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Abstrakt 

Bakalá�ská práce se zabývá problematikou rozpoznávání a vykazování rezerv 

v ú�etnictví. V teoretické �ásti analyzuje zp�soby vykazování rezerv podle 

Mezinárodních standard� ú�etního výkaznictví a podle �eské legislativy. V praktické 

�ásti je bakalá�ská práce zam��ena na stanovení zp�sob� tvorby rezerv ve spole�nosti 

RaTi, s.r.o. a vliv vytvo�ených rezerv na ú�etní záv�rku. 

Klí�ová slova 

�eské ú�etní p�edpisy, Mezinárodní standardy ú�etního výkaznictví, Rezervy, Ú�etní 

záv�rka.  

Abstract  

The aim of this bachelor thesis is presentation of provisions in financial accounting. The 

thesis consists of two parts – theoretical and practical. Theoretical part engages 

in showing and creating provisions according Czech accounting law and according 

IAS/IFRS. In practical part are used methods of theoretical part in case of company 

RaTi, s.r.o. and pointed differences in financial statements before and after creation 

of provisions. 

Key words 

Czech accounting law, International Financial Reporting Standards, Provisions, 

Financial statement. 
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ÚVOD 

V roce 2007 zapo�alo hypote�ní krizí v USA období ekonomické recese. Více než 

finan�ní krizí se toto období dalo ozna�it krizí d�v�ry. Investo�i na celém sv�t� požadují 

od této doby co nejp�esn�jší a nejspolehliv�jší informace o projektech a spole�nostech, 

do kterých by m�li sv�j kapitál vložit. D�ležitým zdrojem informací o spole�nosti nebo 

projektu jsou výstupy z ú�etnictví, které prezentují ekonomickou situaci dané 

spole�nosti nebo projektu v konkrétním okamžiku, p�ípadn� za ur�ité období. 

K možnosti získat tyto data stejným zp�sobem a ve stejné kvalit� nap�í� státy 

a kontinenty vznikly Mezinárodní standardy ú�etního výkaznictví. 

D�ležitost Mezinárodních standard� ú�etního výkaznictví s neustávající globalizací 

nar�stá. Nabízejí se nové p�íležitosti, nové lokality pro investování. Investo�i nedrží 

sv�j kapitál v omezeném prost�edí svého p�irozeného teritoria, ale zkouší investovat 

i v dalekých krajinách. Aby se investování nezm�nilo v pouhý hazard, podkládají svá 

rozhodnutí i daty obsaženými v ú�etní záv�rce. Problém nastane, pokud zp�sob 

ú�tování a vykazování jednotlivých operací v ú�etní záv�rce neodpovídá b�žným 

zvyklostem, kterých je investor znalý. Dodržení postup� a metod Mezinárodních 

standard� ú�etního výkaznictví v tomto p�ípad� zaru�uje stejnou relevanci informací 

bez ohledu na p�vod spole�nosti, která tyto informace vykazuje. 

I v ú�etnictví ovšem m�že nastat situace, kdy není vše p�esné a pln� jasné. Dokonalým 

p�íkladem t�chto problém� je tvorba rezerv. Rezerva vyjad�uje možný budoucí odliv 

zdroj� spole�nosti, možné riziko. P�iznáním tohoto rizika spole�nost chrání investora, 

poskytuje mu úplné informace o své ekonomické situaci, zvyšuje svoji d�v�ryhodnost. 

D�ležité je ovšem riziko rozpoznat a správn� vyhodnotit. Rezerva nemá sloužit vedení 

spole�nost k vylepšování obrazu spole�nosti, nýbrž pouze k poskytnutí co nejv�rn�jšího 

obrazu spole�nosti. 

Cílem mé bakalá�ské práce je zhodnotit možnosti tvorby rezerv podle �eské ú�etní 

legislativy a podle Mezinárodních standard� ú�etního výkaznictví. Teoretická �ást 

bakalá�ské práce rozebírá možnosti tvorby zákonných rezerv, které umož�ují snížení 

základu dan�, a ú�etních rezerv dle �eské ú�etní legislativy, které vyjad�ují reálná 

budoucí rizika odlivu vlastních zdroj� spole�nosti. Tuto metodiku tvorby rezerv 
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následn� porovnávám s metodikou tvorby rezerv podle IAS 37 Rezervy, podmín�né 

závazky a podmín�ná aktiva, který se metodikou tvorby a vykazování rezerv zabývá. 

Praktická �ást bakalá�ské práce je zam��ena na konkrétní druhy použitelných rezerv a 

vliv vykázaných rezerv na ú�etní záv�rku spole�nosti RaTi, s.r.o., ve které bylo dosud 

ú�etnictví nevykázáním rezerv zkresleno. V navrhovaných �ešeních lze nalézt vytvo�ené 

sm�rnice, které �eší problematiku ú�tování a vykazování rezerv ve spole�nosti 

RaTi, s.r.o. 
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1 PODSTATA Ú�ETNICTVÍ 

Veškeré právnické a n�které zákonem �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví v platném zn�ní 

(dále jen zákon o ú�etnictví) vymezené fyzické osoby mají stanovenu povinnost vést 

ú�etnictví. Pro pot�eby ú�etnictví se tyto osoby souhrnn� ozna�ují jako „ú�etní 

jednotky“. 

Ú�etnictví jako takové lze chápat jako soubor dat, která slouží k v�rnému a poctivému 

zobrazení sou�asného ekonomického stavu spole�nosti. Slouží k zachycení veškerých 

�inností spole�nosti na základ� stejných metod, ur�ených všeobecnými ú�etními 

zásadami, ú�etními judikáty (zákon �. 563/1991 o ú�etnictví Sb.), mezinárodními 

dohodami a sm�rnicemi (sm�rnice EU IAS/IFRS a další). (SLÁDKOVÁ, 2009) 

Pohled na ú�etnictví je lepší s uv�dom�ním, kdo je uživatelem výstup� z ú�etnictví 

a p�ípadn� co lze považovat za výstupy. Výstupem z ú�etnictví jsou ur�itým zp�sobem 

synchronizovaná data ke stanovenému datu, p�ípadn� za stanovené období. Tyto data 

získaná standardizovanými metodami, m�že uživatel využít k rozhodnutí ohledn�

otázek týkající se spole�nosti. (MLÁDEK, 2005) 

Uživatele je možné rozlišit na externí a interní. Interní uživatelé p�sobí v dané 

spole�nosti, mají možnost permanentního p�ístupu k ú�etním dat�m. Na základ� dat 

z ú�etnictví d�lají rozhodnutí, hodnotí postavení spole�nosti, srovnávají plány a realitu. 

Obvyklým interním uživatelem je management spole�nosti. (KOVANICOVÁ, 2002) 

Externí uživatelé mají k dat�m zna�n� omezený p�ístup, p�esto pot�ebují data získat, pro 

uskute�n�ní svých rozhodnutí. Externí uživatelé zkoumáním výstupních dat z ú�etnictví 

minimalizují svá rizika. Analyzují pomocí ú�etních dat situaci spole�nosti, její 

postavení a p�ípadný budoucí trend. Mezi externí uživatele se �adí banky, dodavatelé, 

odb�ratelé, zam�stnance, v��itelé, stát, ale i nap�íklad akcioná�e. (KOVANICOVÁ, 

2002) 

Zákon o ú�etnictví a navazující právní p�edpisy ur�ují základní principy, zásady 

a pravidla, kterými se musí ú�etní jednotka p�i vedení ú�etnictví �ídit. V�tšina princip�

a zásad je používána v mezinárodním m��ítku, protože výstupy ú�etnictví by m�ly 

obsahovat data zjišt�ná stejnou formou bez ohledu na stát p�vodu. P�i používání t�chto 
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zásad musí hlavn� brát ú�etní jednotka z�etel na uživatele výstupu z ú�etnictví. 

(SLÁDKOVÁ, 2009) 

Jedná se o tyto zásady: 

• Zásada v�rného a poctivého zobrazení 

o jedná se p�evážn� o volbu metod, které nejlépe budou zobrazovat 

aktuální stav ve spole�nosti (nap�íklad ohodnocení zásob, zp�sob 

odepisování dlouhodobého majetku); 

• Zásada p�ednosti obsahu p�ed formou; 

• Zásada neomezené (nep�etržité) doby trvání ú�etní jednotky; 

• Zásada opatrnosti (p�ímo souvisí s prvním bodem) 

o v ú�etní záv�rce by se nikdy nem�la objevit nadhodnocená aktiva 

a podhodnocené závazky, budoucí ztráty musí být prezentovány ihned; 

• Zásada stálosti ú�etních metod; 

• Zásada konzistentnosti mezi ú�etními obdobími; 

• Zásada významnosti; 

• Zásada zákazu kompenzace; 

• Zásada periodicity; 

• Zásada ú�etní jednotky; 

• Zásada realizace výnosu; 

• Zásada oce�ování v historických cenách. 

Hlavním výstupem je ú�etní záv�rka, která je povinn� zve�ej�ována (v �eské republice 

se zve�ej�uje ve sbírce listin u p�íslušného krajského soudu). Tento výstup slouží 

p�edevším externím uživatel�m. Aby ú�etní záv�rka m�la smysl jako zdroj, musí 

informace v ní obsažené mít tyto vlastnosti (KOVANICOVÁ, 2002): 

• Spolehlivost; 

• Srovnatelnost; 

• Srozumitelnost; 

• Významnost; 

• �len�ní majetku a závazk� na dlouhodobé a krátkodobé. 



- 13 - 

S ohledem na rozši�ující se globalizaci a postupnou eliminaci geografických bariér 

dochází k pot�eb� tyto informace získávat za stejných okolností a ve stejné podob�, bez 

ohledu na stát, ve kterém se nacházíme. Pro srovnání pot�ebujeme data se stejnou 

relevancí a spolehlivostí. Za tímto ú�elem existují standardy, které upravují reporting, 

tedy zp�soby vykazování, a to bez ohledu na místo, stát vzniku. Nejd�ležit�jšími z nich 

jsou IAS/IFRS a národní ú�etní soustava USA - US GAAP. 
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2 TEORETICKÁ A PRÁVNÍ VÝCHODISKA REZERV 

Tvorba rezerv je v ú�etnictví zd�vodn�na zásadou opatrnosti, která je stanovena 

zákonem o ú�etnictví. Prost�ednictvím tvorby rezerv ú�etní jednotka pohlíží na ur�ité 

prob�hnuté operace s výhledem možného budoucího rizika, které a� je nejisté, musí být 

vykázano. 

2.1 Objektivní a subjektivní prvky ú�etnictví 

Každý ú�etní zápis musí být dle zákona o ú�etnictví prokazatelný dokladem. Formu 

ú�etnictví up�es�uje § 4 odst. 10 zákona o ú�etnictví, kde je stanoveno, že:„Ú�etní 

jednotky jsou povinny vést ú�etnictví jako soustavu ú�etních záznam�. Ú�etním 

záznamem se rozumí data, která jsou záznamem veškerých skute�ností týkajících 

se vedení ú�etnictví. Každou skute�nost týkající se vedení ú�etnictví jsou ú�etní 

jednotky povinny zaznamenávat výhradn� jen ú�etními záznamy.“ 

Data v tomto pojetí ovšem nelze chápat jen pouze jako �íselné vyjád�ení n�jaké 

�innosti, jde spíše o jakoukoliv informaci písemné nebo technické form�, která popisuje 

p�edm�t ú�etnictví. (LOUŠA, 2009) 

Ú�etnictví je vedeno za ú�elem v�rného a úplného obrazu o stavu dané spole�nosti. 

Ú�etní záznam prokazuje vzniklou operaci, náklad, výdaj, p�íjem, výnos, vznik 

pohledávky nebo závazku, apod. D�ležité jsou ovšem informace o zdroji daného 

záznamu, p�ípadn� o vyhotoviteli, p�íjemci a dané operaci p�íslušného ú�etního 

dokladu. Pokud má daná operace p�vod mimo spole�nost a p�íslušný doklad je vydán 

mimo ú�etní jednotku, je tento doklad v�rohodný a objektivní, stejn� jako doklad 

vystavený ú�etní jednotkou, jehož p�íjemcem je t�etí osoba. D�v�ryhodný a objektivní 

je také doklad, který zaznamenává lehce doložitelnou �innost v rámci ú�etní jednotky, 

nap�íklad pohyby na sklad� nebo zaú�tování náklad� na mzdy. T�chto doklad�

je p�evážná v�tšina. Ú�etní jednotka nemá p�ímý vliv na vznik tohoto dokladu, tudíž 

p�ispívá zve�ejn�ní v�rného obrazu. (FEDOROVÁ, 2009) 

K zobrazení úplného obrazu o stavu ú�etní jednotky musí ú�etní jednotka �ešit kolizi 

požadavk� objektivnosti a pr�kaznosti s požadavky na úplnost ú�etnictví v �asové 

a v�cné souvislosti p�edevším k datu sestavení ú�etní záv�rky. K datu sestavení totiž 
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není p�esn� známa výše �ady položek vztahujících se k danému ú�etnímu období, 

nap�íklad závazk� a pohledávek, výnos� a náklad�. (SLÁDKOVÁ, 2009) 

Ú�etní jednotka v tomto p�ípad� musí sama zpracovat �adu podklad� a zaznamenat 

je v kategorii interních doklad�. Nej�ast�jší p�í�iny tvorby interních doklad� jsou 

následující (SLÁDKOVÁ 2009) : 

• Do�asné snížení hodnoty položek aktiv (tvorba opravných položek); 

• Trvalé snížení hodnoty položek aktiv (tvorba odpis�); 

• Zjišt�ní podhodnocených závazk� a ocen�ní budoucích možných závazk�

vztahujících se k danému ú�etnímu období (tvorba rezerv); 

• P�ecen�ní na reálnou hodnotu (finan�ní výnos/náklad); 

• P�ecen�ní položek vedených v cizí m�n� (kurzové rozdíly); 

• P�i�azení výnos�/náklad� a p�íjm�/výdaj� k souvisejícímu ú�etnímu období 

(�asové rozlišení); 

• Zaú�tování dosud nezaú�tovaných pohledávek/závazk� jimž nelze ur�it p�esná 

výše (dohadné položky). 

Celkový výstup z ú�etnictví m�že být tedy zna�n� ovlivn�n t�mito, z ur�itého pohledu 

subjektivními ú�etními záznamy, zpracovanými a dokladovanými samotnou ú�etní 

jednotkou. To m�že být zdrojem úmyslných i necht�ných zkreslení ú�etní záv�rky. 

2.2 Dopad subjektivních prvk� v ú�etnictví a ú�etních záv�rkách 

Data v ú�etních záv�rkách ovliv�ují rozhodování mnoha uživatel� ú�etních výstup�

a dat, kte�í byli vyjmenováni v na stran� 12 kapitole p�edchozí. P�i dodržení zásady 

opatrnosti ú�etní jednotka ovšem vykazuje i možné dopady sou�asných �inností 

v budoucích obdobích. Zde ale nelze vždy prokazateln� dokázat pravd�podobnost 

t�chto operací a v�tšinou ani jejich výši. Tyto operace vyplývají z § 25 zákona 

o ú�etnictví, který se zabývá oce�ováním majetku a závazk�. Nejd�ležit�jším z pohledu 

problematiky rezerv je odstavec 2, který uvádí: „Jiná aktiva a jiná pasiva, o kterých 

ú�tují vybrané ú�etní jednotky ú�etními zápisy v knihách podrozvahových ú�t�, 

se v p�ípad� skute�ností, o kterých ú�etní jednotky ú�tují v souvislosti s budoucím 

p�ír�stkem nebo úbytkem majetku nebo jiného aktiva, závazku nebo jiného pasiva, 

kterému m�že dojít na základ� stanovené podmínky nebo podmínek, oce�ují 
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p�edpokládanou výši ocen�ní této složky majetku �i jiného aktiva nebo závazku �i 

jiného pasiva.“ 

Dle LOUŠI (2009, s. 82) § 25 odstavec 2 zákona o ú�etnictví umož�uje vybraným 

ú�etním jednotkám upravit ocen�ní v p�ípadech o�ekávané budoucí zm�ny hodnoty 

aktiv nebo pasiv. V p�íkladech uvádí výsledky zapo�atých soudních spor� nebo tvorbu 

rezerv. V ú�etní záv�rce by práv� tato p�edvídatelná rizika a ztráty m�la být kryta 

vytvo�ením p�íslušných rezerv. P�ípadné do�asné snížení hodnoty se vyjád�í opravnou 

položkou, trvalé snížení hodnoty odpisem.  

Up�esn�ní § 25 odstavce 2 nalezneme v § 25 odstavci 3 zákona o ú�etnictví: „Ú�etní 

jednotky p�i oce�ování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly 

dosaženy, a berou v úvahu všechna p�edvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají 

majetku a závazk� a jsou jim známy do okamžiku sestavení ú�etní záv�rky, jakož 

i všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospoda�ení ú�etního 

období zisk nebo ztráta.“ 

V tomto odstavci je kladen d�raz na povinnost vytvo�it opravné položky, odpisy 

a rezervy za jakékoliv situace, bez ohledu na aktuální výsledky hospoda�ení spole�nosti. 

Ú�elem je již zmi�ovaný v�rný obraz o ekonomické situaci spole�nosti, který nesmí být 

v žádném p�ípad� zkreslován, zvláš� pokud by taková úprava vylepšila skute�nost. 

V tom p�ípad� by mohli externí uživatelé ú�etní záv�rky, kte�í o provedeném ú�elovém 

zkreslení neví, zd�vodnit svá špatná rozhodnutí na základ� vadných dat. V zahrani�í, 

p�evážn� v USA, se tato problematika stává �asto podkladem soudních spor�. Jako 

nejv�tší p�íklady uvedu kauzu ENRON z roku 2001 nebo kauzu amerického 

telekomunika�ního giganta WORLDCOM z roku 2002. (MLÁDEK, 2005) 

D�ležitým faktorem v tomto p�ípad� je míra podstupovaného rizika spole�nosti. Rizika 

spole�nost vyhodnocuje podle znalostí a informací, které má k okamžiku sestavení 

ú�etní záv�rky, nikoli k rozvahovému dni. Z toho plyne, že rizikovost dané položky 

se ur�uje se zpožd�ním a tudíž ú�etní jednotka m�že pracovat s více informacemi 

o daném problému a lépe odhadnout jeho výsledek, p�ípadn� výši postihu. 

(KOVANICOVÁ, 2002) 
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Zákon o ú�etnictví v § 26 odst. 2 p�ikazuje ú�etní jednotce p�i zjišt�ní podhodnocených 

závazk�, i p�ípadném nadhodnocení, než v jaké hodnot� jsou vyjád�eny v ú�etnictví, 

vykázat nov� zjišt�nou hodnotu v ú�etní záv�rce. 

2.3 Tiché rezervy 

Tiché rezervy jsou vytvo�eny nespln�ním podmínek pro oce�ování aktiv a závazk�. 

Jejich p�vod lze vid�t v nedostate�ném p�ezkoušení ceny položek aktiv, tudíž vlivem 

tohoto zanedbání je položka aktiv ocen�ná nižší hodnotou než je reálná, p�ípadn�

nadhodnocená položka závazk�, která je vykázána v cen� vyšší, než je reáln�

k rozvahovému dni. Dle KOVANICOVÉ (2002) lze pro tento druh rezervy použít též 

ozna�ení „rezervy skryté“ nebo „rezervy latentní“. 

Tyto tiché rezervy zkreslují obraz o ekonomické situaci spole�nosti, ale jejich tvorbu 

není možné zaznamenat ani dokladovat. Tiché rezervy jsou ovšem tvo�eny v rozporu se 

zákonem o ú�etnictví, kde v § 26 odstavci 2 je stanoveno: „Pokud se p�i inventarizaci 

zjistí, že hodnota závazk� je vyšší, pop�ípad� i nižší než jejich výše v ú�etnictví, uvedou 

se závazky v ú�etnictví a v ú�etní záv�rce v tomto zjišt�ném ocen�ní.“ 

Ú�etní jednotka si touto �inností v daném období snižuje výnosy a tím i výsledek 

hospoda�ení. Daný rozdíl v ocen�ní m�že v následujících ú�etních obdobích vykázat. 

Tento skrytý výnos je tedy posouván po jednotlivých ú�etních obdobích, dokud se 

ú�etní jednotka nerozhodne jej vykázat. (RYNEŠ, 2011)

2.4 Rezervy v ú�etnictví 

Rezervy se ú�tují na vrub náklad�, �ímž dojde ke snížení výsledku hospoda�ení 

z b�žného ú�etního období ve prosp�ch p�íštích ú�etních období, kdy nastane, v b�žném 

období o�ekávaná, hospodá�ská operace (riziko) a rezerva bude na pokrytí této operace 

�erpána. Lze tedy hovo�it o zadržení �ásti dosud nevykázaného zisku k pokrytí operace 

s vazbou k b�žnému ú�etnímu období.1

                                                
1 Ú�etnictví podnikatel� 2011: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2011 / [kolektiv autor�].

Vyd. 8. Praha : Wolters Kluwer �R, 2011 - 712 s. ISBN 978-80-7357-618-9. 
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Dle KOVANICOVÉ (2002, s. 13, s. 199-200) jsou rezervy specifické tím, že: 

„p�edstavují �ást zám�rn� nevykázaného zisku, zadrženou jednak pro na p�ípadná reálná 

rizika související s podnikáním, jednak na p�esn� vymezené ú�ely.“ Pod reálnými riziky 

si lze p�edstavit zapo�até soudní spory nebo nevýhodnou smlouvu, jejíž pln�ní p�evýší 

náklady s pln�ním této smlouvy ekonomický p�ínos spole�nosti. P�esn� vymezenými 

ú�ely lze chápat rezervu na záru�ní opravy nebo restrukturalizaci spole�nosti. 

Rezerva je tedy specifickým typem závazku. Oproti závazk�m z obchodních vztah�

nebo nap�íklad úv�r�m, které vždy vyplývají z minulých událostí, je rezerva tvo�ena 

preventivn� a p�i jejím tvo�ení je spousta prom�nlivých �i neznámých faktor�. Jedním 

z nich je neur�ité �asové ur�ení, tudíž nelze p�esn� stanovit, kdy nastane operace, na níž 

bude rezerva �erpána. Dalším �astým faktorem je neur�itá výše budoucího závazku, na 

který má být rezerva �erpána.  

Rezervy se �lení nap�íklad podle t�chto hledisek:2 

• Dle ur�ení rezervy: 

o rezervy ú�elové, 

o rezervy obecné. 

• Dle vztahu k dani z p�íjm�: 

o zákonné (da�ové) rezervy, 

o ú�etní (neda�ové) rezervy. 

• �len�né dle oblasti �innosti, která stojí za vznikem rezervy: 

o provozní, 

o finan�ní, 

o mimo�ádné. 

Ur�ení rezervy je velmi d�ležité. Rezerva by m�la být tvo�ena ú�elov�, ú�el rezervy 

je v�tšinou jediný jistý faktor pro ú�etní operaci. Obecné rezervy p�edstavují rezervu 

vytvo�enou na b�žná rizika, jako nap�íklad rezerva na rizika �i ztráty z podnikání. Mezi 

obecné rezervy nep�ímo spadá i povinný rezervní fond spole�nosti, který je tvo�en ze 

                                                
2 Ú�etnictví podnikatel� 2011: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2011 / [kolektiv autor�].

Vyd. 8. Praha : Wolters Kluwer �R, 2011 - 712 s. ISBN 978-80-7357-618-9. 
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zisku, jen aby ochránil p�ípadné v��itele od úplných ztrát. Rezervy ú�elové jsou 

vytvo�eny ke krytí konkrétního specifikovaného rizika, nap�íklad konkrétnímu majetku, 

konkrétní smlouv�.3

Vztah dan� z p�íjm� k rezerv� je pon�kud zavád�jící. Je sice pravdou, že ú�etní záv�rka 

slouží v�tšinou p�ímo ke stanovení základu dan� z p�íjm� právnických osob, avšak p�ed 

stanovením základu dan� je hospodá�ský výsledek upraven o ur�ité položky, které 

zákon �. 586/1992 Sb. o daních z p�íjm�, v platném zn�ní (dále jen zákon o daních 

z p�íjm�) neuznává jako da�ov� uznatelné. Rezervy tvo�ené podle všeobecných 

ú�etních standard�, metod a zásad, hlavn� zásady opatrnosti, v�tšinou uznatelné nejsou. 

Podobné je to i v jiných národních soustavách, kde bývá odlišena ú�etní záv�rka, která 

zve�ej�uje ekonomickou situaci spole�nosti, od da�ové, která slouží ke stanovení dan�

z p�íjm�. Da�ové rezervy lze tedy chápat jako rezervy uznatelné dle legislativy sloužící 

k ur�ení základu dan� jako náklad. Nap�íklad v �eské da�ové legislativ� jsou da�ov�

uznatelné rezervy tvo�eny dle zvláštního právního p�edpisu. Vý�et jednotlivých ú�el�, 

které jsou da�ov� uznatelné, se liší dle národních da�ových a ú�etních soustav. 

(RYNEŠ, 2011) 

�len�ní dle oblasti �innosti, která vede ke vzniku rezervy je taktéž d�ležité, v�tšinou 

práv� k identifikaci rezervy. Rezerva, hlavn� její tvorba, je poté ve výkazu zisku a ztráty 

lépe identifikovatelná a lze ji blíže p�i�adit k dané události. �len�ní je stejné jako 

u ostatních náklad� a výnos�, tedy na provozní, finan�ní a mimo�ádné. 

                                                
3 Ú�etnictví podnikatel� 2011: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2011 / [kolektiv autor�].

Vyd. 8. Praha : Wolters Kluwer �R, 2011 - 712 s. ISBN 978-80-7357-618-9. 
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3 REGULACE Ú�ETNICTVÍ NA NÁRODNÍ ÚROVNI 

Postup p�i tvorb� rezerv stanovuje v �eské legislativ� § 4 odst. 8 písmeno g), kde je 

uvedeno: „Ú�etní jednotky jsou povinny dodržovat p�i vedení ú�etnictví zejména 

sm�rnou ú�tovou osnovu, uspo�ádání a ozna�ování položek ú�etní záv�rky 

a konsolidované ú�etní záv�rky, obsahové vymezení t�chto záv�rek, ú�etní metody 

a ostatní podmínky vedení ú�etnictví stanovené provád�cími právními p�edpisy. 

Provád�cí právní p�edpisy pro jednotlivé skupiny ú�etních jednotek upraví: g) ú�etní 

metody, zejména zp�soby oce�ování a jejich použití v�etn� oce�ování souboru majetku, 

postupy tvorby a použití opravných položek, postupy odpisování, postupy tvorby 

a použití rezerv.“  

Citovaný § 4 odst. 8 zákona o ú�etnictví zmoc�uje Ministerstvo financí �eské republiky 

k vydávání provád�cích vyhlášek (p�edpis�) jednotlivým skupinám ú�etních jednotek, 

k �innostem uvedeným pod písmeny a) až u), tedy i k rezervám uvedeným 

v písmen� g). (LOUŠA, 2009)  

P�i zam��ení pouze na ú�etní jednotky, které jsou podnikateli vedoucími ú�etnictví, 

je tímto p�edpisem vyhláška �. 500/2002 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení 

zákona �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, pro ú�etní jednotky, 

které jsou podnikateli ú�tujícími v soustav� podvojného ú�etnictví, v platném zn�ní, 

(dále jen vyhláška �. 500/2002 Sb.) 

Dále se rezervám v�nují tyto právní p�edpisy: 

• Zákon �. 586/1992 Sb. o daních z p�íjm�, v platném zn�ní (dále jen zákon 

o daních z p�íjm�); 

• Zákon �. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjišt�ní základu dan� z p�íjm�, v platném 

zn�ní (dále jen zákon o rezervách). 

Dalším p�edpisem, který je nutno zohlednit jsou �eské ú�etní standardy pro podnikatele 

(tedy ú�etní jednotky, které ú�tují dle vyhlášky �. 500/2002 Sb.) zve�ejn�né 

ve Finan�ním zpravodaji Ministerstva financí (Finan�ní zpravodaj �. 48/2003). 

Rezervy jsou v ú�etní záv�rce za�azeny na stran� pasiv jako sou�ást cizích zdroj�: 
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B. CIZÍ ZDROJE 

B.I. REZERVY 

1. Rezervy podle zvláštních právních p�edpis�; 

2. Rezerva na d�chody a podobné závazky; 

3. Rezerva na da� z p�íjm�

4. Ostatní rezervy 

Tvorba rezerv se tedy projeví v rozvaze zvýšením cizích zdroj�. �erpání rezervy 

se projeví snížením cizích zdroj�.  

Rezervy mají vliv také na výkaz zisku a ztráty. P�i použití výkazu zisku a ztráty 

v druhovém �len�ní se nám tvorba a �erpání rezervy projeví v t�chto položkách (v�etn�

ozna�ení ve výkazu): 

G. Zm�na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 

náklad� p�íštích období 

* Provozní výsledek hospoda�ení 

M. Zm�na stavu rezerv a opravných položek ve finan�ní oblasti 

* Finan�ní výsledek hospoda�ení 

** Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost 

*** Výsledek hospoda�ení za ú�etní období 

**** Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním 

P�ímo v ú�etnictví se p�i použití sm�rné ú�tové osnovy projeví rezervy na ú�tech 

v následujících ú�tových t�ídách a ú�tových skupinách: 

Ú�tová t�ída 4 – Kapitálové ú�ty a dlouhodobé závazky 

42 – Rezervní fondy, ned�litelný fond a ostatní fondy ze zisku a p�evedené 

výsledky hospoda�ení; 

45 – Rezervy. 

Ú�tová t�ída 5 – Náklady 
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55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady p�íštích období a opravné položky 

v provozní oblasti; 

57 – Rezervy a opravné položky ve finan�ní oblasti;  

58 – Mimo�ádné náklady; 

59 – Dan� z p�íjm�, p�evodové ú�ty a rezerva na da� z p�íjm�. 

Z vý�tu položek, na které mohou mít rezervy a jejich tvorba vliv, lze zhodnotit, 

že tvorba rezerv je d�ležitou �ástí ú�etnictví. Rezervy se ú�tují na vrub náklad�

a ve prosp�ch pasiv. 

V p�íloze ú�etní záv�rky se také projeví tvorba rezerv. Zde by m�li uživatelé výstupu 

z ú�etnictví nalézt rozpis rezerv. Dále je možné nalézt vliv rezerv v p�ehledu 

o finan�ních tocích, tzv. cash-flow. V tomto p�ehledu jsou rezervy vykázány jako 

nepen�žní transakce. 

3.1 Rezervy a da� z p�íjm�

Da� z p�íjm� právnických osob je d�ležitou �ástí fiskální politiky �eské republiky. 

Není náhodou, že konec ú�etního období je využíván v �eské republice i jako konec 

zda�ovacího období. D�vod je jednoduchý, uleh�ení administrativy pro da�ové 

poplatníky. Slou�ením t�chto dvou termín� nemusí ú�etní jednotka vyhotovovat dv�

záv�rky (jednu ú�etní a jednu da�ovou) v rozli�ných termínech. Tím dochází 

k synchronizaci dvou systém�, ú�etního, který má za úkol poskytovat informace 

o ekonomické situaci spole�nosti, a da�ového, který má za úkol stanovit základ dan�, 

ur�it da� a odvézt ji do státního rozpo�tu. (KOVANICOVÁ, 2002) 

Ovšem zde se dochází ke kolizi, kterou je nutno ošet�it. N�které položky, o kterých 

je ú�továno jako o nákladech (ú�tová t�ída 5) nemusí být uznatelné jako oprávn�ný 

náklad z pohledu da�ového, tedy podle zákona o dani z p�íjm�. Tvorba rezerv není 

obecn� brána jako da�ov� neuznatelný náklad. Zákon o daních z p�íjm� toto upravuje 

v § 24 takto: „Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajišt�ní a udržení 

zdanitelných p�íjm� se pro zjišt�ní základu dan� ode�tou ve výši prokázané 

poplatníkem a ve výši stanovené tímto zákonem a zvláštními právními p�edpisy.“ Zde 

lze jasn� pochopit, pro� tvorba rezerv není da�ov� uznatelný náklad. Rezerva totiž 
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neslouží k dosažení, zajišt�ní ani udržení p�íjm�. Vyjad�uje budoucí riziko, budoucí 

pravd�podobný odtok finan�ních prost�edk� ze spole�nosti. Je v�tšinou i t�žko 

prokazatelná, protože jediná jistá informace, s kterou ú�etní jednotka pracuje, je znalost 

budoucí operace, která m�že s ur�itou pravd�podobností nastat. Termín operace a výše 

negativního dopadu jsou v tomto p�ípad� v�tšinou neznámé.4  

Zákon o daních z p�íjm� dále výslovn� v § 25 stanovuje položky, které nelze jako 

náklady pro da�ové ú�ely uznat, pro problematiku této práce je st�žejní odst. 1 písmeno 

l), kde je zmín�no: „tvorba rezervních a ostatních ú�elových fond�, pokud zvláštní 

p�edpis nestanovní jinak“. Tímto jsou tedy vylou�eny z uznatelných náklad� všechny 

položky tvorby rezerv, vyjma t�ch, jež upravuje zvláštní p�edpis. Tímto p�edpisem 

je zákon o rezervách.  

Zákon o rezervách upravuje tvorbu: 

• Bankovních rezerv; 

• Rezerv v pojiš�ovnictví; 

• Rezerv na opravy dlouhodobého majetku; 

• Rezerv na p�stební �innost; 

• Ostatních rezerv v rozsahu stanoveném tímto zákonem; 

• Opravných položek. 

Jelikož se tato práce zam��uje na rezervy podnikajících subjekt�, které nejsou bankami 

ani pojiš�ovnami, rozebrány budou pouze rezervy vztahující se podle zákona 

o rezervách k t�mto subjekt�m. 

3.1.1 Rezerva na opravy hmotného majetku5

Rezerva na opravu hmotného majetku se tvo�í za ú�elem rozložení náklad� na opravu 

dlouhodobého hmotného majetku do více ú�etních/da�ových období. Právním zdrojem 

pro jejich tvorbu je § 7 zákona o rezervách. Dle zákona o rezervách lze rezervu 

na opravu hmotného majetku tvo�it pouze na majetek, jenž se podle zákona o daních 

                                                
4 Ú�etnictví podnikatel� 2011: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2011 / [kolektiv autor�].

Vyd. 8. Praha : Wolters Kluwer �R, 2011 - 712 s. ISBN 978-80-7357-618-9. 
5 Zpracováno dle zákona o rezervách 
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z p�íjm� odepisuje minimáln� 5 let, �ímž je vylou�en majetek z první odpisové skupiny 

dle p�ílohy �. 1 zákona o daních z p�íjm�. Dále jsou stanoveny tyto podmínky pro 

poplatníka dan� (§7 odst. 1 zákona o rezervách): 

• musí mít k danému majetku právo vlastnické, 

• je nájemcem hmotného majetku na základ� smlouvy o nájmu podniku, ve které 

je k oprav� tohoto majetku písemn� vázán, 

• prochází reorganizací nebo oddlužením podle zvláštního právního p�edpisu, 

ale jejich vlastnické právo ke hmotnému majetku, na jehož opravy byla tvo�ena 

rezerva, nebylo v pr�b�hu insolventního �ízení ani jeho pravomocným 

ukon�ením dot�eno. 

Tato rezerva se dále nesmí tvo�it na (§ 7 odst. 3 zákona o rezervách): 

• majetek ur�ený k likvidaci, 

• majetek, u n�hož jde o opravy v d�sledku škody �i jiné nep�edvídané nebo 

nahodilé události, 

• majetek, u n�hož jde o opravy, které se pravideln� opakují každý rok, 

• majetek, k n�muž má vlastnické právo poplatník, v��i jehož majetku trvají 

ú�inky prohlášení konkursu podle zvláštního právního p�edpisu. 

Zákon o rezervách dále ur�uje délku tvorby rezervy. Rezerva se musí tvo�it minimáln�

po dv� zda�ovací období, maximální doba tvorby rezervy je ur�ena odpisovou skupinou 

hmotného majetku dle p�ílohy �. 1 zákona o daních z p�íjm�. Maximální p�ípustná doba 

tvorby rezervy na opravy hmotného majetku, kterou m�že ú�etní jednotka – poplatník 

dan� z p�íjm� využít, �iní deset po sob� jdoucích zda�ovacích období, a týká se majetku 

za�azeného do 5. a 6. odpisové skupiny dle p�ílohy �. 1 zákona o daních z p�íjm�. 

(RYNEŠ, 2011) 

Zákon o rezervách dále stanovuje podmínky, za kterých, lze rezervu na opravy 

hmotného majetku uznat, jako da�ov� uznatelný náklad: 

• do termínu pro podání da�ového p�iznání musí být pen�žní prost�edky ve výši 

vytvo�ené rezervy p�evedeny na samostatný ú�et v bance, který je veden 

v �eských korunách nebo eurech, 
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• pen�žní prost�edky z bankovního ú�tu rezervy lze použít jen na ú�ely, pro které 

byla rezerva tvo�ena. 

Rezerva na opravu hmotného majetku se stanoví podílem rozpo�tu náklad� na opravu 

a po�tem období, které uplynou do zahájení opravy. Do po�tu období se nezahrnuje 

období p�edpokládaného zapo�etí opravy. Alternativou je výpo�et pomocí technických 

jednotek. Stanoví objem technických jednotek, nap�íklad pracovních hodin stroje, po�et 

vyrobených produkt�, po�et najetých kilometr�, které pro který má daný hmotný 

majetek životnost p�ed opravou. Pom�rem spot�ebovaných technických jednotek 

v daném období oproti celkov� plánovaným se ur�í pom�rná �ást celkové rezervy 

na dané období. 

Neza�ne-li se s opravou hmotného majetku nejpozd�ji jedno zda�ovací období, 

po zda�ovacím období, kdy m�la být rezerva plánovan� �erpána, rezerva na opravu 

hmotného se zruší.  

3.1.2 Rezerva na p�stební �innost6

Rezervu na p�stební �innost mohou dle § 9 odst. 2 zákona o rezervách vytvá�et 

poplatníci dan� z p�íjm�, kte�í jsou povinni dle zákona �. 289/1995 Sb., o lesích 

a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon� (lesní zákon) provád�t obnovu, ochranu 

a výchovu lesních porost�. Výše rezervy se stanovuje podle množství vyt�ženého d�eva 

v m3, ú�etní jednotka sama stanovuje výši rezervy podle rozpo�tu náklad� na obnovu. 

(RYNEŠ, 2011) 

Rezerva na p�stební �innost m�že být �erpána pouze na �innosti uvedené v p�íloze 

zákona o rezervách, nap�íklad obnova lesa výsevem, obnova lesa sadbou, p�íprava p�dy 

na obnovu lesa nebo ochrana lesa proti šk�dc�m. 

3.1.3 Ostatní rezervy dle zákona o rezervách 

Zákon o rezervách dále uznává jako da�ov� uznatelný náklad tvorbu rezerv (§ 10 

zákona o rezervách): 

• Rezervu na odbahn�ní rybníka; 

                                                
6 Zpracováno dle zákonu o rezervách 
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• Rezervu na sanaci pozemk� dot�ených t�žbou; 

• Rezervu na vypo�ádání d�lních škod; 

• Rezervy, u nichž zvláštní zákon uvede, že jde o výdaj na dosažení, zajišt�ní 

a udržení p�íjm�. 

Podmínky jsou podobné jako u tvorby rezerv na opravy hmotného majetku. Pen�žní 

prost�edky ve výši rezervy musí být uloženy na samostatný ú�et vedený v �eské m�n�

nebo v eurech u bankovní instituce sídlící v Evropské unii. Ty lze využít pouze 

v souvislosti s �erpáním rezervy.  

3.2 Rezervy v ú�etnictví 

Rezervy dle ú�etních p�edpis� jsou tvo�eny s ohledem na zásadu opatrnosti. Nemají vliv 

na da� z p�íjm�, jsou tvo�eny za ú�elem zachycení rizika v ú�etních výkazech 

a ú�etnictví samotném.  

3.2.1 Rezervy na rizika nebo ztráty z podnikání 

Ú�etní jednotka smí rezervu na rizika a ztráty z podnikání tvo�it v okamžiku, 

kdy si je v�doma budoucího rizika nebo ztráty z podnikání na základ� sou�astných 

skute�ností. Musí se p�esn� ur�it, kde lze tyto rizika nebo ztráty o�ekávat, tudíž ji nelze 

tvo�it na obecné riziko, nap�. na podnikatelská rizika. (KOVANICOVÁ, 2002) 

Tyto ú�etní rezervy na rizika a ztráty z podnikání nejsou detailn� upraveny žádným 

závazným ú�etním p�edpisem, ale vážou se k odhadu, empirickým a statistickým 

šet�ením, p�ípadn� zkušenostem z minulých období. Rozhodnutí, zda o t�chto rezervách 

ú�tovat, u�iní ú�etní jednotka sama, proto je d�ležité mít vnitropodnikovou sm�rnici, 

která stanovuje podmínky pro ú�tování a výpo�et rezervy na rizika nebo ztráty 

z podnikání. P�íkladem m�že být rezerva na bezplatné záru�ní opravy nebo odstran�ní 

ekologických škod. (RYNEŠ, 2011) 

Pokud by vytvá�ená rezerva byla velmi neur�itá, p�ípadn� operace, ke které se vztahuje, 

by byla velmi nejistá, nebude o ní ú�etní jednotka ú�tovat. Tyto nejisté položky poté 
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budou zve�ejn�ny v podrozvaze, p�ípadn� o nich bude informováno v p�íloze ú�etní 

záv�rky s popisem skute�nosti a odhadem možného rizika a p�ípadné ztráty.7

3.2.2 Rezerva na da� z p�íjm�

Rezervu na da� z p�íjm� tvo�í ú�etní jednotky, které sestavují ú�etní záv�rku pozd�ji 

než da�ové p�iznání. K rozvahovému dni mají ovšem povinnost vykázat náklad 

související s daným ú�etním obdobím. Da� z p�íjm� totiž p�edstavuje pro ú�etní 

jednotku budoucí od�erpání zdroj�, tedy náklad. Tento náklad se vztahuje k práv�

uzav�enému období. Ú�etní jednotka má tedy k dispozici dv� d�ležité informace ze t�í 

nutných. Ú�etní jednotka má povinnost da� zaplatit, tudíž je jisté, že operace prob�hne, 

a jelikož splatnost dan� je stanovena až na výjimky zákonem o daních p�íjm�, je možné 

ur�it i �asové období operace. Nejistou položkou, kterou musí ú�etní jednotka 

odhadnout je výše da�ové povinnosti.8

Tvorba rezervy se ú�tuje na vrub ú�tu 591 a její �erpání ve prosp�ch tohoto ú�tu. 

Protiú�tem je ú�et 453. �erpání rezervy bude provedeno k datu ú�tování o vzniklé 

da�ové povinnosti. Dále je tato rezerva ur�ena pouze k dani z p�íjm�, v žádném p�ípad�

ji nelze využít ve spojení s jiným druhem dan�.  

3.2.3 Rezerva na d�chody a obdobné závazky 

S ohledem na sou�asný d�chodový systém v �eské republice, nemá rezerva na d�chody 

a obdobné závazky v �eském ú�etnictví opodstatn�ní. D�chody zam�stnanc�m vyplácí 

dle d�chodového pojišt�ní stát, prost�ednictví Správy sociálního zabezpe�ení. Na tyto 

d�chody p�ispívá jak zam�stnavatel, tak zam�stnanec prost�ednictvím sociálního 

pojišt�ní. (KOVANICOVÁ, 2006) 

Tento druh rezervy lze použít, pokud je domluvena jiná, další, forma d�chodu nebo 

podobných požitk� ve smlouv� nebo právním p�edpisem. V tom p�ípad� by princip, 

                                                
7 Ú�etnictví podnikatel� 2011: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2011 / [kolektiv autor�].

Vyd. 8. Praha : Wolters Kluwer �R, 2011 - 712 s. ISBN 978-80-7357-618-9. 
8 Ú�etnictví podnikatel� 2011: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2011 / [kolektiv autor�].

Vyd. 8. Praha : Wolters Kluwer �R, 2011 - 712 s. ISBN 978-80-7357-618-9. 
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zp�sob tvorby a výpo�tu ur�ila nejspíše kolektivní smlouva zam�stnavatele s odbory. 

(RYNEŠ, 2011) 

3.2.4 Rezerva na restrukturalizaci 

Restrukturalizace je nazýván program, p�i n�mž se výrazn� m�ní p�edm�t �innosti 

ú�etní jednotky nebo zp�sob, jakým je �innost ú�etní jednotky provád�na. 

Restrukturalizace m�že zahrnovat i fyzické p�est�hování podnikatelských aktivit ú�etní 

jednotky spojené s uzav�ením provozu, p�ípadn� ukon�ení �i utlumení �ásti 

podnikatelských aktivit. Rezervu lze tvo�it a �erpat jen na náklady nezbytné 

s uskute�n�ním programu restrukturalizace. Tyto náklady nesmí souviset 

s pokra�ujícími aktivitami ú�etní jednotky. Mezi náklady nezbytné s uskute�n�ním 

programu restrukturalizace se ne�adí náklady na p�eškolení zam�stnanc�, kte�í budou 

i po restrukturalizaci zam�stnáni ve spole�nosti, d�vodem je nesouvislost s ukon�ením 

�innosti, jejich zam�stnanecký pom�r bude pokra�ovat, i když na jiné pozici. Podobným 

p�íkladem mohou být náklady na p�emíst�ní zam�stnanc�, kte�í i po restrukturalizaci 

z�stanou v zam�stnaneckém pom�ru, d�vodem je op�t pokra�ování �innosti. Mezi 

náklady na restrukturalizaci nepat�í ani náklady na marketing. Nejedná se totiž 

o náklady související s p�emíst�ním nebo utlumením, p�ípadn� ukon�ením �innosti, 

nýbrž o náklady na získání pozice a potencionálních klient� na novém trhu, bez ohledu 

na druh trhu. (RYNEŠ, 2011) 

Vzorovým nákladem restrukturalizace, na který je nutno tvo�it rezervu, jsou nároky 

na odstupné zam�stnanc�, kterým bude vlivem restrukturalizace ukon�en pracovní 

pom�r. Dalším vzorovým p�íkladem m�že být uvedení prost�edí do p�vodního stavu, 

pokud tím ú�etní jednotka vázána nájemní smlouvou k místu �innosti.9

3.3 Metody stanovení výše rezerv 

Základní problematikou rezerv v ú�etnictví je jejich objektivnost. Stanovení výše 

rezervy je velkou m�rou ovlivn�no subjektivním posouzením pracovník� odpov�dných 

za sestavení ú�etní záv�rky. Zvýšení objektivnosti této �innosti m�že být dosaženo 

                                                
9 Ú�etnictví podnikatel� 2011: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2011 / [kolektiv autor�].

Vyd. 8. Praha : Wolters Kluwer �R, 2011 - 712 s. ISBN 978-80-7357-618-9. 
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standardizováním metodiky tvorby konkrétních rezerv ve vnitropodnikových 

sm�rnicích. (KOVANICOVÁ, 2002) 

P�i stanovení výše rezervy je pot�eba zohlednit všechny pot�ebné skute�nosti. 

Nejd�ležit�jší je odhad budoucího pln�ní a pravd�podobnost dané operace. V praxi 

se lze setkat p�i stanovení výše tvo�ené rezervy s následujícími metodami 

(DVO�ÁKOVÁ, 2008): 

• Expertní odhad s vazbou na kvantitativní veli�iny (tržby, prodeje, pohledávky, 

atd.); 

• P�edb�žné stanovení cen na základ� plánovaných a ukon�ených projekt�

(generální opravy, stavební plány, rozpo�ty provedených záru�ních oprav, atd.); 

• Použitím statistických metod (ur�ení pravd�podobnosti operace, ur�ení 

pravd�podobné výše operace, na níž se tvo�í rezerva, atd.); 

• Použitím metod pojistné matematiky (penzijní plány, atd.); 

• Použitím reálných cen k ocen�ní (smluvené opce, atd.) a další. 
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4 REGULACE Ú�ETNICTVÍ NA MEZINÁRODNÍ 

ÚROVNI 

Z d�vodu nadále se rozši�ující globalizace, rozši�ování obchodních aktivit mezi státy 

i kontinenty, je d�ležité, aby m�l investor bez ohledu na stát p�vodu p�ístup 

k nezkresleným dat�m. Z tohoto d�vodu byly utvo�eny nezávislé oborové skupiny, 

které vydávají doporu�ení a návody. Z t�chto doporu�ení a návod� vznikají soubory 

mezinárodních standard�, které mohou spole�nosti pro vykazování svých výsledk�

a svého postavení použít. Jejich použití je v n�kterých p�ípadech dobrovolné, v jiných 

vynucené. Tato oblast jako celek je ozna�ována jako mezinárodní ú�etnictví. 

(MLÁDEK, 2005) 

D�ležitá je ovšem i skute�nost, že sestavením ú�etní záv�rky podle jiných než 

národních ú�etních standard� nezbavuje ú�etní jednotku povinnosti sestavit ú�etní 

záv�rku dle národní ú�etní soustavy. Ú�etní záv�rka dle jiných než národních ú�etních 

standard� má v tu chvíli pouze dopl�ující charakter. 

Základním harmoniza�ním prvkem ú�etnictví na úrovni Evropské unie (dále jen EU) 

jsou sm�rnice (direktivy), které mají �lenské státy povinnost za�lenit do svých 

národních legislativních soustav. P�i za�le�ování direktiv do národních soustav 

je jednotlivým �lenským stát�m v ur�itých p�ípadech ponechána možnost volby 

z n�kolika možných variant ošet�ení dané problematiky. D�sledkem je �áste�ná 

nesrovnatelnost ú�etních informací v rámci EU. Snaha tento problém zmírnit 

se projevuje uvád�ním zp�es�ujících informací v p�ílohách a poznámkách výkaz�, ale 

není to pravidlem. Ur�itý vliv také hraje rozdíl mezi anglosaskou (Velká Británie, Irsko) 

a kontinentální �ástí EU (zbývajících 25 �len�). (KOVANICOVÁ, 2002) 

Ú�etnictvím se zabývá �tvrtá a sedmá a osmá direktiva EU (s ohledem na dobu vzniku 

ozna�ované mnohdy stále ES). Ve �tvrté sm�rnici EU jsou zpracovány podmínky pro 

harmonizaci ro�ních ú�etních záv�rek velkých a st�edních kapitálových spole�ností 

nekótovaných na burzách EU. V sedmé sm�rnici EU je zpracována problematika 

vykazovaní konsolidovaného celku, tedy podnik�, které mají charakter holdingu, 
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koncernu apod. Osmá sm�rnice EU se v�nuje povinnému auditu ro�ních 

a konsolidovaných ú�etních záv�rek. (FEDOROVÁ, 2009) 

Další linii regulace ú�etnictví, respektive ú�etního vykazování, p�edstavují US GAAP 

(Generally Accepted Accounting Principles). 

„US GAAP p�edstavují soubor národních ú�etních standard� Spojených stát�

amerických, jsou však významné pro celosv�tovou harmonizaci ú�etnictví.“ 

(DVO�ÁKOVÁ, 2009; s. 3) Autorem US GAAP není politická instituce, ale nezávislý 

výbor FASB (Financial Accounting Standard Board). FASB je výbor, který slu�uje 

r�zné profese a zájmové skupiny. Své zastoupení v n�m mají audito�i (3 k�esla), 

zástupci podnikatelské sféry (2 k�esla), školství (1 k�eslo) a vláda (1 k�eslo). Nejv�tší 

váhu tudíž má auditorská profese. Na rozdíl od Evropské Unie, ve Spojených státech 

amerických p�evládá názor, že ú�etní pravidla by m�li tvo�it osoby v oboru vzd�lané 

a zkušené, které s daty obsaženými v ú�etnictví pracují. Z tohoto d�vodu má nejv�tší 

váhu auditorská profese. Auditor by jako nezávislý odborník m�l posoudit, jestli byla 

ú�etní záv�rka provedena v po�ádku, a následn� k ní p�idat odborný komentá�. Toho lze 

docílit, jen pokud budou pravidla tvo�ena odborníky, ne zákonodárci nap�í� pracovní 

i odbornou sférou. (MLÁDEK, 2002) 

US GAAP jsou sestaveny ze t�í hierarchických úrovní zahrnujících: 

• fundamentální postuláty; 

• koncep�ní rámec; 

• ú�etní standardy. 

Fundamentálními postuláty lze chápat jako ideové p�edpoklady a principy na nichž je 

stav�n ú�etní systém. Nejsou vyhlášeny zákonem, jde však prakticky o kostru 

finan�ního ú�etnictví. Lze mezi n� za�adit nap�íklad následující obecné ú�etní 

p�edpoklady (KOVANICOVÁ, 2002): 

• koncept ú�etní jednotky (Business Entity Concept), 

• p�edpoklad trvání podniku (Going Concern Assumption),

• akruální báze ú�etnictví (Accrual Koncept), 

• ú�tování v pen�žních jednotkách (Money Measurement), 

• zásada periodicity ú�etní záv�rky (Time Periods Assumption) a další. 
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Dále sem pat�í základní ú�etní principy a zásady (KOVANICOVÁ, 2002): 

• zásada pravdivé a v�rné zobrazení (True And Fair View), 

• zásada opatrnosti (Conservatism), 

• zásada stálosti ú�etních metod / konzistence (Consistency), 

• zásada p�i�azování náklad� výnos�m (Matching Principle), 

• zásada periodické alokace (Periodik Allocattion Principle), 

• zásada p�ednosti obsahu p�ed formou (Substance Over Form) a další. 

Koncep�ní rámec US GAAP specifikuje kvalitativní p�edpoklady ú�etní záv�rky, 

základních prvk� ú�etní záv�rky a charakteristiky ú�etních výkaz�. Práv� díky t�mto 

specifikacím mohou vzniknout standardy, které již podrobn� rozpracují pot�ebnou 

problematiku jednotlivých ú�etních p�ípad�. (JÍLEK, 2011) 

Lze konstatovat, že obecné principy a p�edpoklady zakotvené v US GAAP jsou sou�ástí 

všech ú�etních soustav, i když t�eba ne v plném rozsahu. To jen prokazuje d�ležitost 

ú�etního systému US GAAP, který je celosv�tov� uznávaný, protože prioritní 

je poskytnutí p�esných a p�ehledných dat uživateli ú�etní záv�rky. (MLÁDEK, 2002) 

4.1 Mezinárodní standardy ú�etního výkaznictví 

Výbor pro mezinárodní ú�etní standardy se sídlem v Londýn� (International Accounting 

Standards Committee – IASC) byl založen v roce 1973, jako nezávislá soukromá 

profesní organizace na základ� dohody profesních ú�etních institucí z deseti stát�

(mimo jiné USA, Velké Británie, Francie, Nizozemí). V roce 2000 se IASC skládal již 

ze 143 �len� ze 104 zemí. �innost IASC je �ízena Radou IFAC (International 

Federation of Accountants). Cílem vzniku IASC bylo vytvo�ení standard�, které upraví 

a sjednotí vykazování o ekonomické situaci spole�nosti, které zvýší transparentnost 

a srovnatelnost informací obsažených v ú�etních výkazech. To umož�uje snadn�jší 

vstup na kapitálové trhy (burzy) a potencionálním investor�m, v��itel�m a jiným 

uživatel�m ú�etních dat z výkaz� se dostanou informace pro efektivní rozhodování. 

IASC vytvo�il celkem �ty�icetjedna standard� ozna�ovaných jako IAS (International 

Accounting Standards), z nichž postupem �asu n�které byly zrušeny nebo slou�eny 

s jinými, byly postupn� novelizovány a v�tšina je stále ú�inná. Výbor IASC byl v roce 

2002 nahrazen Výborem pro interpretace standard� mezinárodního ú�etního 
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výkaznictví (International Financial Reporting Interpretacions Committee – IFRIC), 

který si stanovil za cíl tvorbu ú�etních pravidel a postup�, které reagují na nov� vzniklé 

ú�etní problémy. K odlišení nových a p�vodních standard� se zavedlo pro nové 

standardy ozna�ení IFRS (International Financial Reporsting Standards), kterých je 

v sou�asné dob� platných osm. Standardy neupravují b�žné ú�tování, nýbrž 

výkaznictví. (KRUPOVÁ, 2009) 

V roce 2002 EU rozhodla o povinnosti užívat Mezinárodních standard� ú�etního 

výkaznictví u spole�ností emitujících cenné papíry registrovaných na kapitálových 

trzích. Ú�innost tohoto rozhodnutí nastala rokem 2005.10

4.2 Mezinárodní ú�etní standard IAS 37 

Problematikou tvorby rezerv se v Mezinárodních standardech ú�etního výkaznictví 

zabývá standard IAS 37 – Rezervy, podmín�né závazky a podmín�ná aktiva. Tento 

standard byl vytvo�en s ohledem na skute�nost, že se jedná o oblast ú�etnictví, která 

je specifická, a m�že být p�edm�tem zneužívání ú�etnictví. Možnost zneužití tohoto 

prost�edku ú�etnictví spo�ívá v ur�ité nejistot� budoucí operace. IAS 37 zde pracuje 

s pojmem „pravd�podobnost“, který lze chápat jako více pravd�podobné než 

nepravd�podobné (more likely than not). Standard se v�nuje problematice rozpoznání, 

oce�ování a vykazování rezerv, podmín�ných závazk� a podmín�ných aktiv. Standard 

IAS 37 ne�eší pouze problematiku, které se v�nují jiné standardy (nap�. rezervy 

v pojiš�ovnictví, které je upraveno standardem IFRS 4 – Pojistné smlouvy). 

(DVO�ÁKOVÁ, 2008) 

4.2.1 Rezervy dle IAS 37 

Základním požadavkem standardu IAS 37 je vykazování rezervy na samostatném �ádku 

rozvahy. Rezerva musí být z�eteln� odlišeny od obchodních závazk� a od položek 

�asového rozlišení a dohadných položek. I v položkách �asového rozlišení a dohadných 

položkách je podobn� jako v rezervách pot�eba použít odhad k jejich tvorb�, ovšem 

nejistota p�i odhadu je mnohem menší než u rezerv. Rezerva je standardem 

specifikována jako „závazek s nejistým ur�ením nebo �ástkou“. (MLÁDEK, 2009) 

                                                
10 na�ízení EU 1606/2002 
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Standard rozlišuje mezi rezervami a podmín�nými závazky, rozdíl je vytvo�en tzv. 

testem na rezervu. Pokud daná položka spl�uje test na rezervu je podle požadavk� IFRS 

vždy vykázána v rozvaze jako závazek. Test na rezervu stanovuje 3 podmínky, které 

musí být spln�ny k vykázání rezervy (JÍLEK, 2011): 

• spole�nost má sou�asný závazek jako výsledek minulé události, 

• pravd�podobnost, že vypo�ádání závazku bude znamenat odliv zdroj�

p�inášejících ekonomických prosp�ch spole�nosti, 

• �ástka závazku m�že být spolehliv� odhadnuta. 

Spole�nost je povinna v p�ípad� nejistoty v kterékoli z t�chto podmínek využít všech 

dostupných informací, v�etn� nap�íklad názor� externích odborných poradc�. Problém 

p�edstavuje pravd�podobnost, která dává spole�nosti možnost subjektivn� vyhodnotit, 

zda se jedná o rezervu a zda bude vykázána. Pokud spole�nost nazná, 

že pravd�podobnost závazku je nedostate�ná, rezervu nevykáže, p�ípadn� bude pouze 

v p�íloze ú�etní záv�rky informovat o podmín�ném závazku. (DVO�ÁKOVÁ, 2008) 

Základem tvorby rezerv dle standardu IAS 37 je samoz�ejm� zásada opatrnosti. Nem�lo 

by dojít k situaci, kdy spole�nost nevykáže sou�asný závazek v rozvaze. Rezerva 

p�edstavuje závazek s nejistým �asovým posunem a nejistou výší, který vzniká vazbou 

na minulé události, v d�sledku kterých se podnik nem�že reáln� zbavit povinnosti jej 

splatit. Tuto povinnost m�že stanovit zákon, uzav�ená smlouva, p�ípadn� smluvní 

závazky. Dále m�že být tvorba rezervy vázána na mimosmluvní závazek, který není 

nijak právn� vymahatelný, ovšem spole�nost se nap�. ve�ejn� zavazuje k jeho pln�ní, 

p�ípadn� je toto pln�ní o�ekáváno od ve�ejnosti a obchodních partner� (nap�. odstran�ní 

ekologických škod, nadstandardní záruky). (JÍLEK, 2011) 

4.2.2 Podmín�né závazky 

Podmín�ný závazek dle IAS 37 je definován jako možný závazek, který vyplývá 

z minulých událostí, jehož existence bude potvrzena na základ� výsledku konkrétních 

budoucích událostí, které nejsou pln� pod kontrolou spole�nosti. Dále m�že být 

podmín�ným závazkem sou�asný závazek, který vyplývá z minulých událostí, ale není 

vykázán v rozvaze z d�vodu nepravd�podobnosti budoucího odlivu zdroj� nebo 

z nemožnosti spolehliv� ur�it budoucí odliv zdroj�. O podmín�ných závazcích 
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je informováno v p�íloze ú�etní záv�rky, neú�tuje se o nich a nejsou tedy vykázány 

v rozvaze. (KRUPOVÁ, 2009) 

Vztah mezi rezervou a podmín�ným závazkem je velmi úzký. Podmín�ný závazek 

p�edstavuje rezervu s vyšší mírou nejistoty. K rozpoznání, zda se jedná o rezervu nebo 

podmín�ný závazek slouží již zmín�ný test na rezervu (kapitola 4.2.1, s. 34). 

K jednodušší aplikaci testu na rezervu lze použít diagram, který je sou�ástí dodatku B 

standardu IAS 37. Tento diagram je uveden na obrázku 1. (KRUPOVÁ, 2009): 

Obrázek 1: Test na rezervu 

Zdroj: Krupová, 2009; s. 577 

4.2.3 Podmín�ná aktiva 

Standard IAS 37 definuje podmín�né aktivum jako pravd�podobné aktivum, které 

vzniklo jako d�sledek minulých událostí v p�ípad�, že budoucí ekonomický prosp�ch 

z aktiva závisí na spln�ní ur�itých podmínek, které jsou nejisté, a spole�nost na jejich 
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spln�ní nemá vliv. Druhý d�vod k vykázání podmín�ného aktiva m�že být nemožnost 

spolehliv� aktivum ocenit. Stejn� jako o podmín�ných závazcích bude o podmín�ných 

aktivech informováno v p�íloze ú�etní záv�rky. (DVO�ÁKOVÁ, 2008) 

4.2.4 Užití rezerv 

Tvo�ená rezerva musí mít specifický ú�el, který musí být p�i �erpání dodržen. Standard 

IAS 37 uvádí �etné p�íklady situací vedoucích ke tvorb� rezerv, nap�íklad: 

• likvidace aktiva, 

• záru�ní opravy, 

• nevýhodné smlouvy, 

• restrukturalizaci a další. 

Rezerva na budoucí provozní ztráty se podle standardu IAS 37 nesmí tvo�it, protože 

neodpovídá definici rezervy, která je ve standardu uvedena. Tím je z tvorby rezerv 

nap�íklad vylou�ena rezerva na opravy dlouhodobého majetku. Jde p�edevším o spojení 

se standardem IAS 16 (Pozemky, budovy a za�ízení), který požaduje nastavení 

odpisových plán� pro jednotlivé komponenty dlouhodobého majetku s r�znou 

životností tak, aby byly odpisovány samostatn�. Zám�rem tvo�it rezervu na opravy 

dlouhodobého majetku se ú�etní jednotka sama usv�d�uje z podhodnocení odpis�. 

(KRUPOVÁ, 2009) 

Rezerva na likvidaci aktiva je tvo�ena, pokud s po�ízením aktiva zárove� vzniká ú�etní 

jednotce povinnost nap�íklad toto aktivum o skon�ení jeho využívání odstranit. Tento 

závazek je poté p�edm�tem rezervy. Podkladem pro ur�ení výše rezervy bude 

odhadovaný úhrn výdaj� na odstran�ní aktiva. Tato rezerva zvyšuje po�izovací cenu 

aktiva a bude prost�ednictvím odpis� postupn� zahrnována do náklad� po celou dobu 

využívání aktiva. (DVO�ÁKOVÁ, 2008) 

Rezerva na záru�ní opravy se vztahuje ke kupní smlouv�, ve které je záruka sjednaná, 

p�ípadn� k právnímu p�edpisu, který záruku stanovuje. V �eské republice jím je zákon 

�. 40/1964 Sb., Ob�anský zákoník, v platném zn�ní (dále jen ob�anský zákoník), 

p�ípadn� zákon �. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném zn�ní (dále jen obchodní 

zákoník). Rezerva na záru�ní opravy se vytvo�í s ohledem na objem prodeje, 

poruchovost daného produktu a pr�m�rné náklady na odstran�ní dané poruchy. Dále 
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je ú�etní jednotka povinna vytvo�it rezervu i na poskytování nadstandardních výhod 

(záruk) zákazník�m (nap�. bezplatné garan�ní prohlídky). Ty se vztahují k období 

prodeje, tudíž by tento náklad musel být vázán k tomuto období. (DVO�ÁKOVÁ, 

2008) 

Nevýhodnou smlouvou se rozumí smlouva, jejíž o�ekávaný ekonomický užitek je nižší 

než nevyhnutelné náklady na spln�ní povinnosti. Rezerva se tvo�í z nevyhnutelných 

náklad� vyplývajících ze smlouvy. Rezerva se vytvo�í ve výši �istých náklad�

na spln�ní smlouvy nebo ve výši veškerých kompenzací nebo pokut, p�i p�ípadném 

nedodržení smlouvy. Ú�etní jednotka použije k ocen�ní rezervy variantu s nižší �ástkou. 

(KRUPOVÁ, 2009) 

Standard IAS 37 umož�uje tvorbu rezervy na restrukturalizaci. Standard p�esn�

upravuje podmínky restrukturalizace, které musí ú�etní jednotka splnit, k vykázání 

rezervy. Nejd�ležit�jší jsou podmínky na podrobný plán restrukturalizace a tento plán 

musí být zve�ejn�n takovým zp�sobem, aby všechny dot�ené strany m�ly reálné 

o�ekávání, že k restrukturalizaci dojde, p�ípadn� že již zapo�ala. Standard tímto brání 

takovým situacím, kdy je t�sn� p�ed rozvahovým dnem pouhým rozhodnutím 

managementu ú�etní jednotky manipulováno s výsledkem hospoda�ení. Rezerva 

na restrukturalizaci zahrnuje pouze p�edpokládané nezbytné p�ímé výdaje, které bude 

t�eba na restrukturalizaci vynaložit, tedy výdaje spojené s likvidací sou�asných kapacit. 

Tyto výdaje nesmí zahrnovat žádné vazby na pokra�ující �innost ú�etní jednotky 

(nap�. p�eškolení zam�stnanc� nebo marketingové náklady). (KRUPOVÁ, 2009; 

DVO�ÁKOVÁ, 2008) 

P�ehled konkrétních situací, které vedou k tvorb� rezerv lze nalézt 

v dodatku C ke standardu IAS 37 a jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tabulka 1: Situace vedoucí ke tvorb� rezerv 

Situace 
Vytvo�it 
rezervu? 

Záru�ní opravy ANO 

Kontaminovaná p�da ANO 
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Likvidace vrtný plošin v mo�ích ANO 

Refunda�ní politika podniku p�i prodeji zboží ANO 

Uzav�ení divize – neprojednané k datu výkaz� NE 

Uzav�ení divize – projednané a p�ipravované k datu výkaz� ANO 

Na�ízení p�íslušných orgán� na po�ízení protikou�ových filtr� NE 

P�eškolení zam�stnanc� v souvislosti se zm�nami v da�ovém 
systému 

NE 

Nevýhodná smlouva ANO 

Individuální záruka, která pravd�podobn� nebude využita NE 

Individuální záruka, která pravd�podobn� bude využita ANO 

Soudní spory – pravd�podobn� vyhrané NE 

Soudní spory – pravd�podobn� prohrané ANO 

Opravy a údržba NE 

Zdroj: Krupová, 2009; s. 578 
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5 TVORBA REZERV VE SPOLE�NOSTI RATI, S.R.O. 

Spole�nost RaTi, s.r.o. vznikla dnem zápisu do obchodního rejst�íku vedeného 

u krajského soudu v Brn� dne 18. ledna 2006 jako obchodní firma RTH ELEKTRO 

s.r.o. se sídlem v Brn�, Heršpická 758/13 PS� 656 92, v právní form� spole�nosti 

s ru�ením omezeným a p�id�leným identifika�ním �íslem 276 71 674. Dne 9. Listopadu 

2006 prob�hla zm�na obchodní firmy z RTH ELEKTRO s.r.o. na RaTi, s.r.o. Dne 4. 

dubna 2011 spole�nost p�est�hovala své sídlo na adresu Staré nám�stí 9/8, PS� 619 00, 

Brno. 

Základní kapitál spole�nosti RaTi, s.r.o. ve výši 200 000 K�, složených t�emi tehdejšími 

spole�níky, je splacen v plné výši, �ímž byla spln�na podmínka § 107 obchodního 

zákoníku. Obchodní zákoník zde stanovuje minimální hodnotu základního kapitálu pro 

spole�nost s ru�ením omezeným na 200 000 K�. Ke dni zápisu do obchodního rejst�íku 

m�la spole�nost t�i spole�níky, od 22. dubna 2009 má spole�nost pouze jedno 

spole�níka Miroslava Racka, který má ve spole�nost 100 % obchodní podíl a zastává 

funkci jednatele spole�nosti. 

P�edm�tem �innosti spole�nosti RaTi, s.r.o. jsou dle záznamu v obchodním rejst�íku: 

• Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických za�ízení; 

• Výroba, obchod a služby neuvedené v p�ílohách 1 až 3 zákona �. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání. 

Nabídka služeb a produkt� nabízených spole�ností RaTi, s.r.o. se specializuje na:11

• Výroba rozvad���; 

• Elektroinstalace pro domácnosti a pr�myslové provozy; 

• Prodej a montáž slaboproudých systém�; 

• Prodej a montáž fotovoltaických elektráren (dále jen FV). 
                                                

11 Justice.cz Úplný výpis z obchodního rejst�íku. [online]. P�evzato dne 30. 5. 2011. Dostupné z WWW: 

<http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=700011439&sysinf.vypis.rozsah=upl

ny&sysinf.@typ=transformace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sysinf.vypis.klic=d

9266a927c5618bc77d72bc7d390aa0e&sysinf.spis.@oddil=C&sysinf.spis.@vlozka=50680&sysinf.spis.

@soud=Krajsk%FDm%20soudem%20v%20Brn%EC&sysinf.platnost=30.05.2011>. 
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V roce 2008 spole�nost RaTi, s.r.o. podstatn� zm�nila strukturu nabízených produkt�

a služeb. Tato zm�na se provila i na objemu tržeb, který se oproti roku 2007 více než 

zdvojnásobil. Stejnou tendenci m�la i v roce 2009, kde byl zaznamenán nár�st tržeb 

o 46 % oproti minulému období. Provozní výsledek hospoda�ení v roce 2008 

vrostl o 142 % oproti roku 2007, následující rok provozní výsledek hospoda�ení vzrostl 

o 58 %. Data z ú�etní záv�rky za rok 2010 nejsou v dob� tvorby bakalá�ské práce 

dostupné. 

Spole�nost RaTi, s.r.o. v pr�m�ru zam�stnává 12 osob. Vedení ú�etnictví spole�nost 

zajiš�uje externím dodavatelem. 

Zkoumaná spole�nost nemá ve vnitropodnikových sm�rnicích problematiku rezerv 

ošet�enu. P�edstavuje to pro ni zna�né riziko. Její ú�etnictví se stává pro externí 

uživatelé dat z ú�etní záv�rky do ur�ité míry ned�v�ryhodné. Ned�v�ryhodnost plyne 

z porušování zásady opatrnosti v ú�etnictví. Spole�nost RaTi, s.r.o. se již setkala 

s neochotou bankovních institucí, p�i žádosti o poskytnutí úv�r�, kde jedním 

z od�vodn�ní bylo nevykázání rezerv na rizika a ztráty z podnikání v ú�etní záv�rce, 

které vede ke zkreslení o ekonomické situaci ve spole�nosti. 

5.1 Rezerva na bezplatné servisní služby a bezplatnou údržbu 

Spole�nost RaTi, s.r.o. vytvá�í uzavíráním smlouvy o dílo se specifickými odb�rateli 

nárok odb�ratele na bezplatné servisní služby a bezplatnou údržbu po dobu sjednanou, 

která se vztahuje k produktu zakoupenému (vyhotovené dílo) od spole�nosti. A�koliv 

se jedná pro odb�ratele o bezplatnou �innost, spole�nosti RaTi, s.r.o. p�i poskytnutí 

vzniká náklad. Tento náklad se vztahuje k minulému období, konkrétn� k období vzniku 

a vykázání výnosu z dané smlouvy. Ustanovení smlouvy, na základ� kterých 

spole�nosti RaTi, s.r.o. vzniká tato povinnost, jsou uvedena v p�íloze 1°bakalá�ské 

práce. 

Náklady, na které musí spole�nost tvo�it rezervu na bezplatné servisní služby 

a bezplatnou údržbu, p�edstavují mzdové náklady za práci technika zajiš�ující danou 

službu, náklady na spot�ebovaný materiál a cestovní náklady. Spole�nost musí 

spolehliv� odhadnout �etnost a náro�nost dané služby. K odhadu by m�ly sloužit 

p�edevším zkušenosti z minulých období. 
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Dle smlouvy o dílo je spole�nost povinna pravideln� kontrolovat zhotovené dílo každé 

t�i m�síce. S ohledem na d�ležitost zákazníka a specifi�nost díla, spole�nost o�ekává 

i �ast�jší �etnost kontrol. Dle protokol� o kontrolách z minulých období dochází 

za jedno ú�etní období pr�m�rn� k sedmi kontrolám. V následující tabulce je p�ehled 

pr�m�rných náklad� souvisejících s jednou kontrolou: 

Tabulka 2: Kalkulace náklad� na servisní kontroly 

Náklad Hodnota 

Práce technika (mzda + povinná pojišt�ní) (2 hodiny práce technika)  350 K�  

Cestovní náklady  300 K�

Spot�eba drobného nefakturovaného materiálu  100 K�

Celkové pr�m�rné náklady  750 K�

Celkové odhadované náklady na kontroly v pr�b�hu záru�ní lh�ty   26 250 K�

Zdroj: Vlastní zpracování 

Spole�nost by tedy m�la do období výnosu z dané smlouvy o dílo zahrnout náklad 

na vytvo�ení rezervy v hodnot� 26 250 K�, která bude postupn� �erpána na pokrytí 

náklad� bezplatných povinných kontrol p�edm�tu smlouvy b�hem záru�ní lh�ty. 

5.2 Rezerva na záru�ní opravy 

Spole�nost RaTi, s.r.o. poskytuje na veškeré své produkty a služby záru�ní lh�tu, 

ve které odpovídá za skryté vady. P�i uzavírání smluv dle ob�anského zákoníku je 

standardní záru�ní lh�ta stanovena na minimáln� 24 m�síc�, s výjimkou potravin 

a produkt�, na kterých je uveden nejzazší termín použití, p�ípadn� termín 

garantovaného bezchybného použití. Zde je poté záru�ní doba omezena tímto �asovým 

termínem. Pokud není ve smlouv� o záruce zmín�no, platí záru�ní lh�ta v délce 

24 m�síc�, p�ípadn� do uplynutí doby garantovaného použití. P�i uzavírání smluv dle 

obchodního zákoníku je délka záru�ní lh�ty p�edm�tem jednání a musí být uvedena 

ve smlouv�. Spole�nost RaTi, s.r.o. s ohledem na rozmanitost poskytovaných služeb 
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a produkt� poskytuje r�znou délku záruky, která je závislá na povaze produktu nebo 

služby. Zde je pot�eba rozlišit i p�ístup ke tvorb� rezerv na záru�ní opravy. 

V p�ípad� poskytnutých služeb je velmi problematické odhadnout možné vady. Pro 

každého zákazníka je služba specifická. Nej�ast�ji poskytovanými službami jsou 

montáže FV za�ízení na konstrukce, montáž t�chto konstrukcí, montáž elektrických 

rozvod� a montáže slaboproudých a silnoproudých za�ízení. Je proto t�žké odhadnout 

konkrétní závady a vady, které mohou nastat. Ješt� v�tší problém poté p�edstavuje 

spolehlivý odhad náklad� na odstran�ní t�chto vad. Je tedy nutné využít 

ke spolehlivému odhadu p�edevším náklady na odstran�ní vad v záru�ní dob�

z minulých období. Náklady zp�sobené danou vadou kryje p�i spln�ní podmínek 

pojišt�ní odpov�dnosti za zp�sobené škody, sjednané do výše krytí až sto milion� korun 

�eských. Dále je spole�nost omezena daty o minulých zakázkách. Od roku 2008 

zm�nila znateln� sm�r nabízených produkt� a služeb. Tudíž zatím nelze vyhodnotit 

všechny zakázky z roku 2008, protože jim nadále b�ží záru�ní lh�ta. Na n�které 

produkty a služby totiž spole�nost RaTi, s.r.o. poskytuje záruku delší než 60 m�síc�. 

K odhadu tedy musí spole�nost využít v sou�asné dob� dostupná data. K tomu 

je d�ležité si výnosy spole�nosti rozd�lit na specifické �ásti, a to: 

• výroba rozvad���, 

• montáž FV do instalovaného výkonu 20 kWp, 

• montáž FV s instalovaným výkonem nad 20 kWp, 

• elektroinstalace pro domácnosti, 

• elektroinstalace pro pr�myslové objekty. 

Podle t�chto �ástí lze dále sledovat náklady na odstran�ní vad v záru�ní dob�. 

V následující tabulce jsou vyjád�eny výnosy dle jednotlivých �ástí v roce 2009 a k nim 

vázané náklady na záru�ní opravy do konce roku 2010. Záru�ní opravy vázané 

k montážím z roku 2008 neposkytují spolehlivé údaje pro tvorbu rezerv vlivem 

zapracování nových postup�, nutnosti �ešit nedostatky ve výbav�, které se projevily 

v nákladech na opravy nákladným pronájmem této výbavy. 
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Tabulka 3: Náklady na záru�ní opravy do roku 2010 

Druh zakázky Tržby za rok 2009 

Náklady na záru�ní 
opravy do konce 2010 

vázané na zakázky 
z roku 2009 

Výroba rozvad���  5 067 408 K� nebyly zaznamenány 

Montáž FV do 20 kWp  4  968 821 K�   5 040 K�

Montáž FV nad 20 kWp  27 249 679 K�   74 568 K�

Elektroinstalace pro domácnosti  6 885 466 K� nebyly zaznamenány 

Elektroinstalace pro pr�myslové 
objekty 

 12 395 438 K�   217 616 K�

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dle odhad� technik� spole�nosti lze o�ekávat v pr�b�hu konce záru�ní lh�ty 

sledovaných zakázek další pln�ní, zobrazená v tabulce 4. 

Tabulka 4 - Odhadu budoucích záru�ních pln�ní 

Druh zakázky Odhad budoucích záru�ních pln�ní 

Výroba rozvad���  18 000 K�

Montáž FV do 20 kWp  24 000 K�

Montáž FV nad 20 kWp  72 000 K�

Elektroinstalace pro domácnosti  18 000 K�

Elektroinstalace pro pr�myslové objekty  84 000 K�

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celkov� tedy v roce 2009, kdy byly ú�továny výnosy ke sledovaným zakázkám, m�la 

spole�nost RaTi, s.r.o. vytvo�it rezervu na záru�ní opravy odhadnutou dle tabulky 5, 

která je uvedena na následující stran�. 
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Tabulka 5: Ocen�ní rezervy na záru�ní opravy za rok 2009 

Druh zakázky Odhad budoucích záru�ních pln�ní 

Výroba rozvad���   18 000 K�

Montáž FV elektráren do 20 kWp   29 040 K�

Montáž FV elektráren nad 20 kWp   146 568 K�

Elektroinstalace pro domácnosti   18 000 K�

Elektroinstalace pro pr�myslové objekty   301 616 K�

Celková výše rezervy na záru�ní opravy   513 224 K�

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vypo�tená výše rezervy, kterou m�la spole�nost RaTi, s.r.o. v roce 2009 vytvo�it 

na pokrytí budoucích záru�ních oprav je 513 224 K�, což p�edstavuje 0,91 % tržeb 

ze sledovaných zakázek. Rozdílnost jednotlivých zakázek v rámci vytvo�ených 

kategoriích neumož�uje vytvo�it dostate�n� p�esn� jednotku, podle které se má rezerva 

tvo�it. Náhradní variantou je ur�it co nejp�esn�jší odhad, jaký podíl z tržeb 

dle jednotlivých typ� zakázek p�ipadá na záru�ní opravy v dané kategorii.  

Tabulka 6 - Pom�r záru�ních oprav na tržbách 2009 

Druh zakázky Tržby 
Záru�ní opravy 

(i o�ekávané) 
Pom�r 

Výroba rozvad���  5 067 408 K�   18 000 K�    0,36 % 

Montáž FV  

do 20 kWp 
 4 968 821 K�   29 040 K�    0,58 % 

Montáž FV  

nad 20 kWp 
 27 249 679 K�   146 568 K�    0,54 % 

Elektroinstalace pro 
domácnosti 

 6 885 466 K�   18 000 K�    0,26 % 

Elektroinstalace pro 
pr�myslové objekty 

 12 395 438 K�   301 616 K�    2,43 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Spole�nost RaTi, s.r.o. m�že rezervu na záru�ní opravy ocenit pomocí takto 

vypo�ítaných pom�rových �ísel. D�ležitá je jejich pravidelná aktualizace, kterou 

se zvýší jejich p�esnost. Z údaj� o tržbách v roce 2010 je tedy možno provést výpo�et 

tvo�ené rezervy. 

Tabulka 7: Výpo�et výše rezerv na záru�ní opravy za rok 2010 

Druh zakázky Tržby Pom�rové �íslo Výše rezervy 

Výroba rozvad���  5 036 173 K�  0,36 %  18 130 K�

Montáž FV 

do 20 kWp 
 2 152 136 K�  0,58 %  12 482 K�

Montáž FV  

nad 20 kWp 
 102 367 030 K�  0,54 %  552 782 K�

Elektroinstalace pro 
domácnosti 

 3 849 220 K�  0,26 %  10 008 K�

Elektroinstalace pro 
pr�myslové objekty 

 1 475 182 K�  2,43 %  35 847 K�

Zdroj: Vlastní zpracování 

5.3 Dopad tvorby rezerv 

Vytvo�ení rezervy se projeví snížením výsledku hospoda�ení, který je sou�ástí vlastního 

kapitálu, a navýšením cizích zdroj�, který je za�azen mezi cizí kapitál. Dopad tvorby 

rezerv lze tedy prezentovat pomocí ukazatel� finan�ní analýzy, které tyto prvky 

ovliv�ují.  

Tvorba rezerv se projevuje v kapitálové struktu�e spole�nosti. Zm�na zp�sobená 

vytvo�ením rezervy je patrná z ukazatele celkové zadluženosti. Ukazatel celkové 

zadluženosti vyjad�uje podíl cizích zdroj� na celkových pasivech spole�nosti.12

                                                
12 MRKVI�KA, KOLÁ�, Finan�ní analýza; 2006 
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Tabulka 8: Ukazatel celkové zadluženosti 2009 

Cizí zdroje 
(v tisících K�) 

Pasiva celkem 
(v tisících K�) 

Zadluženost 

Bez vykázání 
rezerv 

6 414 12 067 53,15% 

S vykázáním rezerv 6 926 12 067 57,40% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vytvo�ení rezerv v ú�etní záv�rce za rok 2009 by ovlivnil ukazatel zadluženosti 

o 4,25%. Tento rozdíl vznikl p�esunem �ástky vytvo�ených rezerv z vlastních zdroj�, 

kde spadaly do výsledku hospoda�ení, mezi cizí zdroje, mezi které se rezervy �adí. Tím 

se zvýšila zadluženost spole�nosti. 

Ukazatel dlouhodobé zadluženosti vyjad�uje, jaká �ást chodu spole�nosti je kryta 

dlouhodobými dluhy.13 Mezi dlouhodobé dluhy se zde �adí i rezervy, a�koliv se o dluh 

p�ímo nejedná. Rezervy ovšem v rozvaze p�edstavují budoucí náklad. 

Tabulka 9: Dlouhodobá zadluženost 2009 

Dlouhodobé 
cizí zdroje 

(v tisících K�)

Zdroje celkem 
(v tisících K�)

Dlouhodobá 
zadluženost 

Bez vykázání 
rezerv 

0 12 067 0,00 % 

S vykázáním rezerv 513 12 067 4,25 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ukazatel dlouhodobé zadluženosti p�i nevykázání rezerv dosahuje nuly, tedy 

že spole�nost RaTi, s.r.o. je schopna financovat sv�j chod vlastním kapitálem 

a krátkodobými, p�evážn� obchodními, závazky.  

Vliv vytvo�ených rezerv se projeví také v koeficientu samofinancování, který vyjad�uje 

podíl vlastního kapitálu na celkových zdrojích spole�nosti, tedy na pasivech.  

                                                
13 Sola� a Bartoš, 2006. 



- 47 - 

Tabulka 10: Koeficient samofinancování 2009 

Vlastní kapitál 
(v tisících K�) 

Pasiva celkem 
(v tisících K�)

Koeficient 
samofinancování 

Bez vykázání 
rezerv 

5 653 12 067 46,85% 

S vykázáním rezerv 5 141 12 067 42,60% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Koeficient samofinancování vyjad�uje, jakou m�rou pokrývají vlastní zdroje chod 

spole�nosti.14 Vytvo�ení rezervy na záru�ní opravy v roce 2009 by snížili podíl 

vlastních zdroj� o 4,25% oproti hodnot� vypo�ítané použitím skute�n� vykázaných 

hodnot.  

Ukazatel rentability vloženého kapitálu (Return on Investments) vyjad�uje hrubou 

výnosnost podniku bez ohledu na rozložení kapitálu a jeho náklady.15 Vykázání rezervy 

se zde projeví vlivem snížení provozního výsledku hospoda�ení.  

Tabulka 11: Ukazatel rentability vloženého kapitálu 2009 

Provozní 
hospodá�ský 

výsledek 
(v tisících K�)

Celkový kapitál 
(v tisících K�)

Rentabilita 
vloženého kapitálu 

Bez vykázání rezerv 3 653 12 067 0,30 

S vykázáním rezerv 3 140 12 067 0,26 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu vyjad�uje, kolik korun zisku p�ipadá na jednu 

investovanou korunu do spole�nosti RaTi, s.r.o. P�i nevykázání rezervy je tento ukazatel 

                                                
14 Kislingerová a Hnilica, 2008. 
15 Kislingerová, 2010. 
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um�le vylepšen. Bez vykázané koruny p�ipadá na korunu zisku 0,30 korun, rentabilita 

vloženého kapitálu má hodnotu 30 %. Vytvo�ená rezerva na záru�ní opravy tento 

ukazatel snížila o �ty�i setiny koruny, výsledná rentabilita, která odpovídá skute�nému 

obrazu o ekonomickém stavu spole�nosti RaTi, s.r.o., tedy dosahuje pouze 26 %. 
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6 NÁVRHY A DOPORU�ENÍ 

S ohledem na vliv dosud nevykazovaných rezerv na d�v�ryhodnost dat obsažených 

v ú�etní záv�rce, shledávám za nutné vytvo�ení interních sm�rnic, které ošet�í 

problematiku vykazování rezerv ve spole�nosti RaTi, s.r.o. S d�razem na ochranu 

externích uživatel� výstup� z ú�etnictví, považuji za nejd�ležit�jší druhy rezerv, které 

m�že spole�nost RaTi, s.r.o. tvo�it, rezervu na bezplatné servisní služby a bezplatnou 

údržbu a rezervu na záru�ní opravy.  

Spole�nost RaTi, s.r.o. dále m�že tvo�it rezervy podle zákona o rezervách, jejichž 

tvorbou si m�že snížit základ dan� z p�íjm� právnických osob. Z rezerv tvo�ených podle 

zákona o rezervách je možné tvo�it ve spole�nosti RaTi, s.r.o. rezervu na opravu 

dlouhodobého majetku. Zde ovšem nastává kolize s IAS 37, který p�í�inu tvorby rezerv 

na opravu dlouhodobého majetku vidí v nedokonalém odpisovém plánu. Tím by tedy 

mohl dojít ke zkreslení údaj� obsažených v ú�etní záv�rce. Proto doporu�uji od tvorby 

této rezervy upustit.  

6.1 Sm�rnice pro tvorbu rezervy na bezplatné servisní služby 

a bezplatnou údržbu 

Vytvo�ení sm�rnice pro tvorbu rezervy na bezplatné servisní služby a bezplatnou 

údržbu umožní ú�tovat spole�nosti RaTi, s.r.o. tvorbu rezervy na bezplatné servisní 

služby a bezplatnou údržbu. Povinnost provád�t bezplatné servisní služby a bezplatnou 

údržbu vzniká spole�nosti z titulu smlouvy o dílo. Uzav�ením smlouvy o dílo 

spole�nosti RaTi, s.r.o. vzniká budoucí závazek, k tomuto datu by se tedy m�la tvo�it 

rezerva. Navrhuji vytvo�it sm�rnici pro tvorbu rezervy na bezplatné servisní služby 

a bezplatnou údržbu ve zn�ní z následující strany bakalá�ské práce. 
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Sm�rnice �.  ....................................  

Platná od  ....................................... 

Sm�rnice pro tvorbu a �erpání rezervy na bezplatné servisní služby a bezplatnou 

údržbu 

Spole�nost vytvá�í rezervu na náklady spojené s provád�ním bezplatných servisních 

služeb a bezplatné údržby u p�edm�tu smluv o dílo, z kterých lze tuto službu nárokovat. 

Délka nároku na služby bezplatného servisu a údržby musí být stanovena ve smlouv�

o dílo stejn� jako stanovení jejich �etnosti. Rezerva bude vytvá�ena následujícím 

zp�sobem: 

A. Každý rok bude vytvá�ena rezerva u provedených zakázek ve výši odpovídající 

náklad�m na servisní služby a bezplatnou údržbu. Do odhadu t�chto náklad�

se zahrnou: 

a.  p�ímé mzdy, v�etn� zákonného pojišt�ní, 

b.  odhadovaná spot�eba materiálu,  

c. cestovné.  

B. Rezerva se vytvá�í po celé období, po které budou servisní služby a údržba 

bezplatn� poskytována. V každém roce bude vytvo�en zvláštní analytický ú�et 

pro sledování rezervy na bezplatné servisní služby a bezplatnou údržbu. Rezerva 

bude rozpušt�na ve výši náklad� souvisejících s provád�nými servisními 

službami a provád�nou údržbou. Po uplynutí období nároku na tyto služby bude 

zbytek rezervy rozpušt�n. 

C. Za ú�elem sledování náklad� na poskytnuté bezplatné servisní služby 

a bezplatnou údržbu budou vytvo�eny zvláštní analytické ú�ty. P�í poskytování 

t�chto bezplatných služeb je technik provád�jící kontrolu povinen sepsat 

protokol, na kterém bude mimo jiné uvedeno období, ve kterém byla zakázka, 

na níž je bezplatná služba poskytována, dokon�ena. Z rezervy toho období bude 

náklad na opravu pokryt v plné výši vynaložených náklad� až do výše vytvo�ené 

rezervy. Náklady na bezplatné servisní služby a bezplatnou údržbu jsou kryty 

v hodnot� p�ímých mezd, v�etn� zákonného pojišt�ní, spot�eby materiálu 

a cestovného.  
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Za pravidelné m�sí�ní vyhodnocování pr�b�hu bezplatných servisních služeb 

a bezplatné údržby a jeho p�edávání k ú�tování odpovídá: vedoucí technik ..  

Za ú�tování tvorby a �erpání rezervy na bezplatné servisní služby a bezplatnou údržbu 

odpovídá: ú�etní - fakturantka

Za udržování této sm�rnice v aktuálním stavu odpovídá: vedoucí ú�etního odd�lení

Dne …………… 

Schválil:    

6.2 Sm�rnice pro tvorbu rezervy na záru�ní opravy 

Vytvo�ením sm�rnice pro tvorbu rezervy na záru�ní opravy vznikne spole�nosti RaTi, 

s.r.o. metodický prvek, který ji zaru�í konstantní postup p�i tvorb� rezervy na záru�ní 

opravy. Povinnost provád�t záru�ní opravy, v p�ípad� náro�n�jší vady vým�nu produktu 

v záru�ní lh�t�, spole�nosti RaTi, s.r.o. vyplývá z ob�anského zákoníku, p�ípad�

zákazník� fyzických osob, nebo ze smluv uzavíraných s odb�rateli. Navrhuji vytvo�ení 

sm�rnice na záru�ní opravy v následujícím zn�ní. 

Sm�rnice �.  ....................................  

Platná od  ....................................... 

Sm�rnice na tvorbu a �erpání rezervy na záru�ní pln�ní 

Spole�nost vytvá�í rezervu na náklady spojené s odstra�ováním vad �i náhradou 

dodaných výrobk� a dodaného zboží, které se vyskytnou po dobu, na kterou je záruka 

poskytována. Záruky jsou poskytované na dobu uvedenou v kupní smlouv�, p�ípadn�

ve smlouv� o dílo. Rezerva bude vytvá�ena následujícím zp�sobem: 

A. Každý rok bude vytvá�ena rezerva u provedených prací a dodávek ve výši 

vypo�ítané procentem z tržeb dle jednotlivých typ� zakázek dle osnovy uvedené 

v p�íloze sm�rnice na záru�ní pln�ní �. 1. Tato p�íloha bude pravideln�, 

a to minimáln� jednou ro�n�, aktualizována, použitím podílu náklad� na záru�ní 

opravy na tržbách daného typu zakázky.  
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B. V každém roce bude vytvo�en zvláštní analytický ú�et pro sledování rezervy 

na záru�ní pln�ní za práce provedené v tomto roce pro jednotlivý druh zakázek. 

Rezerva bude rozpoušt�na ve výši náklad� souvisejících s provád�nými 

opravami, p�ípadn� vým�nou. Po uplynutí záru�ní doby bude zbytek rezervy 

rozpušt�n. 

C. Za ú�elem sledování náklad� na záru�ní pln�ní budou vytvo�eny zvláštní 

analytické ú�ty. P�i uplat�ování nárok� na záru�ní pln�ní bude technik, 

pov��ený posuzovat oprávn�nost reklamace, po jejím uznání povinen vystavit 

protokol, na kterém bude mimo jiné uvedeno období, ve kterém byla zakázka, 

k níž se vztahuje záru�ní pln�ní, dokon�ena. Z rezervy daného období bude 

náklad na záru�ní pln�ní pokryt v plné výši vynaložených náklad� až do výše 

vytvo�ené rezervy. Náklady na záru�ní opravy jsou rezervou kryty v hodnot�

p�ímého materiálu, p�ímých mezd, v�etn� zákonného pojišt�ní, a cestovného. 

Za pravidelnou aktualizaci p�ílohy sm�rnice na záru�ní pln�ní �. 1 odpovídá vedoucí 

technik

Za pravidelné ro�ní vyhodnocování pr�b�hu záru�ních pln�ní a jeho p�edávání k 

zaú�tování odpovídá ú�etní - fakturantka 

Za ú�tování a �erpání rezervy na záru�ní pln�ní odpovídá ú�etní - fakturantka

Za udržování této sm�rnice v aktuálním stavu odpovídá vedoucího ú�etního odd�lení

Dne …………….. 

Schválil:    

P�íloha �. 1 k vytvo�ené sm�rnici na tvorbu a �erpání rezervy na záru�ní opravy bude 

pro rok 2010 vytvo�ena následovn�. 

P�íloha �. 1 ke sm�rnici �. …… na tvorbu a �erpaní rezervy na záru�ní pln�ní 

Tato p�íloha obsahuje procentní pom�ry tržeb sloužící ke stanovení výše rezervy 

na záru�ní pln�ní: 

• pro výrobu rozvad���: 0,36 % 
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• pro montáž FV do 20 kWp 0,58 % 

• pro montáž FV nad 20 kWp 0,54 % 

• pro elektroinstalace v domácnostech 0,26 % 

• pro elektroinstalace v pr�myslových objektech 2,43 % 

Tato p�íloha bude pravideln� minimáln� jednou ro�n� aktualizována, metodou podílu 

náklad� na záru�ní opravy na tržbách daného typu zakázky. 

Poslední aktualizace provedena dne ……………………...... 

Schválil:    
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ZÁV�R 

Cílem mé bakalá�ské práce bylo navrhnout možnosti tvorby rezerv podle �eské ú�etní 

legislativy a podle Mezinárodních standard� ú�etního výkaznictví. V teoretické �ásti 

jsem podrobn� rozebral podstatu a d�ležitost ú�etnictví, prvky regulující ú�etnictví, 

které mají vliv na tvorbu rezerv na ú�etnictví, možnosti tvorby zákonných rezerv, 

umož�ující snížit základ dan�, a možnosti tvorby ú�etních rezerv dle �eských ú�etních 

p�edpis�. Problematiku tvorby a vykazování rezerv na mezinárodní úrovni upravuje 

IAS 37 Rezervy, podmín�né závazky a podmín�ná aktiva, kterému se v teoretické �ásti 

bakalá�ské práce podrobn� v�nuji.  

V praktické �ásti jsem prezentoval vlivy nevykázaných rezerv na údajích uve�ejn�ných 

v ú�etní záv�rce za rok 2009 pomocí základních ukazatel� finan�ní analýzy. Spolu 

s rozborem možností tvorby rezervy na bezplatnou údržbu a servisní služby a rezervy na 

záru�ní opravy jsem vytvo�il návrhy sm�rnic, které mají zaru�ovat ve spole�nosti RaTi, 

s.r.o. správné a jednotné ú�tování o problematice tvorby rezerv.  

Pokud spole�nost RaTi, s.r.o. implementuje tyto sm�rnice do svých interních sm�rnic 

a bude podle nich p�i tvorb� rezerv postupovat, zvýší d�v�ryhodnost své ú�etní záv�rky. 

Tvorba rezerv vychází ze zásady opatrnosti, která ur�uje povinnost vykázat veškeré 

výdaje, které mohou souviset s obdobím, za které je vykazováno. P�i sestavování 

minulých ú�etních záv�rek spole�nost RaTi, s.r.o. tuto zásadu opomíjela, �ímž se stala 

ze strany bank a investor� mén� d�v�ryhodnou. Investice do spole�nosti RaTi, s.r.o. pro 

investory mohla p�edstavovat zna�né riziko, �ímž se pro spole�nost RaTi, s.r.o. 

zdražovalo financování pomocí externích zdroj�. Tento problém vytvo�ení sm�rnic pro 

tvorbu rezerv a jejich uplat�ování m�že zmírnit.  

Vytvo�ené sm�rnice vycházejí ze zákona o ú�etnictví, vyhlášky �eských ú�etních 

standard�. Jsou vytvo�eny s ohledem na p�edm�t podnikání spole�nosti a zohled�ují 

ur�itá specifika oboru podnikání spole�nosti RaTi, s.r.o. Spole�nost RaTi, s.r.o. musí 

tyto sm�rnice udržovat aktuální, aby byl zachován jejich ú�el. Používání neaktuálních 

sm�rnic na tvorbu rezerv by vedlo op�tovn� ke zkreslování informací obsažených 

v ú�etní záv�rce. 
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VI. Záru�ní doba, odpov�dnost za vady 

6.1 Zhotovitel odpovídá za jakost díla v rozsahu: 

Záru�ní doba je stanovena na 60 m�síc� plynoucích ode dne úsp�šného protokolárního 

p�edání a p�evzetí stavby. 

6.2 Zhotovitel je povinen provád�t pravidelné kontroly kvality v rozsahu a parametrech 

díla b�hem trvání celé záru�ní lh�ty, v intervalu minimáln� každých 3 m�síc�. O 

provedených kontrolách musí být vždy sepsán protokol, podepsaný oprávn�ným 

zástupcem objednatele i zhotovitele. 


