zařízení a nehmotného majetku   

Příjem z prodeje pozemků, budov a zařízení a NM   

Přijaté úroky   

Přijaté dividendy   

Čisté peněžní prostředky z investiční činnosti    

Peněžní toky z finanční činnosti 
Běžné 

období 

Minulé 

období 

Příjmy z vydání nástrojů vlastního kapitálu   

Příjmy z dlouhodobých půjček   

Úhrada dlouhodobých závazků   

Zaplacené dividendy   

Čistý peněžní prostředky z finanční činnosti   

Dopad kursových rozdílů na peněžní prostředky   

Čistý přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů   

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období   

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci období   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 5: Přehled platných Českých účetních standardů pro podnikatele 

 

Číslo 

ČÚS 
Název ČÚS 

001 Účty a zásady účtování na účtech 

002 Otevírání a uzavírání účetních knih 

003 Odložená daň 

004 Rezervy 

005 Opravné položky 

006 Kurzové rozdíly 

007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků 

008 Operace s cennými papíry a podíly 

009 Deriváty 

010 Zrušen 

011 Operace s podnikem 

012 Změny vlastního kapitálu 

013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

014 Dlouhodobý finanční majetek 

015 Zásoby 

016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní závazky 

017 Zúčtovací vztahy 

018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 

019 Náklady a výnosy 

020 Konsolidace 

021 Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurz a likvidace 

022 Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby 

023 Přehled o peněžních tocích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 6: Vzorová rozvaha v plném rozsahu dle ČÚP 

 

 

 

                                                     ROZVAHA 
                                                               (v celých tisíc Kč) 

Název účetní jednotky 

                                          ke dni 

 

        

   

         
                                                                                                             Sídlo účetní jednotky 

 

 

Označení 
 
 
a 

AKTIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Běžné účetní období 
Minulé úč. 

období 

Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

  AKTIVA CELKEM                           (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001         

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002         

B. Dlouhodobý majetek                              (ř. 04 + 13 + 23) 003         

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek                    (ř. 05 až 12) 004         

B. I.        1. Zřizovací výdaje 005         

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006         

3. Software 007         

4. Ocenitelná práva 008         

5. Goodwill  009         

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010         

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011         

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012         

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                         (ř. 14 až 22) 013         

B. II.       1. Pozemky 014         

2. Stavby 015         

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016         

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017         

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018         

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019         

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020         

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021         

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  022         

B. III. Dlouhodobý finanční majetek                       (ř. 24 až 30) 023         

B. III.      1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024         

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025         

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026         

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027         

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028         

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029         

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030         

IČ 

 



 

 

 

 

 

 

Označení 
 
 
a 

AKTIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Běžné účetní období 
Minulé úč. 

období 

Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

C. Oběžná aktiva                                (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031         

C.  I. Zásoby                                                      (ř. 33 až 38) 032         

C.  I.     1. Materiál 033         

2. Nedokončená výroba a polotovary 034         

3. Výrobky 035         

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036         

5. Zboží 037         

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038         

C.  II. Dlouhodobé pohledávky                               (ř. 40 až 47) 039         

C.  II.    1. Pohledávky z obchodních vztahů 040         

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041         

3. Pohledávky - podstatný vliv 042         

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 

043         

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044         

6. Dohadné účty aktivní 045         

7. Jiné pohledávky 046         

8. Odložená daňová pohledávka 047         

C.  III. Krátkodobé pohledávky                                (ř. 49 až 57) 048         

C.  III.   1. Pohledávky z obchodních vztahů 049         

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050         

3. Pohledávky - podstatný vliv 051         

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 

052         

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053         

6. Stát - daňové pohledávky 054         

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055         

8. Dohadné účty aktivní 056         

9. Jiné pohledávky 057         

C.  IV. Krátkodobý finanční majetek                         (ř. 59 až 62) 058         

C.  IV.  1. Peníze 059         

2. Účty v bankách 060         

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061         

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062         

D.  I. Časové rozlišení                                          (ř. 64 až 66) 063         

D.  I.     1. Náklady příštích období 064         

2. Komplexní náklady příštích období 065         

3. Příjmy příštích období 066         

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Označení 
 
 
a 

PASIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Běžné  
účetní období 

 
5 

Minulé 
účetní období 

 
6 

  PASIVA CELKEM                          (ř. 68 + 86 + 119) 067     

A. Vlastní kapitál                          (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068     

A.  I. Základní kapitál                                            (ř. 70 až 72) 069     

A.  I.      1. Základní kapitál 070     

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071     

3. Změny základního kapitálu  072     

A.  II. Kapitálové fondy                                          (ř. 74 až 78) 073     

A.  II.     1. Emisní ážio 074     

2. Ostatní kapitálové fondy 075     

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  076     

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 077     

5. Rozdíly z přeměn společností 078     

A.  III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  
                                                                   (ř. 80 + 81) 

079     

A.  III.    1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080     

2. Statutární a ostatní fondy 081     

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let                   (ř. 83 + 84) 082     

A.  IV.    1. Nerozdělený zisk minulých let 083     

2. Neuhrazená ztráta minulých let 084     

A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 085     

B. Cizí zdroje                                    (ř. 87 + 92 + 103 + 115) 086     

B.  I. Rezervy                                                      (ř. 88 až 91) 087     

B.  I.      1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088     

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 089     

3. Rezerva na daň z příjmů 090     

4. Ostatní rezervy 091     

B.  II. Dlouhodobé závazky                                    (ř. 93 až 102) 092     

B.  II.     1. Závazky z obchodních vztahů 093     

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 094     

3. Závazky - podstatný vliv 095     

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 

096     

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 097     

6. Vydané dluhopisy 098     

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 099     

8. Dohadné účty pasivní 100     

9. Jiné závazky 101     

10. Odložený daňový závazek 102     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Označení 
 
 
a 

PASIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Běžné  
účetní období 

 
5 

Minulém 
účetní období 

 
6 

B.  III. Krátkodobé závazky                                   (ř. 104 až 114) 103     

B.  III.    1. Závazky z obchodních vztahů 104     

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 105     

3. Závazky - podstatný vliv 106     

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 107     

5. Závazky k zaměstnancům 108     

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109     

7. Stát - daňové závazky a dotace 110     

8. Krátkodobé přijaté zálohy 111     

9. Vydané dluhopisy 112     

10. Dohadné účty pasivní 113     

11. Jiné závazky 114     

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci                       (ř. 116 až 118) 115     

B.  IV.    1. Bankovní úvěry dlouhodobé 116     

2. Krátkodobé bankovní úvěry 117     

3. Krátkodobé finanční výpomoci 118     

C.  I. Časové rozlišení                                         (ř. 120 + 121) 119     

C.  I.      1. Výdaje příštích období 120     

2. Výnosy příštích období 121     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestaveno dne:    ___________________________________ 

Právní forma účetní jednotky:  ___________________________________ 

Předmět podnikání účetní jednotky:  ___________________________________ 

Podpisový záznam:    ___________________________________ 

 

 



Příloha 7: Vzorový výkaz zisku a ztrát dle ČÚP 

 

                                         VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
                                                               (v celých tisíc Kč) 

Název účetní jednotky 

                                          ke dni 

 

      

   

         
                                                                                                             Sídlo účetní jednotky 

 

 

Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Skutečnost v účetním období 

sledovaném 
1 

minulém 
2 

     I. Tržby za prodej zboží 01     

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02     

    + Obchodní marže                                                                  (ř. 01 - 02) 03     

    II. Výkony                                                                             (ř. 05 až 07) 04     

    II.     1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05     

2.   Změna stavu zásob vlastní činnosti 06     

3.   Aktivace 07     

B. Výkonová spotřeba                                                             (ř. 09 + 10) 08     

B.         1. Spotřeba materiálu a energie 09     

B.         2. Služby 10     

    + Přidaná hodnota                                                             (ř. 03 + 04 - 08) 11     

C. Osobní náklady                                                                (ř. 13 až 16) 12     

C.         1. Mzdové náklady 13     

C.         2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14     

C.         3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15     

C.         4. Sociální náklady 16     

D. Daně a poplatky 17     

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18     

    III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                    (ř. 20 + 21) 19     

    III.     1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20     

    III.     2 Tržby z prodeje materiálu 21     

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24) 22     

F.          1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23     

F.          2 Prodaný materiál 24     

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 

25     

    IV. Ostatní provozní výnosy 26     

H. Ostatní provozní náklady 27     

    V. Převod provozních výnosů 28     

I. Převod provozních nákladů 29     

* 
Provozní výsledek hospodaření 
                         [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)] 

30     

IČ 

 



 

 

Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Skutečnost v účetním období 

sledovaném 
1 

minulém 
2 

     VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31     

J. Prodané cenné papíry a podíly 32     

    VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                            (ř. 34 až 36) 33     

    VII. 1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 

34     

    VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35     

    VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36     

    VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37     

K. Náklady z finančního majetku 38     

     IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39     

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40     

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti               (+/-) 41     

     X. Výnosové úroky 42     

N. Nákladové úroky 43     

    XI. Ostatní finanční výnosy 44     

O. Ostatní finanční náklady 45     

    XII. Převod finančních výnosů 46     

P. Převod finančních nákladů 47     

     * 
Finanční výsledek hospodaření 
 [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)] 

48     

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                               (ř. 50 + 51) 49     

Q. 1.  - splatná 50     

Q. 2.  - odložená 51     

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                           (ř. 30 + 48 - 49) 52     

    XIII. Mimořádné výnosy 53     

R. Mimořádné náklady 54     

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                          (ř. 56 + 57) 55     

S. 1.  - splatná 56     

S. 2.  - odložená 57     

     * Mimořádný výsledek hospodaření                                     (ř. 53 - 54 - 55) 58     

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59     

     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                      (ř. 52 + 58 - 59) 60     

     **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                  (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61     

 

 

 

Sestaveno dne:    ___________________________________ 

Právní forma účetní jednotky:  ___________________________________ 

Předmět podnikání účetní jednotky:  ___________________________________ 

Podpisový záznam:    ___________________________________ 

 



Příloha 8: Seznam opensource systémů 

 

Název opensource systému Internetové stránky 

Adempiere www. adempiere.cz 

Compiere www.compiere.cz 

JFire www.jfire.net 

Openbravo www.openbravo.com 

OpenERP www.openerp.com 

PhreeBooks www.phreesoft.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 9: Seznam společností zabývající se poradenstvím v oblasti IFRS  

pro SMEs a jejich služby 

 

 

Společnost Nabídka služeb 
Internetové 

stránky 

GATPROFESSIONALS 

 IFRS výkaznictví 

 implementace IS 

 nastavení obchodních procesů 

www.gatpro.cz 

3kont 

 vedení a metodika dle IFRS 

 rozdílové účetnictví 

 vytvoření zahajovací rozvahy 

 převod účetní závěrky  

www.3kont.cz 

Nexia AP 

 zpracování Memoranda 

specifikující základní provedené 

úpravy a volby účetních metod 

 stanovení hodnoty Fair Value aktiv 

a pasiv vstupujících do účetní 

závěrky dle IFRS/IAS 

 sestavení účetních výkazů dle 

pravidel a zásad IFRS/IAS včetně 

přílohy účetní závěrky 

 zpracování převodového můstku 

pro stanovení bilančních a 

výsledkových hodnot z účetních 

výkazů sestavených dle ČÚS na 

účetní výkazy dle IFRS/IAS 

 zpracování systémové úpravy 

umožňující zachytit v účetnictví 

vedeném dle ČÚS i hodnoty 

vycházející z IFRS/IAS 

www.nexia-prague.cz 

BDO 
 příprava finančních výkazů 

v souladu s IFRS/IAS 
www.bdo.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 10: Seznam kurzů a seminářů a jejich ceny 

 

 

Nabídka kurzů a seminářů společnosti VOX 

Název kurzu / semináře Cena 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) ve 

vzájemných souvislostech 
15 588 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle IFRS 5 990 

První převod na mezinárodní standardy účetního výkaznictví 

IFRS 1 
7 188 

IFRS – Přehled novinek v roce 2011 4 188 

IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 8 988 

IAS/IFRS Vstup do problematiky mezinárodních účetních 

standardů 
8988 

IFRS pro malé a střední firmy 8 988 

 

 

Nabídka kurzů a seminářů společnosti PWC 

Název kurzu / semináře Cena 

IFRS pro malé a střední podniky 10 680 

Systém a základy IFRS 10680 

Účetní závěrka 2011 podle IFRS 10 680 

 

 

Nabídka kurzů a seminářů společnosti TUTOR 

Název kurzu / semináře Cena 

IAS a IFRS 1 – vstup do problematiky a rozdíly od českých 

účetních předpisů 
5 499 

IAS/IFRS pro pokročilé  5 499 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 11: Seznam odborné literatury a jejich ceny 

 

Autor Název knihy Nakladatelství Cena 

Jílek,J.  

Svobodová, J. 

Účetnictví podle mezinárodních 

standardů účetního výkaznictví 2011 
Grada 599 

Ficbauer, J. 
Mezinárodní účetní standardy a 

daňové systémy 
Key Publishing 349 

Dvořáková, D. 

Finanční účetnictví a výkaznictví 

podle mezinárodních standardů 

IAS/IFRS 

Computer Press 549 

Kovanicová, D. Finanční účetnictví: světový koncept 

IFRS/IAS 

 
663 

Krupová L. IFRS: Mezinárodní standardy účetního 

výkaznictví 
VOX 1499 

Mládek, R. Postupy účtování podle IFRS = IFRS 

policie and procedures 

Leges 
540 

Nerudová, D. 
Harmonizace účetních standardů pro 

male a střední podniky 
Wolters Kluwer 330 

Šrámková, A. 
Mezinárodní standardy účetního 

výkaznictví: praktické aplikace 

Institut certifikace 

účetních 
996 

Janoušková, M. 
Mezinárodní standardy účetního 

výkaznictví – cvičné příklady 

Institut certifikace 

účetních 
290 

Hinke, J. Účetní systém IAS/IFRS Alfa 299 

Bohušová, H. 

Harmonizace účetnictví a aplikace 

IAS/IFRS – vybrané IAS/IFRS 

v podmínkách českých podniků 

Aspi 395 

Loja,R. 

Vojáčková, H. 

Účetní závěrka podle IFRS se 

zaměřením na majetek 
Bilance 460 

 


