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A B S T R A K T 
 
Vykazování dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví se stává v zemích Evropy 

velmi žádané a není tomu jinak i v České republice. Zavedením Mezinárodních standardů 

finančního výkaznictví se stalo důležitým pro srovnávání účetních výkazů mezi 

společnostmi v různých zemích. Předmětem mé diplomové práce „Problematika finančního 

výkaznictví v nadnárodní společnosti“ je vymezit dopady implementace IFRS/IAS 

v konkrétní společnosti a navrhnout vhodný účetní systém, který by v podniku redukoval 

náklady spojené se sestavováním účetních závěrek podle různých pravidel. 

 
 
A B S T R A C T  
 
Reporting according to International Financial Reporting Standards is going to be requested 

in the European countries and the same situation occurs in the Czech Republic. Adopting 

International Financial Reporting Standards is very important to compare financial 

statements between companies in different countries. The subject of my master´s thesis 

„Issues of Financial Reporting in Multinational Company“ is to define the impact of 

implementation IFRS/IAS in the concrete company and to propose an appropriate 

accounting system, that reduce company costs associated with the compilation of accounts 

under the different rules. 

 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA   
 
Mezinárodní standardy finančního výkaznictví, Česká účetní legislativa, Japonská účetní 

legislativa, Finanční výkazy, Vykazování 

 

KEYWORDS 
 
International Financial Reporting Standards, Czech Accounting Legislative, Japanese 

Accounting Legislative, Financial Statements, Reporting 



Bibliografická citace 
 
HOLÁSKOVÁ, L. Problematika finančního výkaznictví v nadnárodní společnosti. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009. 103 s + přílohy. Vedoucí 

diplomové práce Ing. Michaela Beranová. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 
 
Prohlašuji, že diplomovou práci na téma „Problematika finančního výkaznictví  

v nadnárodní společnosti“ jsem vypracovala samostatně. Prohlašuji, že citace použitých 

pramenů je úplná, že jsem v práci neporušila autorská práva (ve smyslu zákona  

č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, ve znění 

pozdějších předpisů). 

 
 
 
 
V Šakvicích, dne 20. května 2009     

                     

                                                                                                ………………………….. 

                podpis 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poděkování 
 
Děkuji tímto vedoucí mé diplomové práce Ing. Michaele Beranové za odborné vedení, 

trpělivost a cenné konzultace, kterými přispěla k vypracování této práce. Dále děkuji panu 

Ing. Ondřeji Vendolskému a Ryogo Katovi za ochotné poskytnutí údajů a informací  

o společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obsah 

 
ÚVOD ......................................................................................................................................... 10 

1 HARMONIZACE FINAN ČNÍHO VÝKAZNICTVÍ ....................................................... 12 

1.1 HARMONIZACE ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE SVĚTOVÉM MĚŘÍTKU – US GAAP ........... 13 

1.2 HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE ................................................ 14 

1.3 ČESKÁ ÚČETNÍ LEGISLATIVA  ....................................................................................... 15 

1.4 MEZINÁRODNÍ STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ  .............................................. 17 

1.4.1 Historie mezinárodních standardů finančního výkaznictví ....................................... 17 

1.4.2 Struktura mezinárodních standardů finančního výkaznictví ..................................... 19 

1.4.3 Koncepční rámec mezinárodních standardů finančního výkaznictví ......................... 20 

1.4.4 Proces tvorby IFRS/IAS........................................................................................... 21 

1.4.5 Aplikace IFRS ......................................................................................................... 22 

1.4.6 IAS 1 – sestavování a zveřejňování účetní závěrky ................................................... 23 

1.5 JAPONSKÉ ÚČETNÍ STANDARDY ................................................................................... 24 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA VYKAZOVÁNÍ Ú ČETNÍCH INFORMACÍ .............. 26 

2.1 ÚČETNÍ VÝKAZY  ......................................................................................................... 26 

2.1.1 Kvalitativní charakteristiky výkazů .......................................................................... 27 

2.1.2 Uživatelé účetních výkazů ........................................................................................ 28 

2.2 ÚČETNÍ VÝKAZY DLE ČESKÉ ÚČETNÍ LEGISLATIVY  ...................................................... 30 

2.2.1 Rozvaha .................................................................................................................. 31 

2.2.2 Výkaz zisku a ztráty ................................................................................................. 34 

2.2.3 Příloha .................................................................................................................... 36 

2.3 ÚČETNÍ VÝKAZY V  SOULADU S PRAVIDLY  IFRS/IAS .................................................. 36 

2.3.1 Rozvaha .................................................................................................................. 37 

2.3.2 Výkaz zisku a ztráty ................................................................................................. 39 

2.3.3 Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu ..................................................................... 41 

2.3.4 Výkaz o peněžních tocích ......................................................................................... 42 

2.3.5 Použitá účetní pravidla a komentář ......................................................................... 43 

2.4 VYKAZOVÁNÍ FINAN ČNÍHO LEASINGU ......................................................................... 43 

2.4.1 Vykazování finančního leasingu dle české účetní legislativy ..................................... 43 



2.4.2 IAS 17 – Leasingy ................................................................................................... 46 

3 IMPLEMENTACE IFRS/IAS VE SPOLE ČNOSTI DAIKIN DEVICE CZECH 
REPUBLIC S.R.O. ..................................................................................................................... 49 

3.1 SPOLEČNOST DAIKIN DEVICE CZECH REPUBLIC S.R.O.................................................. 49 

3.2 SROVNÁNÍ ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH VÝKAZŮ VE SPOLEČNOSTI DAIKIN DEVICE 

CZECH REPUBLIC S.R.O. ........................................................................................................... 52 

3.2.1 Účetní výkazy společnosti Daikin Device Czech Republic, s.r.o. sestavené dle české 
účetní legislativy .................................................................................................................. 52 

3.2.2 Účetní výkazy společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. sestavené dle japonské 
účetní legislativy .................................................................................................................. 62 

3.3 SHRNUTÍ ROZDÍLŮ MEZI VÝKAZY SESTAVENÝMI DLE ČESKÉ ÚČETNÍ LEGISLATIVY A 

JAPONSKÉ ÚČETNÍ LEGISLATIVY  ............................................................................................... 74 

3.4 PŘEVOD ÚČETNÍCH VÝKAZŮ SESTAVENÝCH DLE ČESKÉ ÚČETNÍ LEGISLATIVY NA 

VÝKAZY SESTAVENÉ V SOULADU S IFRS .................................................................................. 76 

3.4.1 Transformace rozvahy ............................................................................................. 76 

3.4.2 Transformace výkazu zisku a ztráty ......................................................................... 79 

3.4.3 Vykazování finančního leasingu .............................................................................. 80 

3.5 SHRNUTÍ TRANSFORMACE ÚČETNÍCH VÝKAZŮ SESTAVENÝCH DLE ČESKÉ ÚČETNÍ 

LEGISLATIVY NA VÝKAZY SESTAVENÉ V  SOULADU S IFRS ....................................................... 82 

4 VYMEZENÍ DOPAD Ů TRANSFORMACE FINAN ČNÍCH VÝKAZ Ů PODNIKU A 
NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ ......................................................................................................... 85 

ZÁVĚR ....................................................................................................................................... 95 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ Ů ........................................................................................... 97 

SEZNAM ZKRATEK .............................................................................................................. 100 

SEZNAM TABULEK A OBRÁZK Ů ...................................................................................... 101 

SEZNAM PŘÍLOH .................................................................................................................. 103 

 

 

 

 

 

 

 



 10

Úvod 
 
Současná hospodářská situace a globální vývoj přinášejí nutnost harmonizace účetních 

standardů, která významně zjednoduší a zvýší transparentnost účetního výkaznictví, 

umožní vyšší srovnatelnost údajů a v neposlední řadě povede ke snížení nákladů. 

 
Stěžejním charakteristickým rysem vývoje světové ekonomiky je globalizace, která spočívá 

v provázanosti a propojenosti ekonomických, sociálních, kulturních, politických a mnoha 

dalších sfér. S rostoucí globalizací mizí hranice mezi státy, vznikají nové trhy a národní  

i nadnárodní společnosti. Globální svět v současné době klade mnohem větší důraz na 

sjednocení účetních systému. Cílem je odstranit rozdíly a odlišnosti mezi těmito systémy  

a vytvořit celosvětově uznávané účetnictví, které by umožnilo jednodušeji srovnávat 

jednotlivé informace a umožnilo přijímat kvalifikovaná rozhodnutí. 

 
Systém účetnictví a účetního výkaznictví založený pouze na národní legislativě daného 

státu nemůže poskytnout informace v podobě, která by byla srozumitelná všem 

potenciálním uživatelům, zejména zahraničním investorům. Proto je třeba jim poskytnout 

takové informace o finanční pozici a finanční výkonnosti podniku, která bude založena na 

mezinárodně uznávaných účetních koncepcích a zásadách. 

 
Mezinárodní standardy finančního výkaznictví (IFRS) jsou v současnosti pro mnohé české 

podniky předmětem každodenního zájmu, tedy zejména pro účetní a finanční profesionály 

pracující pro tyto podniky. 

 
Po vstupu České republiky do Evropské unie je použití IFRS pro přípravu individuálních 

 i konsolidovaných účetních závěrek povinné pro všechny podniky, jejichž cenné papíry 

jsou obchodovatelné na veřejných trzích členských států EU. Mnohé další podniky 

připravují účetní závěrky podle IFRS pro potřeby svých mateřských podniků nebo jako 

součást dodatečných informací požadovaných bankami, majiteli či jinými důležitými 

obchodními partnery. 
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Použití IFRS je pro české podniky různě obtížné vzhledem k rozsahu podobností a rozdílů  

s českou účetní legislativou. Například podniky, které jsou nájemci či pronajímateli 

finančního leasingu, budou muset při přípravě účetní závěrky zohlednit značné rozdíly mezi 

IFRS a českými účetními standardy. 

 
Společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o. je v současné době dynamicky se 

rozvíjející společnost s kapitálově silnou mateřskou společností. Tato skutečnost sebou 

přináší mnoho výhod, ale i nároků, které jsou na danou společnost kladeny ze strany 

mateřské společnosti Daikin Industries Ltd. v Japonsku, zejména v oblasti finančního 

výkaznictví, kterým se hodlám zabývat ve své diplomové práci. 

 
V teoretické části se budu zabývat harmonizací účetnictví nejen v Evropě, ale také ve 

Spojených státech amerických. Dále se budu věnovat mezinárodním standardům finančního 

výkaznictví. Vybrala jsem pouze ty standardy, které jsou pro převod společnosti relevantní. 

V závěru teoretické části stručně vysvětlím vykazování účetních informací podle české 

účetní legislativy a v souladu s pravidly IFRS. 

 
V praktické části budu nejprve charakterizovat společnost, zaměřím se na porovnání 

výkazů sestavených podle české účetní legislativy a japonské účetní legislativy. Dále uvedu 

postup transformace finančních výkazů na výkazy sestavené v souladu s pravidly IFRS.  

 
V závěru navrhnu vhodný účetní systém, který by redukoval náklady spojené 

s vykazováním účetních informací podle různých pravidel. 
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1 Harmonizace finančního výkaznictví 
 
Světová ekonomika se již řadu let rozvíjí. V centru zájmu se v rámci informačních systémů 

ocitá zejména harmonizace účetnictví. Je nutná potřeba sjednocení informačních systémů, 

urychlení komunikace a zvýšení srozumitelnosti a spolehlivosti ekonomických informací. 

V podmínkách postupující globalizace obchodu a internacionalizace kapitálových trhů není 

regulace účetnictví ohraničená národním rámcem již postačující, vyvolává potřebu 

mezinárodní harmonizace účetnictví. Harmonizací se rozumí přibližování účetních pravidel 

a účetních výkazů různých zemí do té míry, aby předkládané výkazy byly srovnatelné  

a obecně srozumitelné.1  

 
V současné době existují tři linie mezinárodní účetní harmonizace. Jedná se o Mezinárodní 

standardy finančního výkaznictví (IFRS2), jejichž cílem je snaha o obecnou harmonizaci 

účetního výkaznictví, dále harmonizace v rámci Evropské unie (zejména 4., 7. a 8. 

direktiva) a v neposlední řadě hraje důležitou roli harmonizace v rámci USA – USA GAAP.3 

 
Současné světové trendy ve finančním řízení, projevující se stále širší orientací  

na mezinárodní finanční toky, staví před účetnictví nové úkoly. Účetní systémy používané 

v jednotlivých zemích lze rozdělit do několika skupin.  První skupinou jsou státy, které 

patří do anglosaského modelu. Jeho cílem je pohotově reagovat na potřeby uživatelů i trhu 

a provádět změny v účetnictví velmi pružně. Je zde využíváno především zvykového práva. 

Další skupinou jsou státy patřící do kontinentálního modelu, kde je účetnictví regulováno 

pomocí právních norem. Ty ztěžují pružné provádění potřebných úprav a jsou do značné 

míry podřízeny daňovým zákonům a obchodnímu právu. Jihoamerický model využívá 

inflační účetnictví, kde se inflace zohledňuje buď při běžných účetních zápisech, nebo 

dodatečně přepočtem účetních výkazů. Cílem je především uspokojovat potřeby vlády  

a daňových orgánů. Poslední smíšený model prolíná tradiční prvky uniformity  

a podřízenosti daním s prvky charakteristickými pro anglosaský přístup.4 

                                                 
1 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle Mezinárodních standardů IAS/IFRS, str. 3. 
2 International Financial Reporting Standards 
3 General Accepted Accounting Principles 
4 KOVANICOVÁ, D. Finanční účetnictví. Světový koncept IAS/IFRS,  str. 7. 
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Co se týče regulace účetnictví, nabízí se řada nejrůznějších modelů. V každém státě probíhá 

regulace různým způsobem a v odlišném rozsahu. Má to za příčinu řada tradic, zvyků  

a ekonomické, sociální a legislativní prostředí dané země a její možné zapojení do širšího 

hospodářsko-politického seskupení.  

 
 
1.1 Harmonizace účetního výkaznictví ve světovém měřítku – US GAAP 
 
Účetní systém US GAAP se vyvíjel již od roku 1934. Při vytváření US GAAP hrají 

důležitou roli dvě instituce, a to Komise pro cenné papíry a burzy (SEC5), která měla 

stanovit účetní zásady, metody a formy sestavování účetních výkazů pro ty společnosti, 

jejichž akcie jsou registrovány na newyorské burze. Tuto povinnost však delegovala na 

soukromou profesní instituci Radu pro účetní standardy (FASB6), která ve spolupráci  

s významnými auditorskými a právními institucemi postupně začala vytvářet všeobecně 

uznávané účetní zásady – US GAAP. 

 
US GAAP jsou směsí teoreticky rozvíjených postupů i dobrovolně přijímaných praktických 

pohledů směřujících k tomu, aby finanční výkaznictví uspokojilo potřeby podnikání  

a veřejnosti. Nejsou formulovány žádným závazným předpisem, ale představují ucelený 

systém národní regulace účetnictví. Vyhovují požadavkům burz cenných papírů a mají 

podporu a uznání blízkých institucí či akademické obce. 7 

 
Významnou tendencí vývoje mezinárodní harmonizace je snaha o konvergenci US GAAP  

a IFRS. Ze srovnání vychází, že i při určitých odlišnostech jsou oba systémy postaveny na 

podobných principech a postulátech. Neexistují mezi nimi zásadní rozpory a jejich 

konvergence je možná.8 

 
 
 
 

                                                 
5 Security and Exchange Commission 
6 Financial Accounting Standards Board 
7 KOVANICOVÁ,D. Finanční účetnictví. Světový koncept , str. 130. 
8 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle Mezinárodních standardů IAS/IFRS, str. 5. 
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1.2 Harmonizace účetnictví v rámci Evropské unie 
 
Volný pohyb zboží, osob a kapitálu v zemích Evropské unie (dále jen EU) vyžaduje 

vytvoření jednotného podnikatelského prostředí, což lze těžce uskutečnit bez sbližování 

právních norem o kapitálových společnostech a ani bez harmonizace účetního výkaznictví. 

Nástrojem harmonizace jsou směrnice Evropského společenství závazné pro všechny 

členské státy. Tyto směrnice musí každá členská země zapracovat do svého národního 

hospodářství.   

 
První pokusy o sjednocení právních, ekonomických a sociálních podmínek členských států 

se objevují již v roce 1957, kdy vznikla smlouva o založení Evropského hospodářského 

společenství. Tato smlouva představuje právní základ harmonizace, jež se uskutečňuje 

pomocí vydávaných norem, tzv. direktiv. Harmonizace účetnictví se týká čtvrtá, sedmá  

a osmá direktiva, které tvoří základ účetního kodexu zemí Evropské unie. Čtvrtá direktiva 

upravuje účetní výkazy a přílohu, sedmá direktiva se zabývá konsolidovanými účetními 

výkazy a osmá direktiva se týká auditorů.9  

 
Přestože již byly směrnice několikrát novelizovány, upravovány a doplňovány, jsou 

v mnoha směrech zastaralé a odlišné. Nejsou rozpracovány do úrovně konkrétních 

standardů a obsahují několik variant řešení konkrétních problémů a členské státy mají tudíž 

právo volby. Problémem jsou však i účetní výkazy vyhotovené ve shodě s evropskými 

účetními směrnicemi, které nejsou na světovém kapitálovém trhu uznávány. To znamená, 

že podniky vstupující na světové kapitálové trhy musely sestavit účetní výkazy v souladu 

s mezinárodně uznávanými předpisy – US GAAP nebo dle IFRS, zaleží na tom, které 

upřednostňuje daná burza. 

 
Vzhledem k existenci evropské a mezinárodní harmonizace přijala Evropská komise novou 

strategii, která spočívala v posílení spolupráce s Výborem pro mezinárodní účetní 

                                                 
9   KOVANICOVÁ, D. Finanční účetnictví:  Světový koncept, str. 22. 
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standardy (IASC10), jehož úkolem je tvorba mezinárodních účetních standardů. Tím by 

měly být vyřešeny rozpory mezi účetními standardy a direktivami unie.  

 
V roce 2002 došlo k vydání nařízení Parlamentu a Rady č. 1606/2002 o uplatňování 

mezinárodních standardů, které ukládá povinnost všem podnikům, které mají akcie 

kótované na regulovaných trzích EU, sestavovat a předkládat účetní výkazy v souladu 

s IFRS, a to nejpozději od 1.1.2005. Výjimku do 1.1.2007 měli emitenti vykazující 

v souladu s US GAAP nebo emitenti, kteří měli pouze veřejně obchodovatelné dluhopisy.  

 
 
1.3 Česká účetní legislativa 
 
Účetnictví je důležitou součástí soukromého podnikání – slouží daňovým účelům a přináší i 

důležité informace o majetku a zaměstnancích firem. Normy v účetní oblasti jsou postupně 

přizpůsobovány pravidlům platným v celé Evropské unii, což dále prohlubuje možnost 

evropské spolupráce a vstupů firem na zahraniční trhy. O sladění podmínek v České 

republice (dále jen ČR) s Evropskou unií a na zaškolení účetních o novinkách se stará Svaz 

účetních České republiky. 

 
„Česká republika patří mezi země, v nichž se, tak jako v řadě jiných zemí kontinentální 

Evropy, uplatňuje římské právo, založené na zákonné úpravě.“11 Společnosti se sídlem 

v ČR musí vést účetnictví v souladu s českou účetní legislativou (dále jen ČÚL). Rozsah  

a způsob vedení účetnictví je regulováno státem zastoupeným Ministerstvem financí (dále 

jen MF), který tuto úlohu plní prostřednictvím zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

v platném znění (dále jen zákona o účetnictví) a na něj navazujících prováděcích předpisů.  

Zákon o účetnictví je planý od roku 1992. Na tento zákon navazují předpisy nižší právní 

síly. Tyto právní předpisy se v minulosti poměrně měnily a vyvíjely, a to od začátku roku 

1992 do konce roku 2002, kdy byla v platnosti Opatření Ministerstva financí, čj. 281/89  

a 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele. Tato 

opatření byla vydána pro úpravu účtové osnovy a postupů účtování pro jednotlivé účetní 

                                                 
10 The International Accounting Standards Committee, od roku 2002 fungují jako IASB. 
11 KOVANICOVÁ, D. Jak rozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům, str. 114. 
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jednotky a v roce 2003 byla tato opatření nahrazena vyhláškami, jejichž ustanovení jsou od 

roku 2004 rozpracována ve formě Českých účetních standardů (dále jen ČÚS), jejichž 

seznam uvádím v příloze 1.  

 
Zákon o účetnictví platí obecně pro všechny fyzické a právnické osoby, které jsou podle 

tohoto zákona tzv. účetními jednotkami, a které povinně vedou účetnictví. Avšak české 

účetní standardy a vyhlášky se vztahují na konkrétní typy účetních jednotek. Ostatní 

podnikatelé, kteří nejsou účetní jednotkou, vedou daňovou evidenci od roku 2004, kdy 

došlo k novele zákona o účetnictví, která zavádí jednotná účetní pravidla pro všechny 

účtující subjekty a ruší jednoduché účetnictví. 

 
Povinnost vést účetnictví na území ČR mají:  

 právnické osoby, které mají sídlo na území ČR, 

 zahraniční osoby, pokud na území ČR podnikají,  

 fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,  

 a další účetní jednotky, u nichž to stanovuje zákon (§ 1 zákona 563/1991 Sb.).  

 
Od 1. května 2004, kdy ČR vstoupila do EU, vstoupil zároveň v platnost v naší zemi odst.  

9 § 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který stanoví pro obchodní společnosti 

emitující cenné papíry registrované na regulovaném trhu cenných papírů v členských 

státech Evropské unie povinnost použít pro účtování a sestavení účetní závěrky 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IAS, resp. IFRS) upravené právem 

Evropských společenství. Změny v účetní legislativně jsou důsledkem volného pohybu 

osob, zboží a kapitálu v mezinárodním měřítku, růstu počtu nadnárodních společností  

a rozvoje kapitálového trhu zejména formou obchodování s cennými papíry na světových 

burzách. Konečným cílem harmonizace je vytvoření jednotných pravidel, které umožní 

podnikům v různých zemích sestavovat účetní výkazy tak, aby byly srovnatelné 

v celosvětovém měřítku. 
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Následující tabulka 1 zobrazuje přehled regulace účetnictví v ČR a nelze tuto regulaci 

považovat za danou (neměnnou), neboť lze v následujících letech očekávat, že se bude 

regulace účetnictví nadále měnit. 

 
Tabulka 1: Regulace účetnictví v ČR: důsledky pro podniky 

Úroveň Typ podniků 
 

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, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům, str. 115 
 
 
 

1.4 Mezinárodní standardy finančního výkaznictví  
 
Aplikace IFRS v praxi není snadnou záležitostí zejména vzhledem k významným 

odlišnostem mezi tímto systémem a českými účetními předpisy. Cílem této kapitoly je 

poskytnout přehled o mezinárodních standardech finančního výkaznictví, jejich historii, 

aplikaci, procesu tvorby atd. 

 
1.4.1 Historie mezinárodních standardů finančního výkaznictví 
 
Pozvolný růst nadnárodních společností a rozvoj mezinárodního kapitálového trhu vyvolal 

potřebu nadnárodních, celosvětově platných účetních norem, které by nevycházely 

z národní úpravy jedné země, ale které by byly vypracovány již jako světové účetní 

standardy. A právě tomu se stalo v roce 1973, kdy vznikla soukromá instituce - Výbor pro 

mezinárodní účetní standardy (IASC12) se sídlem v Londýně. Jako hlavní cíl si tato 

instituce vytyčila vypracování uceleného souboru účetních standardů pro účetní výkaznictví 

(IAS13, poté IFRS), který by byl celosvětově akceptován.  

 

                                                 
12The International Accounting Standards Committee -  tato společnost vznikla dohodou profesních 
   organizací zakladajících zemí – Kanady, USA, Velké Británie, Irska, Austrálie, Francie, Německa,  
    Nizozemí, Japonska, Mexika. 
13 International Accounting Standards 
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V dubnu roku 2001 navázala na činnost IASC Rada pro Mezinárodní účetní standardy 

(IASB14), jejíž úkolem bylo vypracovat jednotné, vysoce kvalitní a srozumitelné účetní 

standardy pro účely celosvětového použití. Ty jsou nezbytné pro získávání transparentních 

a srovnatelných informací z účetních závěrek. 

 
Termín IFRS vznikl v roce 2001 a poukazoval na velmi široký význam. Je jím označena 

nová série standardů, které vydává IASB. Nový název byl vytvořen s cílem odlišit tyto 

nové standardy od standardů vydávaných předchůdcem IASB. Postupně se však tento 

pojem začíná používat pro standardy obecně. Označení celého souboru IAS bylo změněno 

na IFRS, aby byla podtržena skutečnost, že se jedná o standardizaci účetního výkaznictví 

nikoli o standardizaci účtování. Pro jednotlivé standardy IAS 1 až IAS 41 zůstávají 

v platnosti a nesou nadále označení IAS až do doby jejich novelizace či zrušení. Nové  

i aktualizované standardy jsou vydávány pod označením IFRS.15 

 
Vydání prvního standardu bylo uskutečněno koncem roku 2003, a to IFRS 1 – První přijetí 

Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, který obsahuje návod, jak přejít 

z národního účetnictví na systém IFRS, což se týkalo především podniků v EU 

registrovaných na evropských kapitálových trzích. 

 
Pro ujasnění některých ustanovení původního standardu jsou vydávány jejich interpretace. 

Pro IAS byly vydávány výborem SIC,16 který byl později nahrazen výborem IFRIC.17 

Tento výbor měl za úkol vytvářet pravidla umožňující jednotnou aplikaci IFRS v případě 

sporných otázek. Jelikož došlo k přejmenování některých původních názvů, aby se 

zdůraznila skutečnost, že se jedná o standardizaci účetnictví, v tabulce 2 uvádím pro lepší 

orientaci přehled změn jednotlivých pojmů a zkratek. 

 
 
 
 

                                                 
14 International Accounting Standards Board – skládá se z 14 členů pocházejících z 9 zemí. 
15 KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským a českým účetním výkazům, str. 124. 
16 Standards Interpretations Committee 
17 International Financial Reporting Interpretation Committee 
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Tabulka 2: Původní a nové označení zkratek 

Význam Původně Nyní 

Výbor pro mezinárodní účetní standardy IASC IASCF 

Celý soubor standardů IAS IFRS 

Jednotlivé standardy IAS (1 až 41) IAS (dosud platné) a IFRS (nová řada) 

Výbor pro interpretaci standardů SIC IFRIC 
Zdroj: KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským a českým účetním výkazům, str. 124 

 
 

1.4.2 Struktura mezinárodních standardů finančního výkaznictví 
 
Soubor Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) obsahuje: 

 úvod – definuje účel IFRS, řídící orgány Výboru pro mezinárodní účetní 

standardy (IASCF) a jeho pracovní program, 

 předmluvu k výkladu standardů, v níž se stanovují dva cíle:  

• formulovat a ve veřejném zájmu vyhlašovat účetní standardy, které by měly 

být dodržovány při zveřejňování finančních účetních výkazů, propagovat 

jejich celosvětové přijetí a dodržování, 

• pracovat všeobecně pro zlepšení a harmonizaci právních předpisů, účetních 

standardů a postupů vztahujících se k předkládání finančních účetních 

výkazů, 

 koncepční rámec pro přípravu a předkládání účetních výkazů (dále jen KR), 

zahrnující tyto části: 

• úvod (účel a rozsah působnosti IFRS, vymezení uživatelů účetních výkazů  

a jejich informačních potřeb), 

• cíle účetních výkazů, 

• základní předpoklady, na nichž je založeno sestavování účetních výkazů, 

• kvalitativní charakteristiky účetních výkazů, 

• základní prvky účetních výkazů, 

• rozpoznání základních prvků účetních výkazů, 

• oceňování základních prvků účetních výkazů, 

• koncept kapitálu a uchování kapitálu, 
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 účetní standardy (IAS/IFRS) – příloha 2, 

 interpretace standardů (SIC/IFRIC).18 

 
Obrázek 1: Struktura mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českých účetním výkazům, str. 126 
 
 

1.4.3 Koncepční rámec mezinárodních standardů finančního výkaznictví 
 
Základním teoretickým východiskem pro sestavování účetních výkazů je tzv. koncepční 

rámec, který byl schválen v roce 1989 předchůdcem IASB. Není účetním standardem  

a neřeší žádnou konkrétní problematiku. Je všeobecným návodem, z něhož vycházejí účetní 

standardy. Vymezuje předpoklady, na nichž je konstruováno finanční účetnictví, stanovuje 

cíle účetních výkazů a jejich kvalitativní charakteristiky, definuje základní prvky účetních 

výkazů a deklaruje různá pojetí kapitálu a jeho uchování.19 Jeho hlavním účelem je 

vymezení obsahu účetní závěrky tak, aby byly minimalizovány rozdíly mezi předkládanými 

                                                 
18 BOHUŠOVÁ, H. Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS, str. 21. 
19 KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českých účetním výkazům, str. 190. 
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účetními závěrkami v zemích s různými společenskými, ekonomickými i právními poměry. 

Slouží také jako informační zdroj určený nejširšímu okruhu externích uživatelů, pro něž 

jsou tyto výkazy mnohdy jediným nebo alespoň hlavním zdrojem informací o podniku. 

 
Koncepční rámec vymezuje podle Dvořákové: 20 

 uživatele účetní závěrky a jejich informační potřeby, 

 cíl účetní závěrky, 

 základní předpoklady sestavení účetní závěrky, 

 kvalitativní charakteristiky účetní závěrky, 

 obsah a způsob rozpoznání základních prvků, které tvoří obsah účetní závěrky, 

 koncepty oceňování, 

 pojetí kapitálu a uchování kapitálu. 

 

1.4.4 Proces tvorby IFRS/IAS 
 
Do procesu tvorby je zapojeno široké spektrum tvůrců i uživatelů účetních závěrek. Při 

zpracování konkrétního projektu se obvykle postupuje dle následujících kroků: 

1. Členové IASB jsou požádání o identifikaci a přehled všech bodů, které se 

vztahují k danému problému. 

2. Studium národních účetních předpisů a praxe a výměna názorů na problém 

s tvůrci národních standardů. 

3. Konzultace s Poradním výborem pro mezinárodní standardy (SAC21) o vhodnosti 

přidání problému k agendě IASB. 

4. Vytvoření poradní skupiny, která bude dávat doporučení Radě v rámci projektu. 

5. Publikování diskusního materiálu pro veřejné připomínkování a diskusi. 

6. Publikování Zveřejněného návrhu (Exposure Draft) pro veřejné připomínkování, 

text musí být schválen nejméně osmi členy IASB a musí obsahovat všechny 

nesouhlasné názory členů. 

                                                 
20 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle Mezinárodních standardů IAS/IFRS, str. 15. 
21 Standards Advisory Council 
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7. Publikování Zdůvodnění závěrů (Basis for Conclusions) v rámci Zveřejněného 

návrhu. 

8. Posouzení všech komentářů k diskusnímu materiálu a zveřejněnému návrhu, 

získaných v rámci lhůty pro připomínky. 

9. Posouzení, zda je vhodné provést veřejné slyšení, případně ověření v praxi, 

pokud ano, toto slyšení a ověření provést. 

10. Schválení standardu minimálně osmi členy IASB a zahrnutí všech 

nesouhlasných stanovisek do publikovaného standardu. 

11. Publikování zdůvodnění závěrů v rámci standardu, vysvětlení jednotlivých 

kroků procesu tvorby a způsob, jak IASB zacházela s komentáři veřejnosti na 

zveřejněný návrh.22 

 
V některých případech jsou povolena dvě různá řešení, a to základní a alternativní. Účetní 

závěrka společnosti smí být označena jako závěrka, která je v souladu s IAS/IFRS, při 

použití kterékoliv z těchto variant. Omezení rozdílů ve vykazování je cílem IASB, které 

směřuje k zákazu možnosti volby. 

 

1.4.5 Aplikace IFRS 
 
V posledních letech značně vzrostl význam Mezinárodních standardů finančního 

výkaznictví. V září 2002 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady  

o aplikaci Mezinárodních účetních standardů, podle něhož mají podniky emitující veřejně 

obchodovatelné cenné papíry, sestavovat konsolidovanou účetní závěrku v souladu s IFRS 

nejpozději do roku 2005. Byla však udělena výjimka, a to pro podniky, které ještě před 

vydáním tohoto nařízení používaly jiné mezinárodně uznávané účetní standardy. Tyto 

podniky mají stanovenu povinnost aplikovat IFRS na konsolidované účetní závěrky 

nejpozději od roku 2007. Zákonodárné orgány jednotlivých zemí mohou v souladu s tímto 

nařízením zavést povinnou aplikaci, což se v ČR stalo. Znamená to tedy, že veškeré 

podniky, které jsou emitenty cenných papírů registrovaných na veřejném trhu cenných 

papíru EU, musejí pro sestavení individuálních a konsolidovaných účetních závěrek použít 
                                                 
22 KRUPOVÁ, L., VAŠEK, L. a ČERNÝ, R. IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví,  str. 8. 
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IFRS místo české legislativy. Nepoužívá-li se v některých oblastech IFRS, jsou nuceni 

použít české standardy. 

 
Hlavním důvodem pro přechod z národních účetních standardů na vykazování podle 

Mezinárodních standardů účetního výkaznictví jsou: 

 větší stupeň srovnatelnosti účetních informací v mezinárodním měřítku, 

 možnost přístupu na zahraniční a kapitálové trhy, 

 získání zahraničních investorů, 

 úspora času a nákladů při konsolidaci účetních závěrek, 

 zvýšení celkové úrovně finančního účetnictví a výkaznictví v jednotlivých 

zemích, 

 zajištění shody zpracovatelů a uživatelů účetních výkazů, 

 vyšší míra věrohodnosti systému finančního účetnictví a výkaznictví, a tím  

i samotné profese účetních a auditorů. 

 

1.4.6 IAS 1 – sestavování a zveřejňování účetní závěrky 
 
Cílem standardu IAS 1 je stanovit základnu pro prezentaci obecné účetní závěrky a zajistit 

tak srovnatelnost účetních závěrek se závěrkami jiných účetních jednotek. Za obecné účetní 

závěrky standard považuje takové závěrky, které splňují potřeby uživatelů, kteří však 

nemají pravomoce upravovat jejich obsah ve vztahu ke svým konkrétním informačním 

potřebám. IAS 1 určuje také minimální rozsah položek, které musí účetní výkazy 

obsahovat, přičemž formát ani pořadí položek není předepsáno. 

 
Povinné komponenty účetní závěrky jsou podle Mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví: 

 rozvaha, 

 výkaz zisků a ztrát, 

 výkaz změn vlastního kapitálu, 

• všechny změny vlastního kapitálu nebo, 

• změny vlastního kapitálu, které nevznikají transakcemi s vlastníky, 
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 výkaz peněžních toků, 

 použitá účetní pravidla a komentář. 

 
Podniky mohou dále předložit dodatečné výkazy týkající se finančního přehledu, který 

popisuje a vysvětluje hlavní ukazatele finanční výkonnosti podniku, její finanční pozice      

a základní nejistoty, kterým účetní jednotka čelí. Dále mohou prezentovat zprávy a výkazy 

o životním prostředí a výkazy o přidané hodnotě. 

 
 
1.5 Japonské účetní standardy  
 
Od poloviny 90 let 20. století, kdy na základě požadavku Mezinárodní organizace komisí 

pro cenné papíry (IOSCO23) spustil Výbor pro mezinárodní účetní standardy (IASC) 

základní program standardů, Japonsko rovněž vyvinulo účetní standardy jako 

Konsolidované finanční výkazy, Finanční nástroje, Daň z příjmu, Důchodové dávky, 

Smíšené hodnoty aktiv a Spojování podniků dle mezinárodních účetních standardů. Díky 

tomuto úsilí se japonské standardy staly kvalitními, mezinárodně uznávanými účetními 

standardy.  

 
Rada pro účetní standardy Japonska (ASBJ24) byla založena roku 2001 jako organizace 

soukromého sektoru pro nastavení účetních standardů. Má 13 členů rady (z toho dva na 

plný úvazek) a 20 technických pracovníků (všichni na plný úvazek). Členové rady jsou 

účastníky trhu jako daňoví poradci, investoři, auditoři, analytici a zároveň vědečtí 

odborníci.    

 
ASBJ vyvíjí účetní standardy dle základních principů jako „čestnost“, „transparentnost“  

a „nezávislost“ a považuje je za důležitý faktor prostředí. Tyto principy jsou uvedeny ve 

Střednědobé pracovní politice Rady pro účetní standardy Japonska, sestavené v červenci 

2004, jakožto základní princip pro vývoj účetních standardů.  

 

                                                 
23 International Organization of Securities Commissions 
24 The Accounting Standards Board of Japan 
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V březnu 2005 japonská Rada pro účetní standardy a Rada pro mezinárodní účetní 

standardy (IASB) zahájily společný projekt (sbližování) s konečným cílem dosáhnout 

sblížení japonských GAAP a IFRS. V průběhu tohoto projektu ASBJ urychlila revizi 

japonských účetních standardů (dále jen JAS) za účelem snížení rozdílů mezi těmito 

GAAP. V rámci tohoto přístupu ASBJ a IASB stanovily „krátkodobé projekty“  

a „dlouhodobější projekty“. Krátkodobé projekty měly být podle plánu dokončeny 

počátkem roku 2008. U dlouhodobějších projektů, např. uznávání výnosů a vykazování 

výkonu (prezentace finančních výkazů), nehmotná aktiva (včetně výdajů na výzkum  

a vývoj), rozsah konsolidace (včetně jednotek zvláštního určení - Special Purpose Entities), 

snížení hodnoty dlouhodobých aktiv a penzijní požitky, se ASBJ rozhodla zahájit 

(výzkumné) projekty s cílem sladit práci s projekty uskutečňovanými IASB a FASB.25 

 
V příloze 3 je uvedeno shrnutí podobností a rozdílů mezi IFRS a Japanese GAAP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Accounting Standards Board of Japan – ASBJ [online]. c2004. [cit. 2009-03-05]. Dostupné z:  
      http:// www.asb.or.jp/html_e/asbj.  
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2 Teoretická východiska vykazování účetních informací 
 
Cílem vykazování účetních informací je poskytnout informace o finanční situaci, 

výsledcích hospodaření a peněžních tocích podniku, na základě kterých bude uživatel 

účetní závěrky schopen přijmout potřebná a přiměřená ekonomická rozhodnutí.  

 

2.1 Účetní výkazy 
 
Účetní výkazy jsou prostředkem komunikace výsledků účetnictví uživatelům. Informace, 

které poskytují účetní výkazy, využívá většina ekonomů, a to nejen pro posuzování 

vlastních podnikových výsledků, ale i ekonomické síly obchodních partnerů či konkurence. 

Důležité je znát nejen vypovídací schopnost každého výkazu zvlášť, ale zároveň mezi nimi 

rozpoznat vzájemné vazby. Účetní výkazy zachycují finanční efekty transakcí tak, že je 

seskupují do širokých tříd podle jejich ekonomických charakteristik. Tyto třídy se nazývají 

prvky (elementy) účetních výkazů a jejich prezentace ve výkazech obsahuje další proces 

klasifikace do nižších tříd, např. podle jejich funkce v podnikatelské sféře. 

 
Informace o finančním postavení zajišťuje rozvaha. Informace o efektivnosti podává výkaz 

zisku a ztráty a informace o změnách ve finanční situaci obsahuje výkaz o peněžních 

tocích. Komponenty těchto výkazů jsou vzájemně propojeny, odráží odlišné aspekty 

transakcí.  

 
V následující tabulce jsou uvedeny účetní výkazy a povinnost jejich zveřejnění podle české 

účetní legislativy a v souladu s pravidly IFRS. 

 
Tabulka 3: Zveřejnění účetních výkazů dle ČÚL a v souladu s pravidly IFRS 

Název výkazu ČÚL IFRS 

Rozvaha povinný povinný 

Výsledovka povinný povinný 

Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu nepovinný povinný 

Výkaz o peněžních tocích nepovinný povinný 

Komentář povinný povinný 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.1.1 Kvalitativní charakteristiky výkaz ů 
 
Kvalitativní charakteristiky se týkají důležitých konvencí a principů zajišťujících užitečnost 

a využitelnost vykazovaných údajů. Mezi požadavky kladené na finanční výkazy patří: 

 srozumitelnost (understandability), 

 významnost (relevance), 

 spolehlivost (reliability), 

 srovnatelnost (comparability). 

 
Srozumitelnost vypovídá o porozumění účetním výkazům. Je proto důležité prezentovat 

účetní informace bez zbytečných složitostí, jasně a v logické struktuře. 

 
Významnost znamená, že mají účetní výkazy uspokojovat informační potřeby uživatelů, 

napomáhat jim ke správnému úsudku o situaci podniku, k předvídání budoucího vývoje  

a k přijetí vhodných rozhodnutí. Měly by tudíž obsahovat jen závažné informace, nikoli 

takové, které nejsou pro uživatele přínosem a které neúčelně zvyšují náklady na pořizování 

dat. Významnost informací je pak dána povahou a věcným obsahem. V některých 

případech je sama povaha informace postačující pro uznání její podstatnosti. Informace je 

věcná, jestliže by její opomenutí nebo zkreslení v účetních výkazech ovlivnilo ekonomické 

rozhodnutí uživatelů. Závažnost věcného obsahu závisí v jednotlivém případě na velikosti 

vykazované položky, případně na odhadu chyby vzniklé v důsledku opomenutí nebo 

zamlčení.26 

 
Spolehlivost je základem pro užitečnost informace. Informace je spolehlivá, jestliže je 

spousta věcných chyb a předpojatosti a jestliže si uživatelé mohou být jisti, že pravdivě 

vyjadřuje skutečnost nebo že vyjadřuje to, co je ve shodě s rozumným chápáním jejího 

pravého významu. Spolehlivost zahrnuje řadu kvalitativních rysů, a to: 

 důvěryhodnost zobrazení - informace musí být pravdivě a věrně zobrazena, tak 

aby pravdivě vypovídala o vykazování informací s obecně uznávanými kritérii, 

                                                 
26 KOVANICOVÁ, D. Finanční účetnictví, Světový koncept,  str. 38. 
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 přednost obsahu před formou - má-li informace věrně zobrazovat transakce  

a události, musí tak činit ve shodě s jejich podstatou a ekonomickou realitou a ne 

přednostně ve shodě s jejich právní normou. Podstata transakcí totiž nemusí být 

vždy konzistentní s tím, co vyplývá z jejich právního popisu, 

 nestrannost – informace nesmí být předpojatá. Účetní výkazy jsou neutrální, 

jestliže prostřednictvím jisté selekce nebo prezentace účetních informací 

dosahuje určitého záměru nebo jestliže se tím ovlivní úsudek vedoucí k předem 

připravenému výsledku, 

 opatrnost, obezřetnost nebo prozíravost – představuje setkání se s nejistotou. 

Nejistoty je třeba při přípravě účetních výkazů zohlednit a jejich podstatu a 

rozsah popsat v příloze. Obezřetnost spočívá v uplatnění odpovídajícího stupně 

opatrnosti při vyslovování soudů potřebných k odhadům z podmínky nejistoty,   

 úplnost – opomenutí informace v účetních výkazech může vést k jejich 

neúplnosti. Proto mají účetní výkazy obsahovat komplexní informace, které však 

nepřekračují určité hranice vymezené materiálností a náklady potřebné na jejich 

získání.27 

 
Srovnatelnost znamená, že uživatelé musí být informování o účetní politice, kterou podnik 

používá při přípravě a sestavování účetních výkazů a která předurčuje věcnou náplň výkazů 

a tím i jejich vypovídací schopnost. Uživatelé musí být informování o změnách této 

politiky a o jejich vlivu na vykazované údaje, aby byli schopni analyzovat důsledky změn 

politiky daného podniku. Požadavek srovnatelnosti nemůže být dosahován přílišnou 

uniformitou účetních procedur na úkor potřeb finančního řízení podniku. 28 

 

2.1.2 Uživatelé účetních výkazů 
 
Základní funkcí účetnictví je poskytovat uživatelům informace o tom, jak je daný podnik 

ekonomicky schopný, dále jaká je finanční situace podniku, jaké jsou hospodářské 

                                                 
27 KOVANICOVÁ, D. Finanční účetnictví, Světový koncept,  str. 39. 
28 KOVANICOVÁ, D. Finanční účetnictví, Světový koncept IFRS/IAS,  str. 41. 
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výsledky za určité časové období. Podle toho, komu jsou účetní informace poskytovány, 

rozeznáváme uživatele interní a externí.  

 

Interní uživatelé 

Vlastníci podniku – nesou hlavní rizika podnikání, nemají zpravidla přímou kontrolu nad 

každodenním chodem svých firem. Řízení delegují zejména na manažery. Avšak jsou 

informování o všech podstatných transakcích, které se týkají finančního řízení podniku. 

 
Management podniku – potřebuje informace především pro krátkodobé a dlouhodobé 

finanční řízení podniku. Znalost situace firmy jim umožní rozhodovat o správnosti 

získaných zdrojů pro zajištění optimální majetkové struktury. Dále jim umožní výběr 

vhodného způsobu financování, alokaci volných peněžních prostředků, rozdělení 

disponibilního zisku atd.  

 
Zaměstnanci – zajímají se o finanční informace zejména z hlediska jistoty zaměstnání a 

mzdové a sociální perspektivy. 

 

Externí uživatelé 

Investoři – zvažují možnost vložení volných peněžních prostředků do daného podniku. 

Zajímají se o stabilitu, likviditu podniku, disponibilní zisk a o to, zda podnikatelské záměry 

manažerů zajišťují trvání a rozvoj podniku.   

 
Věřitelé – na základě znalosti finanční situace potenciálních zákazníků si vybírají své 

obchodní partnery, u nichž pak sledují zejména schopnost hradit splatné závazky a 

dlouhodobou stabilitu, podle které usuzují o zajištěnosti svého odbytu. 

 
Zákazníci – podle výsledků finanční analýzy si vybírají své dodavatele. Především při 

dlouhodobých kontraktech se potřebují ujistit, zda dodavatelský podnik bude schopen 

dostát svým závazkům. 
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Banky a jiní věřitelé – žádají potenciálního dlužníka především o sdělení jeho finančního 

stavu, aby se správně rozhodli, zda mu půjčí či ne. Jejich úkolem je dále ověření, zda 

podnik může nabídnout odpovídající záruky za půjčky a bude schopen hradit své závazky. 

Peněžní ústavy váží často své úvěrové podmínky na vybrané finanční ukazatele. 

 
Stát a jeho orgány – potřebují především informace pro účely statistik, kontrolu plnění 

daňových povinností, monitorování vládní politiky atd. 

 
Analytici, daňoví poradci a účetní znalci – zkoumají v co nejširší míře aspekty 

finančního hospodaření podniku, aby mohli správně identifikovat nedostatky a doporučit 

postupy k jejich nápravě. 

 
Konkurenti  – zajímají se o finanční informace srovnatelné s jejich vlastními 

hospodářskými výsledky, zejména o ukazatele rentability, ziskovou marži, velikost ročních 

tržeb, solventnost, výši a hodnotu zásob a jejich obrat atd. 

 
Burzovní makléři – jejich cílem je potřeba znát co nejvíce o finanční situaci podniku, aby 

byli úspěšní při obchodování s cennými papíry. 

 
Veřejnost – především se zajímá o zveřejňování finančních informací a analýzy těch 

společností, které jsou kótovány na burze, a po jejichž akciích bývá výraznější poptávka. 

Dále ti, kteří se zajímají o finanční situaci podniků z různých důvodů, např. jestli neprovádí 

činnost, která je v rozporu s ochranou životního prostředí atd.29 

 

2.2 Účetní výkazy dle české účetní legislativy 
 
Účetní závěrka je v ČÚL upravena v zákoně o účetnictví v § 18 - § 23a. Jako povinné 

součásti účetní závěrky jsou v § 18 zákona o účetnictví uvedeny rozvaha, výkaz zisku  

a ztráty a příloha. Účetní závěrka dále může obsahovat přehled o peněžních tocích nebo 

přehled o změnách vlastního kapitálu. Dále jsou účetní výkazy upraveny vyhláškou  

č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. Tato vyhláška 
                                                 
29 KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českých účetním výkazům, str. 8. 
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stanovuje závazný a pro všechny účetní jednotky účtující v soustavě podvojného účetnictví 

jednotný vzor účetních výkazů. 

 

2.2.1 Rozvaha 
 
Rozvaha je výkaz, který bilanční formou zachycuje stav aktiv (majetku používaného 

podnikem) a pasiv (zdrojů financování majetku). Rozvaha neboli bilance je jedním ze 

základních účetních výkazů. Obvykle se zobrazuje v „T-formě“, kdy v levé části „téčka“ 

jsou uvedena aktiva a v pravé části potom pasiva. V rozvaze musí být vždy a za všech 

okolností splněna tzv. základní bilanční rovnice, která říká, že  

 
AKTIVA = PASIVA 

 
Jinými slovy, podnik může mít jen tolik majetku, na který má zdroje krytí. Jestliže aktiva 

říkají, jaký majetek podnik vlastní, potom pasiva odpovídají na otázku, čím je tento 

majetek financován neboli „kdo ho platí“. 

 
Rozvaha je také významnou složkou roční účetní závěrky, patří mezi jeden z povinných 

účetních výkazů, které se sestavují po skončení účetního období. Je jeden z nejdůležitějších 

účetních výkazů, který má předepsanou formu a musí jej sestavovat všechny subjekty, které 

vedou účetnictví. Je to přehledné sestavení majetku podniku - aktiv a zdrojů jeho krytí - 

pasiv, k určitému dni - rozvahový den. 

 
Účetní jednotky sestavují rozvahu zpravidla na konci účetního období - řádná rozvaha. 

Během roku může dojít k sestavení rozvahy z různých mimořádných důvodů, např. při 

založení podniku (zahajovací rozvaha), při zániku podniku, sloučení podniku s jiným 

(slučovací rozvaha), rozsáhlé škodě na majetku apod. Jedná se o mimořádné rozvahy. 

 

Aktiva 
 
Aktiva jsou jedním ze základních pojmů účetnictví jako takového. Obecně lze aktiva 

charakterizovat jako majetek podniku seřazený podle jednotlivých druhů.  
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V rozvaze jsou aktiva uvedena podle toho, jakou dobu zůstávají v podniku. Z tohoto 

pohledu tedy aktiva členíme na: 

 dlouhodobá aktiva – zůstávají v podniku déle než 1 rok, obvykle se postupně 

opotřebovávají, což vyjadřují odpisy. Mezi tento majetek řadíme dlouhodobý 

nehmotný a hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek, 

 krátkodobá (oběžná) aktiva – přetrvávají v podniku dobu kratší než 1 rok  

a jednorázově se spotřebovávají. Patří mezi ně zásoby, pohledávky a peněžní 

prostředky. Charakteristickým rysem tohoto majetku je jeho „obíhání“, kdy např. 

peníze zpočátku sledovaného cyklu oběhu se mění v nakoupený materiál, ten se 

pak vlivem působení práce lidí a strojů mění ve výrobek, výrobek se dále prodá  

a mění se v pohledávku, která je podniku zaplacena a podnik má opět peníze, 

 časové rozlišení – mezi tyto aktiva se obvykle řadí aktivní účty časového 

rozlišení, tedy náklady příštích období, příjmy příštích období a komplexní 

náklady příštích období.  

 
Základem ocenění aktiv při pořízení jsou v zásadě historické náklady, reprezentované 

pořizovací cenou nebo vlastními náklady. Pohledávky a závazky se při jejich pořízení 

oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění aktiv a závazků se upravuje o položky vyjadřující 

rizika, ztráty a znehodnocení, pokud jsou podniku ke dni sestavení známy. Proto je 

v rozvaze vyčleněn samostatný sloupec. Aktiva se rozkládají do tří sloupců, a to:  

 brutto stav – uvádějí se aktiva v účetním ocenění, které stanoví pro jednotlivé 

složky majetku zákon o účetnictví, 

 korekce – uvádí opotřebení jednotlivých složek odpisovaného majetku, oprávky 

nebo uvádí informace o opravných položkách k aktivům, jejich úkolem je upravit 

ocenění majetku v případě, že došlo při inventarizaci k jeho snížení ocenění, 

 netto stav – je rozdíl mezi brutto stav a korekce. 

Pasiva 
 
Pasiva jsou zdroje, ze kterých jsou v účetní jednotce profinancována aktiva. Na rozdíl od 

aktiv se pasiva primárně člení na vlastní kapitál a cizí kapitál. 
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Vlastní kapitál  je tvořen složkami, které do podniku vložili jeho zakladatelé (majitelé, 

společníci) anebo složkami, které při činnosti podniku vznikly. Do vlastního kapitálu tak 

patří především: 

 základní kapitál jako prvopočáteční majetkový vklad do podniku,  

 kapitálové fondy vznikající např. jako příplatky k základnímu kapitálu nebo 

vklady do podniku jinak než formou základního kapitálu, 

 hospodářský výsledek (zisk či ztráta) jak minulých účetních období, tak účetního 

období běžného (probíhajícího), 

 fondy ze zisku, tj. fondy, které je podnik povinen tvořit z čistého zisku po zdanění 

(například zákonný rezervní fond).  

 
Výhodou vlastního kapitálu je to, že se jedná o kapitál, ze kterého podnik nemusí platit 

žádný úrok. Nevýhodou vlastního kapitálu se může být například to, že zvyšováním jedné 

z jeho složek, základního kapitálu, se může zvyšovat počet osob, které mají v podniku vliv 

a mohou ho někdy uplatňovat i nevhodným způsobem. Vlastní kapitál, resp. jeho výše, 

bývá také jedním z důležitých kritérií při finančním rozboru (finanční analýze) podniku. 

Vlastní kapitál je obvykle nevratný, tj. podnik ho po svém získání už nebude muset vracet 

těm, kdo tento kapitál poskytli. 

 
Tabulka 4: Základní struktura rozvahy  

ROZVAHA 
Aktiva Pasiva 

A    Pohledávky za upsaný základní kapitál  A    Vlastní kapitál 

B    Dlouhodobý majetek         I Základní kapitál 

        I Dlouhodobý nehmotný majetek         II Kapitálové fondy 

        II Dlouhodobý hmotný majetek         III Fondy ze zisku 

        III Dlouhodobý finanční majetek         IV Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 

C    Oběžná aktiva         V Výsledek hospodaření účetního období (+/-) 
        I Zásoby B    Cizí zdroje 

        II Dlouhodobé pohledávky         I Rezervy 

        III Krátkodobé pohledávky         II Dlouhodobé závazky 

        IV Krátkodobý finanční majetek         III Krátkodobé závazky 

D     I Časové rozlišení         IV Bankovní úvěry a výpomoci 

 C      I Časové rozlišení 

Zdroj: KOVANICOVÁ D. Jak porozumět světovým, evropským a českým účetním výkazům, str. 224 
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Cizí kapitál jsou zjednodušeně řečeno závazky podniku, jeho dluhy, přičemž dluh lze 

chápat jako povinnost podniku zaplatit svému věřiteli – v účetnictví především penězi. 

Mezi cizí kapitál patří zejména: 

 rezervy,  

 závazky z obchodního styku (vůči dodavatelům),  

 závazky vůči pracovníkům,  

 závazky vůči orgánům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění,  

 závazky vůči finančním orgánům (zejména z titulu daní),  

 závazky vůči bankám (úvěry).  

 
Cizí kapitál je nutno splatit. U některých položek, typicky u bankovních úvěrů, se kromě 

původní výše dluhu (jistiny) musí splatit i odměna věřiteli, tedy úrok. 

 
Kromě výše uvedených kategorií vlastního a cizího kapitálu do pasiv patří ještě časové 

rozlišení, což jsou účty výdaje příštích období a výnosy příštích období. 

 
2.2.2 Výkaz zisku a ztráty  
 
Výkaz zisku a ztráty má za úkol zobrazit výkonnost podniku dle výnosů a nákladů.  

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se upravují některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,  

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve své příloze stanovuje přesné uspořádání  

a označování položek výkazu zisku a ztráty. Výkaz zisku a ztráty se sestavuje v plném nebo 

ve zjednodušeném rozsahu. Nejčastěji se výsledovka zobrazuje podle členění provozních 

nákladů. Náklady respektují členění jednotlivých položek z funkčního hlediska nebo 

z hlediska druhového. Při volbě funkčního hlediska je nutné poskytnout dodatečné 

informace o jejich povaze včetně odpisů a zaměstnaneckých požitků.  

 
Náklady jsou dány snížením ekonomického prospěchu během účetního období a projeví se 

snížením aktiv v peněžním i nepeněžním vyjádřením nebo zvýšením či vznikem závazků. 

Náklady snižují zisk za účetní období a vlastní kapitál jiným způsobem než jeho odčerpání 

vlastníky. 
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Výnosy jsou vymezeny zvýšením ekonomického prospěchu během účetního období,  

a to formou zvýšení aktiv v peněžním i nepeněžním vyjádření nebo snížením závazků  

či zánikem dluhu. Zvyšují zisk za účetní období a tím i vlastní kapitál jiným způsobem než 

vkladem vlastníků. 

 
Rozdíl mezi výnosy a náklady účetní jednotky tvoří výsledek hospodaření. Jsou-li výnosy 

vyšší než náklady, účetní jednotka vykazuje zisk, v opačném případě dosáhla účetní 

jednotka ztráty. 

 
Tabulka 5: Základní struktura výkazu zisku a ztráty podle druhů nákladů 

Položka Kč 
Tržby z prodeje zboží 
-náklady vynaložené na prodané zboží 
OBCHODNÍ MARŽE 
Tržby za prodej vlast. výrobků/služeb  
Změna stavu zásob vlast. činnosti (+,-) 
Aktivace 
-provozní nálady podle druhů: 
spotřeba materiálu a energie 
služby 
osobní náklady 
daně a poplatky 
odpisy aj. 
Ostatní provozní výnosy 
-ostatní provozní náklady 
* PROVOZNÍ VÝSLEDEK (I.) 
Výnosy z finanční činnosti 
-náklady z finanční činnosti 
* FINANČNÍ VÝSLEDEK (II.) 
-daň z příjmů za běžnou činnost 
** VÝSLEDEK ZA B ĚŽNOU ČINNOST (III.) 
Mimořádné výnosy  
-mimořádné náklady 
-daň z příjmů z mimořádné činnosti 
* MIMO ŘÁDNÝ VÝSLEDEK (IV.) 
*** VÝSLEDEK ZA Ú ČETNÍ OBDOBÍ (V.) 

 

Zdroj: KOVANICOVÁ, D. Jak rozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům, str. 228 
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2.2.3 Příloha 
 
Příloha účetní závěrky je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy 

vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy) a z dalších 

podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.  

 
Cílem přílohy je seznamovat uživatele s takovými informacemi, které jsou významné a 

není možno je vyčíslit ve výkazu rozvaha a výkazu zisku a ztráty. V tomto dokumentu 

najdeme zejména vysvětlení a doplňující informace k jednotlivým položkám výkazů účetní 

závěrky. 

 
Příloha nemá pevně stanovenou formu, může být vyhotovena popisně nebo formou tabulek. 

Musí však zajišťovat přehlednost a srozumitelnost.  

 
Základní obsahová náplň přílohy je stanovena zákonem o účetnictví v § 18 odst. 1 písm. c). 

Příloha obsahuje zejména: 

 identifikační údaje (označení společnosti, sídlo, právní formu, předmět 

podnikání, datum, k němuž byla účetní závěrka sestavena), 

 vlastní obsah přílohy (obecné údaje o společnosti, použité účetní metody, 

informace týkající se majetku a závazků, struktura provozního výsledku 

hospodaření na bázi klasifikaci nákladů podle druhů, atd.) 

 
Podnik, který sestavuje účetní závěrku v plném rozsahu, musí dále uvést údaje týkající se 

zejména vydaných akcií, podílů, dluhových cenných papírů, vlastního kapitálu a tržeb. 

Součástí přílohy jsou i informace o peněžních tocích a přehledu změn vlastního kapitálu.30  

 
 

2.3 Účetní výkazy v souladu s pravidly  IFRS/IAS 
 
Standard IAS 1 – Sestavování a zveřejňování účetních výkazů si klade za cíl stanovit bázi 

pro vyhotovení a předložení kompletní sady účetních výkazů tak, aby byla zajištěna 

                                                 
30 KOVANICOVÁ, D. Jak rozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům, str. 235. 
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srovnatelnost v časové řadě daného podniku i mezi podniky navzájem. K tomu účelu slouží 

účetní principy a pravidla, která vymezují požadavky na strukturu účetních výkazů.   

 
Mezi základní předpoklady sestavování účetní závěrky patří: 

 akruální báze – všechny transakce a jiné skutečnosti jsou uznávány a zobrazeny 

v účetních knihách do období, do kterých skutečně patří a ke kterým se vztahují, 

 předpoklad trvání účetní jednotky – účetní závěrky vychází z předpokladu, že 

účetní jednotka neuvažuje nebo nebude nucena ukončit nebo podstatně zúžit 

svou činnost a že bude pokračovat ve své činnosti v dohledné budoucnosti.31 

 
Základní struktura účetního výkaznictví IFRS obsahuje následující komponenty: 

 rozvahu, 

 výsledovku, 

 výkaz o změnách ve vlastním kapitálu, 

 výkaz o peněžních tocích, 

 použitá účetní pravidla a komentář. 

 
Doporučuje se kromě následujících výkazů předkládat i finanční zprávu vyhotovenou 

managementem nebo i další dodatečné výkazy, např. informace o ekologických aktivitách. 

 

2.3.1 Rozvaha 
 
Standard IAS 1 nestanovuje povinný formát rozvahy, určuje pravidla, podle kterých se 

závazky a aktiva dělí na krátkodobé a dlouhodobé. Podnik však nemusí aktiva a závazky 

rozlišovat na krátkodobá a dlouhodobá, pokud je rozlišuje podle likvidnosti. Je to možné 

tehdy, poskytuje-li přesnější a spolehlivější informace. 

 
Aktiva (assets) jsou ekonomickým zdrojem kontrolovaným podnikem, který je výsledkem 

minulých událostí a od kterého se očekává budoucí ekonomický prospěch pro podnik. 

Aktivum musí být spolehlivě ocenitelné. Pro vykázání aktiv není podstatné vlastnické 

právo, ale kontrola nad aktivem. Aktivum může být použito: 
                                                 
31 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IAS/IFRS,  str. 18. 
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 při výrobě zboží nebo poskytování služeb, které budou prodány zákazníkovi, 

 vyměněno za jiné aktivum, 

 na vyrovnání závazku, 

 rozděleno mezi vlastníky.32 

 
Závazky (liabilities) zobrazují současnou povinnost společnosti vůči jiným subjektům, 

která vznikla jako důsledek minulých události a od jehož vypořádání se očekává odliv 

zdrojů, které přinášejí společnosti ekonomický prospěch.  

 
Základní charakteristikou závazku je, že podnik má současnou povinnost nebo odpovědnost 

jednat určitým způsobem. Závazky mohou být právně vymahatelné v důsledku závazné 

smlouvy nebo zákonem stanoveného požadavku. Mohou také vzniknout v běžné praxi, 

například jako důsledky obchodních zvyklostí a přání udržovat dobré obchodní vztahy. 

 
Velmi důležité je rozlišení současného a budoucího závazku. K vypořádání závazků může 

dojít nejčastěji peněžní úhradou, převodem jiných aktiv, poskytnutím služeb v odpočívající 

hodnotě (zápočet), nahrazením stávajícího závazku závazkem jiným (úhrada dluhu vůči 

dodavateli z bankovního úvěru) atd.  

 
Vlastní kapitál (equity) je zbytková část aktiv po odečtení všech závazků společnosti nebo 

rozdíl mezi aktivy a pasivy. V rozvaze musí být minimálně zobrazeno, kolik bylo do 

podniku celkově vloženo za celou dobu trvání podniku a k jakým změnám došlo 

v posledním účetním období; jaký zisk/ztrátu nashromáždil za celou dobu trvání, k jakým 

změnám došlo v posledním období a jakým způsobem byla uhrazena ztráta nebo jak byl 

využit zisk.  

 
Kapitál je většinou v rozvaze dále členěn. Členění vlastního kapitálu může vyjadřovat 

způsob jeho vzniku, ale i právní a jiná omezení. Členění vlastního kapitálu je rozdílné  

u jednotlivých právních forem podnikání. Důležitou součást vlastního kapitálu tvoří 

hospodářský výsledek dosažený za běžné období. 

                                                 
32 BOHUŠOVÁ, H.  Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS, str. 45. 
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Tabulka 6: Příklad rozvahy sestavené v souladu s pravidly IFRS/IAS 

AKTIVA ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL 

Dlouhodobá aktiva 
• pozemky, budovy a zařízení 

• goodwill 

• ostatní nehmotná aktiva 

• investice v přidružených podnicích 

• investice vhodné k prodeji 
Dlouhodobá aktiva celkem 
Krátkodobá aktiva 

• zásoby 

• obchodí pohledávky 

• ostatní krátkodobá aktiva 

• peníze a peněžní ekvivalenty 
 

• základní kapitál 

• ostatní rezervní fondy 

• nerozdělené zisky 
MENŠINOVÝ PODÍL 
Vlastní kapitál celkem 

Dlouhodobé závazky 
• dlouhodobé půjčky 

• odložená daň 

• dlouhodobé rezervy 
Dlouhodobé závazky celkem 
Krátkodobé závazky 
• obchodní a jiné závazky 

• krátkodobé půjčky 

• krátkodobá část dlouhodobých půjček 

• splatné daně 

• krátkodobé rezervy 
Krátkodobé závazky celkem 
Závazky celkem 

Aktiva celkem Vlastní kapitál a závazky celkem 
Zdroj: KRUPOVÁ, L., VAŠEK, L. a ČERNÝ, M. IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví,  
           str. 37 
 

 

2.3.2 Výkaz zisku a ztráty 
 
V podniku je pro investory nejdůležitější schopnost podniku dosahovat zisku 

z dlouhodobého hlediska. IAS 1 stejně jako u rozvahy neurčuje formát33, ale požaduje 

minimální rozsah položek, které musí být ve výsledovce vykázány: 

 výnosy, 

 výsledky provozních činností, 

 finanční náklady, 

 podíl zisků a ztrát přidružených podniků a společných podniků zachycených při 

použití ekvivalenční metody, 

 daňové náklady, 

                                                 
33 Účetní jednotka může zvolit jednu ze čtyř variant výkazu zisků a ztrát: prioritní klasifikace nákladů  

     (druhové nebo účelové), formální uspořádání položek (vertikální nebo horizontální). 
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 zisk nebo ztráta z běžných činností, 

 mimořádné položky, 

 menšinový podíl, 

 čistý zisk nebo ztráta za období.34 

 
Základními pojmy výsledovky jsou náklady (expense) a výnosy (income).  

 Náklady jsou snížením ekonomického prospěchu, který se projeví úbytkem nebo 

snížením aktiv nebo zvýšením závazků které vedlo ke snížení vlastního kapitálu 

jiným způsobem než rozdělením prostředků vlastníkům. Do nákladů jsou 

zahrnuty náklady a úbytky, které vznikají z vedlejších činností podniku. 

 Výnosy představují zvýšení ekonomického prospěchu, k němuž došlo zvýšením 

aktiv nebo snížením nebo zánikem závazků v průběhu účetního období jiným 

způsobem než vkladem vlastníků. Do výnosů patří tržby a přírůstky. Výnosy jsou 

uznány a vykázány ve výsledovce, pokud je lze spolehlivě vyjádřit. Základní 

podmínkou pro uznání výnosů je spolehlivost měření a dostatečný stupeň jistoty. 

 
Mezinárodní standardy finančního výkaznictví IFRS dále uvádějí pojmy zisky (gains) a 

ztráty (losses). Pojem výnosy (income) zahrnuje na jedné straně pojem revenues (výnosy – 

tržby), na straně druhé pojem gains (výnosy – zisky). Naopak pojem expenses zahrnuje 

expenses (náklady) a losses (ztráty). Výnosy a náklady (revenues a expenses) mají označení 

z běžně se opakujících činností. Avšak zisky a ztráty (gains a losses) pocházejí 

z nahodilých, neobvyklých činností. Příkladem zisku (gain) je vyřazení dlouhodobých aktiv 

a příkladem ztráty (loss) může být požár a ztráty z vyřazení dlouhodobých aktiv. Při 

vykazování v souladu s IFRS se revenues a expenses vykazují jako hrubé a losos a gains 

čisté.35 

 

                                                 
34 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, IAS 1, odstavec 75. 

35  KRUPOVÁ, L., VAŠEK, L. a ČERNÝ, R.  IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví,  
str. 64. 
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Tabulka 7: Příklad výkazu zisku a ztráty dle IFRS/IAS 
Výsledovka s klasifikací nákladů podle funkce Výsledovka s klasifikací nákladů podle druhu 

Tržby 
Náklady prodeje 

 

Hrubý zisk 

Ostatní provozní výnosy 

 

Odbytové náklady 

Administrativní náklady/režie 

Ostatní provozní náklady 

Provozní zisk 

 

Finanční náklady 

Zisk z přidružených podniků 

 

 

Zisk před zdaněním 
Daň ze zisku 

Zisk po zdanění 
Menšinový podíl 

Čistý zisk z běžné činnosti 
Mimořádné položky 

Čistý zisk za období 

Tržby 
Ostatní provozní výnosy 

Změna stavu zásob výrobků a nedokončené 
výroby 

Aktivace 

 

Spotřebované suroviny a materiál 

Mzdové náklady 

Odpisy 

Ostatní provozní náklady 

 

Provozní zisk 

 
Finanční náklady 

Zisk z přidružených podniků 

 

Zisk před zdaněním 
Daň ze zisku 

Zisk po zdanění 
Menšinový podíl 

Čistý zisk/ztráta z běžné činnosti 
Mimořádné položky 

Čistý zisk za období 
Zdroj: KRUPOVÁ, L., VAŠEK, L. a ČERNÝ, M. IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, str. 51, 52 

 
 
2.3.3 Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 
 
Tento výkaz zobrazuje události, které ovlivňují vlastní kapitál podniku a zobrazuje rozdíl u 

každé položky vlastního kapitálu mezi počátkem a konečným stavem. Tento výkaz se stal 

povinným v rámci přijetí IAS 1 v roce 1998. Jeho obsahem mají být následující informace: 

 zisk nebo ztráta za období, 

 jednotlivé položky nákladů a výnosů, které jsou v souladu s jinými standardy 

nebo interpretacemi vykázány ve vlastním kapitálu, 

 celkové náklady a výnosy zobrazující samostatně celkové částky připadající 

vlastníkům mateřské společnosti a menšinovému podílu, 
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 kumulativní účinek změn v účetních pravidlech a opravy chyb podle standardu 

IAS 8. 

 
Dále musí být ve výkazu nebo v komentáři uvedeno: 

 údaje o kapitálových transakcích s vlastníky a o rozdělování vlastníkům, 

 zůstatek nerozděleného zisku na počátku období, k rozvahovému dni a změny 

během účetního období, 

 porovnání hodnoty vloženého kapitálu a každého fondu na počátku a konci 

vykazovaného období. 

 
Tento výkaz může být zveřejněn ve formě sloupcového výkazu, který srovnává počáteční a 

koncový stav každé položky. Další možností je zveřejnění výkazu jako soupis 

přínosů/zisků a újem/ztrát za účetní období. Údaje o počátečních stavech, pohybech a 

konečných stavech základního kapitálu a další informace se uvádí v komentáři k účetnímu 

výkazu.  

 

2.3.4 Výkaz o peněžních tocích 
 
Mezinárodní účetní standardy finančního výkaznictví požadují, aby podnik prezentoval 

informace o peněžních tocích, které se staly během účetního období. Pro jeho sestavení je 

možné použít metodu přímou nebo nepřímou. Výkaz peněžních toků je sestavován ve 

struktuře peněžní toky z provozní, investiční a finanční činnosti. Je řešen ve standardu  

IAS 7 – Výkaz peněžních toků a umožňuje uživatelům získat přehled o zdrojích peněžních 

prostředků a peněžních ekvivalentů na straně jedné, a o jejich užití na straně druhé.36  

 
Česká právní úprava je srovnatelná s úpravou podle IFRS. Rozdíly jsou jen v oblasti 

vykazování placených úroků, které jsou zahrnovány do provozní nebo finanční oblasti.  

 

 

 

                                                 
36 BOHUŠOVÁ, H.  Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS, str. 64. 
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2.3.5 Použitá účetní pravidla a komentář 
 
Komentář k účetní závěrce poskytuje informace, které umožní uživateli výraznější 

porozumění účetním výkazům. Dále poskytuje informace, které nejsou uvedeny přímo 

v účetních výkazech, ale jsou nutné pro jejich věrné zobrazení. 

 
Obvykle jsou informace v komentáři k účetním výkazům předkládány dle Dvořákové37 

v následujícím pořadí: 

 prohlášení o shodě – účetní jednotky, jejichž závěrka je sestavena v souladu s IFRS, 

musí tuto skutečnost jasně deklarovat, 

 souhrnná informace o aplikovaných účetních metodách – zveřejnění oceňovacích 

bází, ostatní účetních politik a klíčové předpoklady, na kterých byly založeny 

odhady významných veličin, 

 doplňující informace k jednotlivým položkám rozvahy, výsledovky, výkazu o 

peněžních tocích a výkazu změn ve vlastním kapitálu, 

 ostatní zveřejnění. 

 

2.4 Vykazování finančního leasingu 
 
Pojem leasing pochází z anglického výrazu „lease“, což znamená pronájem neboli smlouvu 

o pronájmu. Podnik může uzavřít smlouvu na leasing finanční a leasing operativní. Rozdíl 

spočívá v míře převedení podstatné části rizik a odměn plynoucích z vlastnictví na nájemce, 

přičemž není důležitý převod vlastnického práva. Jsou-li převedena všechna podstatná 

rizika a odměny, jedná se o leasing finanční, v ostatních případech lze označit leasing za 

operativní.  

 

2.4.1 Vykazování finančního leasingu dle české účetní legislativy 
 
V české legislativě není leasing upraven žádným ustanovením zákona o účetnictví, 

vyhláškou či standardem. Je upraven pouze zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

v platném znění a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 

                                                 
37 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IAS/IFRS,  str. 310. 
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(dále jen zákon o DPH38) pro potřeby výběru daně. Dále jsou základními právními 

normami upravující leasing zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění39  

a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění40. Česká legislativa rozeznává 

rovněž operativní leasing a finanční leasing. Rozdíl je v tom, že o leasing finanční jde 

v tom případě, dojde-li k odkupu předmětu leasingu na konci doby leasingu. Podle IFRS  

u finančního leasingu k odkupu dojít nemusí a přesto může jít o finanční leasing. 

 
Podstatný rozdíl lze vidět v tom, že klasifikace finančního leasingu v souladu s IFRS se 

neshoduje s klasifikací ČÚL. Dle ČÚL lze jednotlivé leasingy charakterizovat takto: 

 finanční leasing – pronájem aktiva, u něhož dochází po skončení doby pronájmu 

k odkupu najaté věci nájemcem; tento druh pronájmu je dlouhodobější než 

pronájem operativní a doba pronájmu se obvykle kryje s dobou ekonomické 

životnosti pronajímaného majetku; pronajímatel obvykle smluvně přenáší na 

nájemce i povinnosti spojené s údržbou, opravami a servisními službami, 

 operativní leasing – všechny ostatní druhy leasingu, které nejsou finančním 

leasingem; po skončení doby pronájmu dochází k vrácení pronajatého majetku 

pronajímateli (vlastníkovi); je většinou krátkodobější než leasing finanční a doba 

pronájmu je obvykle kratší než doba ekonomické životnosti; pronajímatel hradí 

náklady spojené s údržbou, opravami či servisními službami pronajatého 

majetku.41 

 
Dle novely zákona o DPH nastávají v oblasti leasingu změny od roku 2009. Novela ruší 

stávající definici finančního pronájmu (leasingu). Leasing již samostatně definován nebude 

a zákon jen stanovuje, že „převod práva užívat najaté zboží nebo najatou nemovitost na 

základě smlouvy, která stanoví povinnost nájemce nabýt zboží nebo nemovitost, které jsou 

předmětem smlouvy, se považuje za dodání zboží nebo převod nemovitosti“.  Tato změna se 

promítne do určení dne uskutečnění zdanitelného plnění.  Zákon nadále ponechává tzv. 

dílčí plnění a lze předpokládat, že leasingové smlouvy budou nově upravovány, aby  

                                                 
38 Definice finančního pronájmu lze nalézt v § 4 odst. 3 písm. f) zákona o DPH. 
39 § 659 – § 662 upravuje smlouvu o výpůjčce; § 663 - § 723 upravuje nájemní smlouvu 
40 § 488b - § 488i upravují smlouvu o nájmu podniku; § 489 - § 496 upravují smlouvu o koupi najaté věci 
41 VALOUCH, P. Leasing v praxi, Praktický průvodce, str. 9. 
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i nadále mohly využít pravidlo o dílčím plnění.  Podstatou úpravy leasingových smluv 

pravděpodobně bude nastavení podmínek nabytí předmětu leasingu po skončení smlouvy.  

Podle pravidel EU by se v případě leasingu měla odvádět celá částka DPH již v okamžiku 

předání věci.  Podle české úpravy k tomu dojde jen tam, kde bude ze smlouvy pro 

leasingového nájemce vyplývat povinnost předmět leasingu nabýt. Tam, kde zůstane po 

skončení smlouvy pouze právo nabýt předmět leasingu, nepůjde o dodání zboží, ale  

o poskytnutí služby.  

 
Lze ještě upozornit na to, že změna úpravy leasingu je v novele skrytá. Tato změna je 

zavedena tím, že dochází ke zrušení celého odstavce upravujícího současnou definici 

leasingu, přičemž tento zrušený odstavec byl těsně před zrušením přečíslován. Nová úprava 

je pak obsahem ustanovení vymezujícího rozsah dodání zboží, aniž by v novele byly 

použity pojmy finanční pronájem či leasing, běžně v obchodním styku používané. 

S ohledem na přechodná ustanovení této novely a předchozích právních předpisů se 

v případě leasingových smluv bude možné setkat s mnoha různými podobami a  zacházení 

s nimi z hlediska DPH bude velmi odlišné. V současné době ještě stále dobíhají smlouvy se 

sazbami DPH 5 %  a 22 %.42 

 
Účtování o leasingu je dáno pravidly pro daň z příjmů. Zákon o dani z příjmů také definuje 

minimální dobu trvání leasingu vyžadovanou k tomu, aby leasing mohl být klasifikován 

jako finanční leasing. Účtování o finančním leasingu se nijak neliší od účtování 

operativního leasingu. Základním principem ČÚL při účtování o leasingu je, že podnik, 

který vlastní pronajímané aktivum, ho vykazuje ve svém účetnictví a také ho odepisuje po 

dobu trvání leasingové smlouvy. To se týká finančního i operativního leasingu. Po celou 

dobu trvání leasingu je konstantní výše úroku nikoli úroková míra jako v případě účtování 

v souladu s IFRS.  

 
ČÚL uplatňuje přednost právní formy nad podstatou narozdíl od IFRS, kde je tomu naopak. 

Proto nájemce eviduje pronajatý majetek pouze podrozvahově. Není tudíž zohledněna 

                                                 
42 PÁTEK, V. Velká novela zákona o DPH [online]. 2009. [cit. 2009-04-02]. Dostupné z:  
       http://www.ksb.cz/cs/ novinky-publikace/552/velka-novela-zakona-o-dph. 
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skutečnost, že nájemce má aktivum pod svou kontrolou. Po dobu trvání smlouvy se účtuje 

jen o první leasingové splátce (časově rozlišované do nákladů) a závazcích z běžných 

splátek nájemného. Při skončení finančního leasingu musí nájemce předmět leasingu 

vykázat ve své rozvaze jako hmotný majetek v pořizovací ceně zaplacené na konci 

leasingového období. 

 
Vykazování operativního leasingu podle ČÚL je obdobné jako při vykazování operativního 

leasingu v souladu s pravidly IFRS. 

 

2.4.2 IAS 17 – Leasingy 
 
Vykazování leasingu upravuje standard IAS 17 – Leasingy. Cílem tohoto standardu je 

stanovit účetní pravidla pro zobrazení operativních a finančních leasingů v účetních 

závěrkách jak z hlediska nájemce, tak i pronajímatele. Jedná se o první standard, v němž 

byla uplatněna zásada „přednost obsahu před formou“.43 Z části je leasing rovněž upraven 

standardem IAS 18 Výnosy. Tento standard pracuje s  množstvím definic, kdy je např. 

leasing definován jako dohoda, v níž pronajímatel za úhradu převádí právo na nájemce 

používat aktivum po dohodnutou dobu, a to za jednorázovou platbu nebo sérii plateb po 

smluvené období. 

 
IAS 17 se vztahuje na všechny leasingy, vyjma několika přesně definovaných případů. 

Standard se neaplikuje na leasingové smlouvy, které se vztahují např. k těžbě nebo 

využívaní nerostů, ropy, přírodního plynu a dále na licenční smlouvy, jejichž předmětem 

jsou filmy, hry, patenty apod. Dále se také nevztahuje na dohody, které jsou smlouvami o 

službách, u kterých nedochází k převodu práva k užívání aktiv z jedné smluvní strany na 

druhou. 

 
IAS 17 člení leasing na: 

 finanční  - dochází při něm k převodu v podstatě všech rizik i ekonomických 

požitků a odměn, které vyplývají z vlastnictví aktiva; není zde rozhodující, zda 

                                                 
43 BOHUŠOVÁ, H. Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS, str. 136. 
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po skončení pronájmu dojde k převedení předmětu do vlastnictví nájemce, 

nájemce nemá prakticky možnost leasing ukončit, aniž by nesl ztráty a rizika 

s ním spojená; nájem je ukončen splacením celého závazku vůči pronajímateli 

nebo je jako nesplacený zůstatek půjčky vrácen pronajímateli na konci pronájmu, 

 operativní – leasing jiný než finanční; nesplňuje definici finančního leasingu. 

 
Je nutné si však uvědomit, že toto rozlišení závisí primárně na ekonomické podstatě 

transakce a nikoliv na právní formě uzavřené smlouvy. Standard obsahuje několik kritérií, 

které mají napomoct podnikům rozhodnout, zda se jedná o finanční či operativní leasing. 

Nájemce vykáže aktivum v nižší částce z reálné hodnoty a současné hodnoty minimálních 

leasingových plateb. Platby nájemného na snížení závazku a úroky, které jsou vypočteny 

podle hodnoty závazku na počátku období. Nájemce majetek odepisuje a jednotlivé odpisy 

určuje na základě očekávané doby životnosti aktiva. 

Pronajímatel vykáže finanční leasing jako dlouhodobou pohledávku v částce investice do 

leasingu.  Příjmy nájemného člení na snížení pohledávky a výnosové úroky.  

 
Standard IAS 17 – Leasingy pracuje s následujícími definicemi: 

Leasing (Lease) – je dohoda, ve které je pronajímatel převádí na nájemce právo užívat 

aktivum po smluvenou dobu a to za jednorázovou platbu nebo několik plateb. 

Finanční leasing (Finance Lease) – je druh leasingu, kdy dochází k převodu všech rizik  

a užitků spojenými s užíváním aktiva na nájemce. Po skončení nájmu může, ale nemusí být 

převedeno vlastnické právo. 

Operativní leasing (Operating Lease) - je odlišný od leasingu finančního. Při operativním 

leasingu je pronajaté aktivum evidováno u pronajímatele.  

Počátek leasingu (Inception of the Lease) – je den, kdy byl leasing sjednán nebo den, do 

kterého jsou obě smluvní strany povinny splnit základní podmínky smlouvy. Dochází 

k posouzení, zda je leasing klasifikován jako operativní či finanční.  
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Den zahájení leasingu (Commencement of Lease Term) – je datum, od kterého je 

nájemce oprávněn užívat najaté aktivum a od kterého začnou obě smluvní strany o najatém 

aktivu a závazcích účtovat. 

Doba trvání leasingu (Lease Term) – je nevypověditelné období, po které má nájemce 

dohodnutý leasing aktiva. Dále sem patří jakákoliv další období, u nichž má nájemce 

možnost v leasingu aktiva pokračovat s uskutečněním nebo bez uskutečnění dalších plateb, 

přičemž při vzniku leasingu je zdůvodněné jisté, že nájemce toto právo uplatní. 

Minimální leasingové platby (Minimum Lease Payments) – jsou všechny platby 

v průběhu doby trvání leasingu, které je nájemce povinen uhradit pronajímateli za najaté 

aktivum. Zahrnují veškeré platby, které je nájemce povinen platit buď v podobě 

pravidelných splátek nebo záloh na splátky.44 

Reálná hodnota (Fair Value) – je částka, za kterou lze aktivum směnit nebo závazek 

uhradit mezi znalými, ochotnými stranami v nespřízněné transakci. 

Ekonomická životnost (Economic Life) – doba, po kterou se očekává, že bude aktivum 

ekonomicky využitelné jedním nebo více uživateli. 

Doba životnosti (Useful Life) – odhadovaná zbývající doba od zahájení leasingu, bez 

omezení dobou leasingu, po kterou se očekává, že do společnosti budou plynout 

ekonomické přínosy z daného aktiva. 

Implicitní úroková míra leasingu (Interest Rate Implicit in Lease) – je diskontní sazba, 

která se stanoví na počátku leasingu tak, aby souhrn současné hodnoty - minimálních 

plateb, - nezaručené zbytkové hodnoty rovna součtu – reálné hodnoty pronajatého aktiva  

a – počátečních přímých nákladů pronajímatele.45 

 

 

 

 

 

 
                                                 
44 KRUPOVÁ, L., VAŠEK, L. a ČERNÝ, R. IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví,  str. 251. 
45 KRUPOVÁ, L., VAŠEK, L. a ČERNÝ, R. IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví,  str. 253. 
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3 Implementace IFRS/IAS ve společnosti Daikin Device Czech 
Republic s.r.o. 

 
Pro svoje porovnání jsem získala materiály společnosti Daikin Device Czech Republic 

s.r.o. Jelikož rok 2008 právě skončil a probíhají auditové práce, společnost mi poskytla 

veškeré interní informace a další potřebné materiály za rok 2007. 

 

3.1 Společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o. 
 
Společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o. (DDC) je prvním výrobcem kompresorů 

pro klimatizační jednotky do domácností v Evropě. Byla založena v říjnu roku 2004. 

Hromadnou výrobu zahájila v únoru roku 2006 a prodej v březnu téhož roku.  

 
DDC vyrábí a prodává kompresory typu Swing. V nabídce je 7 modelů s výkonem 0,5 HP 

– 4 HP. Kompresory jsou instalovány do klimatizačních jednotek pro domácnosti a do 

komerčních jednotek o malém výkonu. Výrobní kapacita činí 900 000 kompresorů ročně. 

 
V dubnu roku 2009 došlo k zahájení masové výroby kompresorů typu Scroll, které jsou 

určeny do klimatizačních zařízení s komerčním využitím. Jedná se o 8 modelů kompresorů 

s výkonem 3 HP – 5 HP. Výrobní kapacita u tohoto typu kompresoru bude přibližně 

300 000 jednotek ročně. Zároveň dochází k zahájení montáže hydroboxů pro systém 

vytápění a chlazení Daikin Altherma. 

 
Obchodní firma:  Daikin Device Czech Republic, s.r.o.  

Datum vzniku:  26. 10. 2004 

Sídlo společnosti:  Brno, Švédské valy 1227/2, 627 00 

Počet zaměstnanců:  cca 421 v evidenčním počtu 

Společník:   Daikin Industries Ltd.  (100%) 

Základní kapitál:  2 128 000 000 Kč 

Hlavní produkt:  kompresory do klimatizací 

Hlavní zákazníci:  80%  - Daikin Industries v Plzni 

    20%  - Daikin Europe v Oostende 
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Obrázek 2: Společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o. 

 
Zdroj: Internetové stránky společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. 

 

Organizační struktura společnosti 

V čele společnosti stojí prezident, který je zodpovědný za celý chod společnosti, zároveň 

funguje jako jednatel. Prezidentu podléhá 6 oddělení – administrativní, nákup, kontrola, 

produkce, engineering a Monokyo projekt. V čele těchto oddělení stojí manažeři, 

především japonští, kteří dohlíží na jejich chod. Dále se ve společnosti nachází jednotlivé 

sektory, které mají již specifické zaměření (personální, plánování a účetní oddělení, nákup, 

kontrola kvality, produkce, engineering a údržba). V těchto sektor již pracují určité skupiny 

lidí, kteří mají danou funkci. Organizační struktura je podrobněji uvedena v příloze 4. 

 
Jelikož je společnost poměrně velká a v jejím vedení stojí japonští občané, tak veškeré 

názvy jsou zde v angličtině, ale i japonštině. I proto zaměstnává společnost přibližně  

7 tlumočníků, kteří fungují jako „pomoc v nouzi“. 

 

Zaměstnanci 

Zaměstnanci společnosti jsou především české, slovenské ale i bulharské národnosti. Mají 

příležitost se rozvíjet ve svém oboru. Společnost Daikin jim nabízí vzdělávání v profesní i 

odborné rovině. Dbá, aby zaměstnanci pracovali v příjemném kolektivu, proto podporuje 

růst zaměstnanců ve vedoucích pozicích v oblasti řízení a vedení, komunikace a dalších 

manažerských dovednostech. 

 
Podporuje také své zaměstnance v kariérním růstu. Záleží jen na přístupu každého 

zaměstnance, jeho snaze a ochotě se rozvíjet. Dále rozvíjí vzdělávání v anglickém jazyce 

formou firemních jazykových kurzů.  
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DDC je v Evropě jediným výrobním závodem kompresorů do klimatizačních zařízení. 

Nedílnou součástí firemního vzdělávání pro zaměstnance, na vybrané inženýrské a 

technické pozice, je pracovní stáž v zahraničí, během které si osvojí technologie výroby.  

 
Technologie 

K novým technologiím má společnost Daikin Device CZ, s.r.o. velmi blízko. Japonský 

systém vedení společnosti uplatňuje tzv. KAIZEN systém (zlepšování postupů a procesů 

výroby, zlepšovací návrhy), do kterého mohou přispět pracovníci na všech pozicích 

společnosti. Cení se dobrý nápad, který společnosti uspoří čas a finance, přispěje k 

bezpečnosti práce nebo ke zlepšení pracovních podmínek.  

 
Společnost má na svých výrobcích uplatněno 148 patentů a i nadále se snaží uplatňovat 

další. Je také držitelem certifikace ISO 9001:2000 a 14001:2004. 

 
Tabulka 8: SWOT analýza společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. 
Silné stránky 

- monopolní postavení při výrobě kompresorů 
do klimatizačních zařízení v Evropě 

- know-how 

- kapitálově silná mateřská společnost 

- zavedená značka, jedinečná technologie 

- silné vývojové zázemí 

- rovnoměrné rozdělení pracovních úkolů 

- využívání metody KAIZEN 

- direktivní systém rozhodování KANBAN 

 

Slabé stránky 

- špatná komunikace uvnitř společnosti 

- vysoké náklady na pracovní sílu 

- časové vytížení pracovníků (normy) 

 

 

Příležitosti 

- globální oteplování 

- vědecký pokrok, nové technologie 

- zavedení modernějšího informačního systému 

- rozšíření nabídky produktů  

 

Hrozby 

- zdražení elektrické energie 

- výkyvy počasí 

- příchod konkurenčních firem 

- odchod významných dodavatelů 

- odchod klíčových zaměstnanců 

- zpomalení růstu ekonomiky, finanční 
krize 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.2 Srovnání českých a mezinárodních výkazů ve společnosti Daikin 
Device Czech Republic s.r.o. 

 
Jak bylo uvedeno výše, tak budu analyzovat společnost Daikin Device Czech Republic 

s.r.o., která mi poskytla veškeré potřebné materiály. 

 

3.2.1 Účetní výkazy společnosti Daikin Device Czech Republic, s.r.o. sestavené 
dle české účetní legislativy 

 
Účetní závěrka společnosti je složena z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy. Výkaz o 

peněžních tocích a výkaz o změnách vlastního kapitálu jsou nepovinné výkazy dle české 

účetní legislativy.  

 
V Mezinárodním standardu finančního výkaznictví IAS 1 – Sestavování a zveřejňování 

účetní závěrky, jsou vymezeny jednotlivé povinné komponenty účetní závěrky, mezi které 

však výkaz změn vlastního kapitálu a výkaz peněžních toků patří.  

 
Společnost se řídí fiskálním rokem, jehož období začíná vždy 1. dubna. Účetní závěrka 

musí být ověřena auditory a proto jsem vybrala pro porovnání účetní období začínající od    

1. 4. 2007 do 31. 3. 2008, tedy v pojetí společnosti fiskální rok 2007. 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek tvoří ve společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. 

software. Jedná se o program a jeho moduly, které jsou nainstalovány v počítačích 

společnosti. Společnost využívá ekonomický software Helios nejen pro vedení účetnictví 

ale i skladové evidence. Dále mzdový software Elanor Global, software pro řízení výroby 

APS a software plánování výroby hydroboxů SAP. 

 
Pořizovací cena tohoto majetku byla 2,33 mil. Kč, odpisy za rok 2006 činily 576 tisíc Kč, 

celkové oprávky jsou 760 tisíc Kč. Zůstatková cena byla 1 573 tisíc Kč. 

 
Nedokončený nehmotný majetek odpovídá pořizovanému softwaru (Autodesk AutoCAD, 

projekt APS, úpravě softwaru), který ještě nebyl nainstalován. 
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Tabulka 9: Aktiva k 31. 3. 2008 dle ČÚL (v tis. Kč) 

  
Aktiva Brutto Korekce Netto 

      AKTIVA CELKEM   2 446 671 -284 125 2 162 546 
B.     Dlouhodobý majetek   1 393 109  -264 885 1 128 224 
B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 4 652 -760 3 892 
   3. Software     2 333 -760 1 573 
   7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 2 319   2 319 
B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 1 388 457 -264 125 1 124 332 
B. II. 1. Pozemky     61 126   61 126 
   2. Stavby     216 968 -16 915 200 053 
   3. Samostatné movité věci a soubory movit. věcí 1 077 874 -242 717 835 157 
   7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 31 740 -4 493 27 247 
   8. Poskytnuté zálohy na dlouhod. hmotný majetek 749   749 
C.     Oběžná aktiva   1 051 048 -19 240 1 031 808 
C. I.   Zásoby     367 189 -19 240 347 949 
C. I. 1. Materiál     169 185 -512 168 673 
   2. Nedokončená výroba a polotovary 6 650 -142 6 508 
   3. Výrobky     184 141 -17 799 166 342 
   5. Zboží     7 213 -787 6 426 
C. III. Krátkodobé pohledávky 653 457   653 457 
   1. Pohledávky z obchodních vztahů 175 947   175 947 
   2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 475 272   475 272 
   7. Ostatní poskytnuté zálohy 2 230   2 230 
    9. Jiné pohledávky   8   8 
C. IV. Krátkodobý finan ční majetek 30 402   30 402 
C. IV. 1. Peníze     168   168 
   2. Účty v bankách   30 234   30 234 
D I.   Časové rozlišení   2 514   2 514 
D I. 1. Náklady příštích období     2 514   2 514 

Zdroj: Interní informace společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. 

 
Dlouhodobý hmotný majetek 

Společnost eviduje ve své rozvaze následující dlouhodobý hmotný majetek. 

 Pozemky – společnost koupila pozemek v hodnotě 62 mil. Kč, čímž rozšířila 

svou stávající výrobu. 

 Stavby – počáteční stav 213 mil. Kč z roku 2006 znamenal stavbu stávající haly. 

V roce 2007 byla investice do této haly v hodnotě 2,43 mil. Kč, dále společnost 

pořídila parkoviště v hodnotě 139 tisíc Kč a dočasný venkovní sklad v hodnotě  

1 mil. Kč. Celkové odpisy za rok 2006 činily 7,446 mil. Kč, celkové oprávky činí 

16,915 mil. Kč, zůstatková cena je tedy 200 mil. Kč. 
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 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí – stroje, přístroje, zařízení, 

formy a automobily v pořizovací ceně 1 miliardy Kč souvisí s rozšířením 

stávající výroby. Byla přistavěna nová budova a nakoupily se nové stroje 

v hodnotě 907 mil. Kč, zařízení 54 mil. Kč, formy 19 mil. Kč a ostatní zařízení 

v hodnotě 1,16 mil. Kč. Pro svou obchodní činnost nakoupila společnost osobní 

automobil v hodnotě 496 tis. Kč. Celkové odpisy v roce 2006 činily 140 mil. Kč, 

oprávky jsou 242 mil. Kč a zůstatková cena tedy činí 835 mil. Kč. Tyto stroje se 

řádně odepisují, jejich zůstatková cena na konci roku 2007 činila 835 mil. Kč. 

 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – mezi nejvýznamnější položky, 

které společnost pořídila, patří zejména soustruhy a brusky v celkové výši  

22,2 mil. Kč. Zbývající částka nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku 

je pak zastoupena zejména formami, které budou využity pro výrobu kompresorů 

a do výroby budou zařazeny v průběhu účetního období roku 2008. 

 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek – společnost poskytla svým 

dodavatelům zálohu zřejmě na strojní vybavení ve výši 749 tis. Kč. 

 
V roce 2007 společnost vytvořila opravnou položku k nedokončeným investicím 

pořízeným v roce 2005, které k 31. 3. 2008 z důvodu nepotřebnosti nebyly zařazeny do 

užívání. Vstupní cena tohoto majetku je snížena opravnou položkou k nedokončenému 

dlouhodobému hmotnému majetku ve výši 4 493 tis. Kč očekávanou prodejní cenu 

majetku. 

 
Zásoby 

Zásoby společnosti jsou rozděleny na materiál, nedokončenou výrobu, hotové výrobky  

a zboží. 

 Materiál na skladě – jedná se o výrobní společnost, tudíž musí mít společnost 

materiál pro výrobu svých výrobků. Je uskladněn v hodnotě 168 mil. Kč a tvoří 

jej především materiál pro výrobu a náhradní díly. 

 Nedokončená výroba a polotovary – jedná se o produkty, které již prošly jedním 

nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také ne ještě 
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hotovým výrobkem. Nedokončená výroba, která obsahuje hodnotu použitého 

materiálu a práci s materiálem má hodnotu 6,5 mil. Kč. 
 Výrobky – hotové kompresory, které jsou určeny k expedici do dceřiných 

závodů, mají hodnotu 167 mil. Kč. 
 Zboží – společnost se zabývá i prodejem zboží, ale není to její hlavní 

podnikatelská činnost společnost. Hodnota prodaného zboží je 6,4 mil. Kč.  

 
Na základě analýzy prodejních cen zásob společnost vytvořila opravnou položku  

k zásobám. K 31. 3. 2008 činí opravná položka k materiálu 512 tis. Kč, k nedokončené 

výrobě 142 tis. Kč, k hotovým výrobkům 17 799 tis. Kč a ke zboží 787 tis. Kč.  

 
Krátkodobé pohledávky 

Krátkodobé pohledávky jsou pohledávky se splatností kratší než jeden rok. Jsou oceňovány 

jmenovitou hodnotou. Složení pohledávek společnosti je následující: 

 Pohledávky z obchodních vztahů – jsou zde zachyceny pohledávky za odběrateli 

v tuzemsku i zahraničí, jejichž hodnota je 176 mil. Kč. Jejich hodnota je velká, 

společnost poskytuje levný obchodní úvěr svým odběratelům. 

 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami – jsou zde zachyceny 

pohledávky, které nevznikly z obchodních vztahů. Jejich hodnota činí  

475 mil. Kč. Pravděpodobně se jedná o pohledávky k mateřské společnosti 

Daikin Industries Ltd. 

 Ostatní poskytnuté zálohy – částka 2 mil. Kč odpovídá záloze, jejíž podstatnou 

část tvoří zálohy na plyn. 

 Jiné pohledávky – pohledávky vznikající s finanční činností, jejich hodnota  

8 tis. může znamenat, že společnost má pohledávku k některému z úřadů. 

 
V rámci vyšší efektivnosti řízení likvidity používá společnost systém správy finančních 

prostředků („cash-pooling“). Finanční prostředky společnosti jsou převáděny na účet 

společnosti Daikin Europe Coordination Center N.V. v Belgii a zároveň z těchto finančních 

prostředků jsou hrazeny závazky společnosti.  
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Ke konci roku 2007 činila výše pohledávek plynoucí ze systému „cash-pooling”  

475 272 tis. Kč. Kladný zůstatek v systému „cash-pooling“ je způsoben navýšením 

základního kapitálu společnosti o 883 mil. Kč. 

 
Krátkodobý finan ční majetek 

Krátkodobý finanční majetek společnosti tvoří peníze v hotovosti, na bankovních účtech  

a ceniny (stravenky). 

 Peníze – hotovost, kterou má společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o. 

v pokladně činí 168 tis. Kč. Hodnota je poměrně vysoká, ale je to z důvodu 

vyplácení záloh např. na služební cesty. Oficiální měnou společnosti je koruna, 

dále však využívá měny Euro, USD, SKK a THB. 

 Bankovní účty – společnost disponuje více účty v různých bankách. Peníze na 

bankovních účtech mají hodnotu 30 mil. Kč. Značnou část těchto finančních 

prostředků tvoří přijatá státní dotace na hmotnou podporu pro vytváření nových 

pracovních míst ve výši 28 mil. Kč. Jelikož společnost obchoduje se 

zahraničními partnery, jsou finanční operace v cizích měnách účtovány pevným 

kurzem stanoveným k poslednímu pracovnímu dni měsíce předcházejícího jejich 

vzniku a k rozvahovému dni jsou oceněny platným kurzem ČNB k 31.3. Kurzové 

zisky a ztráty se potom účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku. 

 
Časové rozlišení nákladů a výnosů 

Společnost využívá především účet Náklady příštích období, na kterém rozpouští náklady, 

které budou realizovány v budoucnu. Hodnota, která odpovídá 2,5 mil. Kč, zahrnuje 

především časové rozlišení služeb.  

 
Vlastní kapitál 

Vlastní kapitál společnosti je tvořen základním kapitálem, výsledkem hospodaření 

minulých let a neuhrazenou ztrátou minulých let. Rezervní fond společnost nevytvořila, 

protože v  období roku 2008 vykazovala ztrátu. 
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Tabulka 10: Pasiva k 31.3.2008 dle ČÚL (v tis. Kč) 

Pasiva 
Období  

k 31. 3. 2008 

      PASIVA CELKEM   2 162 546 
A.     Vlastní kapitál   1 953 189 
A. I.   Základní kapitál   2 128 000 
A. I. 1. Základní kapitál   2 128 000 
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let -225 734 
    2. Neuhrazená ztráta minulých let -225 734 
A V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období 50 923 
B.     Cizí zdroje     208 540 
B. I.   Rezervy     12 762 
    4. Ostatní rezervy   12 762 
B. II.   Dlouhodobé závazky   39 
    10. Odložený daňový závazek 39 
B. III. Krátkodobé závazky   195 739 
B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 162 025 
   5. Závazky k zaměstnancům 8 450 
   6. Závazky ze sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4 191 
   7. Stát - daňové závazky a dotace 11 855 
   8. Krátkodobé přijaté zálohy   17 
   10. Dohadné účty pasivní   9 047 
    11. Jiné závazky   154 
C I.   Časové rozlišení   817 
C I. 1. Výdaje příštích období   817 

Zdroj: Interní informace společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. 

 
 Základní kapitál - základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané 

v obchodním rejstříku krajského soudu. Oproti roku 2006 byl navýšen 

z 1 245 000 tis. Kč na 2 128 000 tis. Kč. Byl vytvořen rozhodnutím jediného 

společníka při výkonu působnosti valné hromady, a to mateřské společnosti 

Daikin Industries Ltd. Prostředky navýšení základního kapitálu budou využity 

k financování stavby nové výrobní haly a jejího strojního vybavení k výrobě 

nového typu kompresoru (Scroll).  

 Výsledek hospodaření minulých let – v roce 2006 společnost hospodařila se 

ztrátou 225 mil. Kč. Jako následek se jeví vznik společnosti a náklady s jejím 

založení související.  
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 Neuhrazená ztráta minulých let – zůstává na účtu ve stejné výši, v jaké byla 

vykázána v roce 2007 (-255,7 mil. Kč). Podle zákonných podmínek není 

omezena doba její úhrady.  

 Výsledek hospodaření běžného účetního období – společnost již v roce 2008 

hospodařila se ziskem ve výši 50 mil. Kč. 

 
Cizí zdroje 

 Rezervy - jsou vytvářeny k pokrytí budoucích nákladů, u nichž je znám účel. Je 

pravděpodobné, že nastanou, ale není známa jejich částka a datum, k němuž 

vzniknou. Společnost tvořila rezervy ve výši 12 mil. Kč na kompenzaci 

redukovaného odběru materiálu od společnosti Siemens Elektromotry s.r.o.  

 Odložený daňový závazek – činil 39 tis. Kč a je vytvořen z titulu rozdílu mezi 

daňovými a účetními odpisy majetku s dobou životnosti delší než 10 let (stavby, 

budovy). 

 Závazky z obchodních vztahů – jsou účtovány ve jmenovité hodnotě. Podílí se 

83% (162 mil. Kč) na sumě krátkodobých závazků.  

 Závazky vůči zaměstnancům – částka 8,45 mil. Kč představuje nevyplacené 

mzdy a prémie na konci účetního období, tedy za březen 2008. 

 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění – vyplývají z položky 

Závazky vůči zaměstnancům, jde o neuhrazené sociální a zdravotní pojištění za 

zaměstnance a zákonné sociální a zdravotní pojištění za zaměstnavatele ve výši 

4,2 mil. Kč.  

 Stát – daňové závazky a dotace – jde o neodvedené zálohy na daň ze závislé 

činnosti – daň za březen 2008, příp. silniční daň, DPH. Jedná se o 11,855 mil. 

Kč. 

 Krátkodobé přijaté zálohy – společnost přijímá krátkodobé zálohy na výrobky. 

Také se snaží bojovat se špatnou platební morálku svých odběratelů a vyžaduje 

částečnou platbu předem za své výrobky. Částka 17 tis. Kč je zanedbatelná. 

 Dohadné účty pasivní – společnost má rozsáhlé obchodní vztahy se zahraničím,  

jedná se o nevyfakturované nákupy materiálu, služeb a energií ve výši 9 mil. Kč. 
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 Jiné závazky – jedná se o závazky, které představují zejména exekuce z mezd ve 

výši 154 tis. Kč. 

 
Časové rozlišení nákladů a výnosů 

Časové rozlišení zahrnuje výnosy a výdaje, které se vztahují věcně a časově k příštím 

obdobím. Společnost je ovlivněna pouze výdaji.  

 Výdaje příštích období – jedná se o náklady související s obdobím roku 2008, 

které podle smlouvy budou zaplaceny až v budoucích účetních obdobích. Jde 

 o nájemné placené zpětně ve výši 817 tis. Kč. 

 Výnosy příštích období – představují částky podnikem přijaté, které se týkají 

výnosů příštího účetního období. Společnost nevykazuje žádné výnosy příštích 

období. 

 
Výkaz zisku a ztráty je uveden v tabulce 11. Jsou v něm uvedeny výnosy a náklady, které 

se účtují časově rozlišené, tj. do období, s kterým věcně i časově souvisejí. Jelikož se jedná 

o výrobní společnost, tak je zřejmé, že většinu jejich tržeb tvoří tržby za vlastní výrobky  

a služby. 

 Tržby za prodej zboží - tržby v částce 151,5 mil. Kč pocházejí z prodeje zboží, 

které společnost prodala svým odběratelům. 

 Náklady vynaložené na prodané zboží – oproti tržbám jsou vykázány vynaložené 

náklady na prodané zboží ve výši 128, 5 mil. Kč. 

 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb – jedná se o prodej výrobků zejména 

dceřiným společnostem do Plzně a Belgie. Jejich hodnota činí 1 319 mil. Kč. 

 Změna stavu zásob vlastní činnosti – evidují se zde přírůstky a úbytky zásob 

vlastní výroby. Tato položka odpovídá částce 112 mil. Kč. 

 Spotřeba materiálu a energie – položka v hodnotě 1 012 mil. Kč v sobě zahrnuje 

spotřebu základního materiálu, vody, plynu, propagačních předmětu, 

kancelářských potřeb, opravy dlouhodobého hmotného majetku, spotřebu 

náhradních dílů a nářadí, jejich údržbu, spotřebu pracovních oděvů a ochranných 

pomůcek. 
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Tabulka 11: Výkaz zisku a ztráty k 31. 3. 2008 (v tis. Kč) 

Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění Období  
k 31. 3. 2008 

  I.   Tržby za prodej zboží 151 554 
A.    Náklady vynaložené na prodané zboží 128 456 
   +   Obchodní marže          22 698 
  II.   Výkony    1 431 965 
   1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 319 586 
   2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 112 379 
  B.   Výkonová spotřeba    1 146 067 
   1. Spotřeba materiálu a energie 1 012 728 
   2. Služby 133 339 
   +   Přidaná hodnota         308 596 
C.    Osobní náklady         145 735 
   1. Mzdové náklady 103 453 
   2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 1 320 
   3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 38 751 
   4. Sociální náklady 2 211 
D.    Daně a poplatky 306 
E.    Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 147 877 
  III.   Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 189 232 
   1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 1 436 
   2. Tržby z prodeje materiálu 187 796 
F.    Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 146 889 
   1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 5 008 
   2. Prodaný materiál 141 881 
G.    Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 22 768 
  IV.   Ostatní provozní výnosy 26 628 
H.    Ostatní provozní náklady 4 945 
   *   Provozní výsledek hospodaření 55 936 
  X.   Výnosové úroky 3 554 
N.    Nákladové úroky 11 478 
  XI.   Ostatní finanční výnosy 19 007 
O.    Ostatní finanční náklady 16 057 
   *   Finanční výsledek hospodaření -4 974 
Q.    Daň z příjmů za běžnou činnost      39 
Q.  2.  - odložená 39 
   **   Výsledek hospodaření za běžnou činnost    50 923 
   ***    Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)     50 923 
   **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)     50 962 

Zdroj: Interní informace společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o 

 
 Služby – evidují se zde služby poskytované externími dodavateli v hodnotě  

133 mil. Kč. Konkrétně se jedná o náklady na opravy, cestovné pro zaměstnance 
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a manažery, náklady na reprezentaci, kurýrní služby, školení zaměstnanců, 

právní služby, úklidové služby náklady na telefon, internet, propagace, inzerce, 

nájemné, nájemné z titulu leasingu. 

 Osobní náklady – jsou tvořeny mzdovými náklady, příjmy společníků, náklady 

na sociální a zdravotní pojištění a ostatními sociálními náklady (příspěvky na 

stravenky, životní pojištění a penzijní připojištění) v celkové výši 145 mil. Kč. 

 Daně a poplatky – v celkové částce 306 tis. Kč je zahrnuta silniční daň, daň 

z nemovitosti a dálniční známky, kolky a jiné. 

 Odpisy Dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – evidují se zde odpisy 

za účetní období ve výši 147,8 mil. Kč. Pro budovy používá společnost lineární 

odepisování a pro strojní zařízení odpis dle výkonu.  

 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu – prodej ve výši 189 mil. Kč 

představuje prodej zejména svého materiálu svým dodavatelům.  

 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu – je zde 

evidována zůstatková cena majetku, který byl prodán ve výši 5 mil. Kč  

a skladová cena prodaného materiálu ve výši 141 mil. Kč. 

 Prodaný materiál – náklady jsou realizovány při prodeji součástek do rotorů  

a statorů dodavatelům, kteří z nich pak pro společnost vyrábějí díly odebírané 

pro výrobu kompresorů. Náklady odrážejí pevné ceny materiálu na skladě  

a jejich celková částka je 141 881 tis. Kč. 

 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti – položka obsahuje 

rozdíl mezi počátečním a konečným stavem rezerv a opravných položek. 

Společnost vytvořila jen rezervu na kompenzaci odběru materiálu od společnosti 

Siemens a dále opravné položky k materiálu, výrobkům a zboží ve výši 22 mil. 

Kč. 

 Ostatní provozní výnosy – jsou způsobeny zejména čerpáním státní dotace ve 

výši 24 mil. Kč. Zbývající část výnosů 2,5 mil. Kč je tvořena předfakturací 

nákladů v rámci skupiny. 

 Ostatní provozní náklady – obsahují zejména pojištění majetku, zásob a přepravy 

a úrazové pojištění v celkové výši 4,9 mil. Kč. 
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 Výnosové úroky – částka 3,5 mil. Kč představuje úroky z běžného a interního 

účtu v rámci systému „cash-pooling“. Jejich růst je způsoben zvýšením objemu 

finančních prostředků na interním účtu. 

 Nákladové úroky – tvoří úroky z půjček poskytnutých dceřinou společností 

v Belgii ve výši 11,5 mil. Kč. 

 Ostatní finanční výnosy – zahrnují především kurzové zisky v celkové hodnotě 

19 mil. Kč. 

 Ostatní finanční náklady – zde jsou obsaženy kurzové ztráty, bankovní poplatky, 

pojištění, zákonné úrazové pojištění, úroky placené leasingové společnosti 

v celkové částce 16 mil. Kč. 

 Daň z příjmů za běžnou činnost – odložená – vyplývá z přechodných rozdílů, 

které vznikají mezi daňovou hodnotou aktiv a závazků stanovenou pro daňové 

účely a jejich účetní hodnotou v účetní závěrce. Hodnota odložené daně je  

39 tis. Kč. 

 
 

3.2.2 Účetní výkazy společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. sestavené 
dle japonské účetní legislativy 

 
V následující kapitole budou popsány výkazy sestavené podle japonské účetní legislativy. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o japonskou společnost, tak uvádím jejich účetní výkazy 

v anglickém jazyce. Nejsou zde uvedeny všechny položky, jelikož některé vykazovaly 

nulové zůstatky, tudíž jsem je nezařadila. Celý popis výkazů uvádím podrobně v přílohách 

5, 6 a 7. 

 

Rozvaha dle japonské účetní legislativy  

Aktiva (Assest) společnosti jsou rozdělena do 5 součtových řádků, a to Zásoby (Total 

Inventories), Oběžná aktiva (Total Current Assets), Dlouhodobá hmotná aktiva (Total 

Tangible Fixed Assets), Stálá aktiva (Total Fixed assets) a Aktiva celkem (Total Assets). 
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Tabulka 12: Balance sheet (Assets)/Rozvaha (Aktiva) 
  AMOUNT 

ITEM  under 
  CURRENT POLICY 

Cash   167 617,96  
Time Deposits   30 234 324,37  
Accounts Receivable - Trade   144 744 117,64  
Products   166 342 194,10  
Work-in-Process   6 507 363,76  
Raw Materials   175 098 476,34  

TOTAL INVENTORIES   347 948 034,20  

Accounts Receivable - Other   31 211 051,49  
Advance Payments   2 230 729,00  
Prepaid Expenses   2 513 710,57  
Short-Term Loan Receivable   475 272 511,37  

TOTAL CURRENT ASSETS   1 034 322 096,60  

Buildings   216 967 653,58  
Accumulated Depreciation (Buildings)  -16 914 585,14  
Machineries  961 928 988,40  
Accumulated Depreciation (Machineries)  -195 101 256,98  
Automobiles and Vehicles  496 638,53  
Accumulated Depreciation (Automobiles and Vehicles)  -227 634,00  
Tools and Furnitures  115 447 968,84  
Accumulated Depreciation (Tools and Furnitures)  -47 388 018,04  
Land   61 125 501,60  
Construction in Progress   27 996 185,37  

TOTAL TANGIBLE FIXED ASSETS   1 124 331 442,16  

TOTAL INTANGIBLE FIXED ASSETS   3 892 328,30  

TOTAL FIXED ASSETS   1 128 223 770,46  
TOTAL ASSETS   2 162 545 867,06  

Zdroj: Interní informace společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. 

 
Součtový řádek Zásoby (Inventories) má hodnotu 347,9 mil. Kč a je ve stejné výši jako ve 

výkazu dle ČÚL. Skládá se z pokladny (Cash), jejíž hodnota je 168 tis. Kč stejně jako u 

českých výkazů. Bankovní účty (Time Deposits) vykazují hodnotu 30 mil. Kč, která se opět 

shoduje s položkou Účty v bankách v rozvaze dle ČÚL. Položka Pohledávky z obchodních 

vztahů (Accounts Receivable-Trade) má hodnotu 144,7 mil. Kč a zahrnuje jen pohledávky 

za odběrateli své skupiny  Daikin v Plzni a Belgii. Položky Výrobky (Products) a 

Nedokončená výroba a polotovary (Work in Process) vykazují stejnou hodnotu jako 

v rozvaze sestavené podle ČÚL, a to 166,3 mil. Kč a 6,5 mil. Kč. Položka Materiál a zboží 
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(Raw Materials) má hodnotu 175 mil. Kč. Zboží a Materiál na skladě jsou zde sloučeny do 

jedné položky na rozdíl od ČÚL, kdy jsou položky uvedeny zvlášť.  

 
Domnívám se, že obsah součtového řádku Zásoby (Inventories) je velmi chaotický a já 

osobně bych volila skladbu položek rozvahy sestavené dle ČÚL. 

 
Součtový řádek Oběžná aktiva (Total Current Assets) je v celkové částce přibližně   

 1 miliardy Kč, jako u rozvahy sestavené dle ČÚL. Položka Pohledávky z obchodních 

vztahů (Accounts Receivable-Other) zahrnuje pohledávky k odběratelům jiným, než je 

skupina Daikin z Belgie a Plzně. Její hodnota činí 31,2 mil. Kč a spolu s Pohledávkami 

z obchodních vztahů (Accounts Receivable-trade) dávají výslednou hodnotu účtu 

Pohledávky z obchodních vzhtahů podle ČÚL, a to částku 175,9 mil. Kč. Položka Ostatní 

poskytnuté zálohy (Advance Payments) vykazuje stejnou hodnotu jako u rozvahy dle ČÚL, 

a to 2,2 mil. Kč. Dále je v této skupině zahrnuta položka Náklady příštích období (Prepaid 

Expenses), která se rovněž shoduje s částkou 2,5 mil. Kč jako u ČÚL. Poslední položku 

skupiny Oběžná aktiva tvoří Jiné pohledávky (Short-Term Loan Receivable) a její hodnota 

je 475,2 mil. Kč. Zahrnuje v sobě dvě položky na rozdíl od rozvahy dle ČÚL, a to Jiné 

pohledávky (8 tis. Kč) a Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami (475 mil. Kč). 

 
Dalším součtovým řádkem je položka Dlouhodobý hmotný majetek (Total Tangible Fixed 

Assets), která má hodnotu 1 124 mil. Kč jako u výkazů sestavených dle ČÚL. Všechny 

majetkové položky jsou zde uvedeny jako brutto a každá položka má svůj zvláštní účet 

oprávky. Položka Budovy (Buildings) má hodnotu 216,9 mil. Kč, oprávky k budovám 

(Accumulated Depreciation-Buildings) 16,9 mil. Kč, tudíž po odečtení je vykázána stejná 

hodnota jako u položky Budovy a stavby v rozvaze dle ČÚL. Položka Výrobní stroje, 

zařízení (Machineries) činí 961,9 mil. Kč, oprávky k výrobním strojům a zařízením 

(Accumulated Depreciation-Machineries) jsou 195,1 mil. Kč. Výsledná hodnota po 

odečtení činí 961,9 mil. Kč, oprávky k výrobním strojům a zařízením (Accumulated 

Depreciation-machineries) jsou 195,1 mil. Kč. Výsledná hodnota po odečtení je tedy 766,8 

mil. Kč. Položka Automobily (Automobiles and Vehicles) vykazuje hodnotu 0,496 mil. Kč, 

oprávky k automobilům (Accumulated Depreciation-Automobiles and Vehicles) činí 0,227 
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mil. Kč. Celkem je tedy v položce Automobily vykázána hodnota 0,269 mil. Kč. Další 

položkou jsou Ostatní zařízení (Tools and Furnitures), která mají hodnotu 115,4 mil. Kč, 

oprávky k nim (Accumulated Depreciation-Tools and Furnitures) činí 47,4 mil. Kč. 

Celková hodnota za tuto položku je 68 mil. Kč. Sečtou-li se celkové hodnoty položek:           

 Výrobní stroje a zařízení (Machineries) 766,8 mil. Kč, 

 Automobily (Automobiles and Vehicles) 0,227 mil. Kč, 

 Ostatní zařízení (Tools and Furnitures) 68 mil. Kč  

dostanu výslednou částku 835,2 mil. Kč, která odpovídá položce Samostatné movité věci u 

rozvahy dle ČÚL.   

 
Další položkou uvedenou v tomto součtovém řádku jsou Pozemky (Land), které vykazují 

stejnou hodnotu jako u výkazu dle ČÚL. Poslední položkou je Pořízení hmotných investic a 

poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Construction in Progress) jejíž hodnota 

je 27,9 mil. Kč a odpovídá dvou položkám u výkazu dle ČÚL, a to Nedokončený 

dlouhodobý hmotný majetek a Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek. 

 
Následujícím součtovým řádkem je Dlouhodobý nehmotný majetek (Total Intangible Fixed 

Assets), který má hodnotu 3,89 mil. Kč a zahrnuje v sobě jak položku Software, tak i 

Nedokončeným dlouhodobý nehmotný majetek podle ČÚL. 

 
Předposledním součtovým řádkem jsou Stálá aktiva (Total Fixed Assets) ve výši 1 128 mil. 

Kč, jimž odpovídá položka Dlouhodobý majetek v rozvaze dle ČÚL. 

 
Posledním součtovým řádkem jsou Celková aktiva (Total Assets). Tato jsou vykázána ve 

stejné hodnotě jako u výkazů sestavených dle ČÚL, a to 2,162 mil. Kč. 

 
Shrnu-li popis výkazu Rozvaha sestaveného dle JAS, skladba jednotlivých položek mi 

připadne neobvyklá. Avšak u dlouhodobého hmotného majetku považuji majetkové 

položky a k tomu položky oprávek za vyhovující.  
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Tabulka 13: Balance sheet (Liabilities / Shareholder’s equity) /Rozvaha (Závazky/Vlastní kapitál) 

ITEM 
 AMOUNT  

under   

 CURRENT POLICY   

Accounts Payable - Trade   162 024 500,28    

Accounts Payable - Other   24 650 284,50    

Accrued Expenses   9 864 537,50    

Advance Received   16 806,00    

Other Current Liabilities   12 761 721,00    

TOTAL CURRENT LIABILITIES   209 317 849,28    

Deferred Tax Liabilities (Long-Term)   38 564,00    

TOTAL LONG-TERM LIABILITIES   38 564,00    

TOTAL LIABILITIES   209 356 413,28    

Common Stock   2 128 000 000,00    

TOTAL COMMON STOCK   2 128 000 000,00    

Accumulated Loss  174 810 546,22    

TOTAL OF SURPLUS   -174 810 546,22    
TOTAL SHAREHOLDER'S EQUITY   1 953 189 453,78    

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDER'S EQUITY   2 162 545 867,06    
Zdroj: Interní informace společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. 

 

V tabulce 13 jsou uvedena Pasiva (Liabilities/Shareholder´s equity) společnosti Daikin 

Device Czech Republic s.r.o. Výkaz pasiv opět není uveden v celé podobě, jelikož některé 

položky vykazovaly nulové zůstatky. Položky pasiv jsou rozděleny do 6 součtových řádků. 

 
Prvním řádkem jsou Krátkodobé závazky (Total Current Liabilities), které mají hodnotu 

209,4 mil. Kč. Tento řádek v sobě skrývá položky Krátkodobé závazky (195,74 mil. Kč), 

Časové rozlišení (0,817 tis. Kč) a Rezervy (12,76 mil. Kč) dle ČÚL. Položka Závazky 

z obchodních vztahů (Accounts Payable-Trade) zahrnuje závazky ke svým dodavatelům jak 

ze zahraničí, tuzemska, tak i ke své skupině Daikin. Jejich hodnota je stejná jako u výkazu 

dle ČÚL, a to 162 mil. Kč. Položka Ostatní závazky (Accounts Payable-Other) má hodnotu 

24,65 mil. Kč a obsahuje položky podle ČÚL: Závazky k zaměstnancům (8,45 mil. Kč), 

Závazky k sociálnímu zabezpečení a zdravotnímu pojištění (4,2 mil. Kč), Stát-daňové 

závazky a dotace (11,86 mil. Kč) a Jiné závazky (0,154 mil. Kč). Další položkou jsou 

Výdaje příštích období (Accrued Expenses), jejichž hodnota je shodná s položkou Výdaje 

příštích období (0,817 mil. Kč) a Dohadné účty pasivní (9,047 mil. Kč) vykazované 
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v rozvaze, sestavené dle ČÚL, a to celkem 9,864 mil. Kč. Poslední položkou v tomto 

součtovém řádku tvoří Ostatní rezervy (Other Current Liabilities), které mají hodnotu 

12,761 mil. Kč jako položky Ostatní rezervy u výkazu rozvaha dle ČÚL. 

 
Druhým součtovým řádkem jsou Dlouhodobé závazky (Total Long-Term Liabilities) 

v hodnotě 39 tis. Kč. Obsahují jedinou položku, a to Odložený daňový závazek (Deferred 

Tax Liabilities) ve stejné hodnotě. 

 
Dalším součtovým řádkem jsou Cizí zdroje (Total Liabilities), které vykazují sumu 209,32 

mil. Kč. Tento řádek je odlišný, jelikož je v něm zahrnuto i Časové rozlišení, které se uvádí 

u výkazu dle ČÚL jako zvláštní součtová položka. 

 
Následujícím součtovým řádkem je Základní kapitál (Common Stock), který činí 2 128 mil. 

Kč a je ve stejné výši jako u výkazu sestaveného dle ČÚL. 

 
Předposledním součtovým řádkem je Celkový zisk nebo ztráta (Total Surplus). Společnost 

vykázala v roce 2007 ztrátu ve výši 174,8 mil., což ukazuje položka Kumulovaná ztráta 

(Accumulated Loss). Je zajímavé, že právě v tomto výkazu společnost neuvádí zisk za 

účetní období, se kterým hospodařila. Je zde pouze uvedena kumulující se ztráta snížená 

právě o daný výsledek hospodaření. 

 
Celkový vlastní kapitál společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o.činí shodně jako u 

výkazu rozvahy dle ČÚL 1 953,19 mil. Kč. 

 
Jako poslední součtový řádek jsou uvedena celková pasiva (Total Liabilities and 

Shareholder´s equity) ve výši 2,162 mil. Kč. 

 
Výkaz Rozvahy (Závazky/Vlastní kapitál) je velmi podobný Rozvaze (Pasiva) sestavené 

dle ČÚL. Společnost nerozepisuje všechny své závazky do zvláštních položek, ale uvádí je 

jako souhrn v jedné položce, což se mi zdá nepraktické. Oceňuji dělení závazků 

z obchodních vztahů na zvláštní položky skupiny Daikin a ostatní závazky. 

 



 68

Tabulka 14: Schedule of current liabilities/Závazky k dodavatelům 

Company name Accounts Payable - Trade 

Daikin Compressor Industries Ltd. 6 556 325,06  

Daikin Device (Suzhou) Co.,Ltd. 727 008,88  

Daikin Europe N.V. 45 632,14  

Daikin Industries, Ltd. 4 567 565,46  

Daikin Motor Suzhou Co,Ltd. 13 770 279,52  

Daikin Trading (Thailand) Ltd. 1 245 117,36  

Daikin Trading Ltd. 12 573 278,27  

Total to other 122 539 293,59  

Total  162 024 500,28  
Zdroj: Interní informace společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. 

 
Tabulka 14 rozkládá položku Závazky z obchodních vztahů (Accounts Payable – Trade) na 

veškeré závazky ke stěžejním dodavatelům skupiny Daikin a ostatním dodavatelům. Jsou 

v ní uvedeny veškeré závazky k dodavatelům z obchodních operací skupiny Daikin. Pod 

položkou ostatní jsou uvedeny jak závazky vůči českým dodavatelům, tak i závazky vůči 

zahraničním dodavatelům. 

 
Předcházející dělení na závazky vůči skupině Daikin a ostatním dodavatelům je z důvodu 

reportingu mateřské společnosti Daikin Industries Ltd. Společnost je členem 

konsolidačního celku skupiny Daikin, tudíž její mateřská společnost si eviduje veškeré 

závazky k této skupině zvlášť. Navíc rozepisovat položku Ostatní je pro společnost 

zbytečné, jelikož zvláštní evidenci svých dodavatelů nepotřebuje. 

 

Výkaz zisku a ztráty dle japonské účetní legislativy 

Při pohledu na výkaz zisku a ztráty, sestavený podle JAS, je zřejmé, že jeho podoba se od 

výkazu zisku a ztráty, sestaveného dle ČÚL, významně liší, a to rozsahem, strukturou i 

skladbou položek. Výkaz zisku a ztráty sestavený dle japonské účetní legislativy je složen 

ze 4 součtových řádku. 

 
První součtový řádek tvoří položka Všeobecné hlavní záležitosti (Total S.G.A. neboli Total 

Sales General Affairs), které mají hodnotu 97,26 mil. Kč. Tato položka nemá ve výkazech 

sestavených dle ČÚL ekvivalent, jedná se o souhrn hlavních provozních nákladů. Položka 
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Tržby z prodeje (Net Sales) v sobě zahrnuje Tržby za prodej zboží a Tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb. Její hodnota je 1 470 mil. Kč, což odpovídá součtu těchto 

položek u výkazu dle ČÚL. Položka Náklady na prodej (Cost of sales) činí 1 337 mil. Kč a 

skrývá v sobě náklady vynaložené na prodané zboží (129 mil. Kč), spotřebu materiálu a 

energie (1 013 mil. Kč) a služby (134 mil. Kč). Další položkou je Hrubý zisk (Gross 

profits), který má hodnotu 132,92 mil. Kč a je dán rozdílem Tržeb z prodeje a Nákladů na 

prodej. 

 

Tabulka 15: Statement of income (P/L)/ Výkaz zisku a ztráty 

ITEM 
CURRENT PERIOD 

AMOUNT 

Net Sales 1 470 739 592,26  

Cost of Sales 1 337 820 543,77  

Gross Profits 132 919 048,49  

TOTAL S.G.A. 97 259 935,57  

Operating Profits (Losses) 35 659 112,92  

Interest Income 3 553 746,92  

Exchange Gain 19 007 084,94  

Gain on Disposal of  Fixed Assets 1 436 490,00  

Other Non-Operating Income 24 000 000,00  

TOTAL NON-OPERATING INCOME 47 997 321,86  

Interest and Discount Charge 11 477 432,24  

Exchange Loss 15 748 275,26  

Loss on Disposal of Fixed Assets 5 007 971,18  

Other Non-Operating Expenses 460 692,57  

TOTAL NON-OPERATING EXPENSES 32 694 371,25  

Income (Loss) before Income Tax 50 962 063,53  

IncomeTax- Deferred 38 564,00  

NET INCOME (LOSS) 50 923 499,53  
Zdroj: Interní informace společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. 

 

Položka Provozní výsledek hospodaření (Operating Profits/Losses) vykazuje částkou  

35 mil, která je dána rozdílem mezi Hrubým ziskem a Celkovými službami. 

 
Další součtový řádek tvoří takové výnosy, které nesouvisí s provozní činností společnosti 

(Total Non-Operating Income), a jejich celková hodnota je 47,99 mil. Kč. Obsahuje 

následující vykazované položky. Výnosové úroky (Interest Income) a Ostatní finanční 
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výnosy (Exchange Gain), které činí 3,55 mil. Kč a 19 mil. Kč, odpovídají výsledkovým 

položkám ve výkazu sestaveného dle ČÚL. Další položka Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku (Gain on Disposal of Fixed Assets) má hodnotu 1,44 mil. Kč a je rovněž stejná 

jako dle ČÚL. Poslední položkou jsou Ostatní neprovozní příjmy (Other Non-Operating 

Income) jejíž hodnota je 24 mil. Kč. Jedná se o výnos ze státní dotace poskytnutá na 

podporu pracovních míst. 

 
Předposledním součtovým řádkem jsou Neprovozní výdaje (Total Non-Operating 

expenses) a jejich hodnota je 32,69 mil. Kč. První položkou jsou Nákladové úroky (Interest 

and Discount charge), jejichž hodnota 11,48 mil. Kč se shoduje s výkazem zisku a ztráty 

dle ČÚL.  Položka Ostatní finanční náklady (Exchange loss) činí 15,75 mil. Kč a je opět 

obdobná s položkou dle ČÚL. Další položka Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku (Loss on Disposal of Fixed Assets) je vykázána v hodnotě 5 mil. Kč.  Poslední 

položku tvoří náklady nesouvisející s provozní činností (Other Non-Operating Expenses) a 

jejich hodnota je 0,46 mil. Kč. 

 
Dále je uveden Výsledek hospodaření před zdaněním, který činí 50,96 mil. Kč a Daň 

z příjmů za běžnou činnost – odložená (Income Tax-Deferred) v hodnotě 39 tis. Kč.  

 
Posledním součtovým řádkem je Výsledek hospodaření za účetní období po odečtení daně, 

a to ve výši 50,92 mil. Kč. 

 
Výsledovka sestavená dle JAS se mi jeví nepřehledná a dala bych jistě přednost výsledovce 

sestavené dle ČÚL. Zajímavé je vykazování Hospodářského výsledku za účetní období, 

který výkaz sestavený dle JAS neuvádí, ale pouze vykazuje hospodářský výsledek 

kumulovaný. 

 

V tabulce 16 je uveden přehled Všeobecných hlavních záležitostí, které společnost využívá. 

Největší položku tvoří mzdy. Dále jsou to doručovací náklady, jimiž se rozumí využívání 

služby, např. PPL, DHL a jiné zásilkové služby. Tato položka je velmi nákladná, protože 

společnost zasílá své výrobky do dceřiné společnosti skupiny Daikin v Thajsku. Dále platí 
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všem svým japonským manažerům ubytování v České republice, tudíž i položka nájemné je 

velká. Jedná se přibližně o 10 bytů, u nichž společnost platí nájemné. Samozřejmě i 

pojištění souvisí s tím, že se jedná o japonskou společnost. Nejen prezident společnosti, ale 

i ostatní manažeři cestují převážně do Japonska, ale i Belgie a Thajska. Jedná se o sesterské 

společnosti, kam jezdí na různá školení atd. Společnost pořídila i nový osobní automobil, 

proto ani tato položka není nezanedbatelná.  

 
Tabulka 16: Sales General Affairs/Všeobecné hlavní záležitosti 

ITEM POLOŽKA 
CURRENT PERIOD 

AMOUNT 

Director´s Remuneration Manažerské odměny 1 320 000,00 
Salaries and Bonus Mzdy a bonusy 37 886 776,33 

TOTAL LABOUR EXPENSES Celkové mzdové náklady 39 206 776,33 

Advertising Reklama 1 774 790,99 

TOTAL PROMOTION & ADVERTISING Celková reklama a propagace 1 774 790,99 

Delivery Expenses Náklady na doručení 8 284 284,67 

TOTAL DELIVERY EXPENSES Celkové doručovací náklady 8 284 284,67 

Depreciation Odpisy 10 330 858,90 
Automobile Relating Expenses Náklady týkající se automobilů 741 690,12 
Travel Cestovné 1 136 270,68 
Postage Poštovné 388 568,55 
Repairing Opravy 208 644,09 
Books Literatura 69 081,42 
Taxes Other than Income Taxes Daně jiné než z příjmů 298 201,76 
Rental Fee Nájemné 2 734 376,36 
Rental & Lease Leasing 1 618 595,12 
Insurance Fee Pojištění 4 203 023,14 
Fuel & Electric Pohonné hmoty 4 888 728,58 
Miscellaneous Jiné 21 376 044,86 

TOTAL S.G.A. Všeobecné hlavní záležitosti 97 259 935,57 
Zdroj: Interní informace společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. 

 

Tržby v jednotlivých zemích navazují na položku v japonském výkazu zisku a ztráty, a to 

Tržby z prodeje (Net Sales). Jsou uvedeny v tabulce 17 a představují prodeje v roce 2008 

do jednotlivých zemí ve světě. Společnost obchoduje především se svými celky skupiny 

Daikin. Největší objem prodeje uskutečnila se sesterskou společností Daikin Europe NV 

v Belgii. Dále obchoduje se svou mateřskou společností Daikin Industries Ltd. v Japonsku 

a také se sesterskou společností Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. v Plzni. 
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Tabulka 17: Sales by countries – Tržby v jednotlivých zemích 

  
COUNTRY  TOTAL 

ASIA Japan 2 544 743,81  

 TOTAL ASIA 2 544 743,81  

 Belgium 1 468 099 723,25  

EUROPE Czech 95 125,20  

 TOTAL EUROPE 1 468 194 848,45  

TOTAL   1 470 739 592,26  

Zdroj: Interní informace společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. 

 

Následující tabulka 18 prezentuje výkaz o přehledu snižování ztráty z roku 2006. V prvním 

řádku je vyčíslena ztráta z roku 2006. Druhý řádek zobrazuje zisk za účetní období roku 

2007. V posledním řádku je rozdíl mezi předchozími, který vykazuje, že se ztráta úspěšně 

snížila o 50 mil. Kč. Znamená to, že je společnost stále ve ztrátě.  

 

Tabulka 18: Statement of Surplus (Výkaz o přehledu zisku firmy) 

ITEM 
CURRENT PERIOD 

AMOUNT 

Surplus Brought Forward -225 734 045,93  

NET INCOME (LOSS) 50 923 499,53  

Surplus Carry Forward -174 810 546,40  

Zdroj: Interní informace společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. 

 
Přehled o peněžních tocích 

Společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o. není nucena sestavovat a odesílat výkaz  

o peněžních tocích své mateřské společnosti Daikin Industries Ltd. Neexistuje přesná 

forma, jak by měl daný výkaz vypadat. Společnost používá tento výkaz v podobě, ve které 

jej sestavuje pro účely prezentace finančních informací dle ČÚL.  

 

Přehled o peněžních tocích je sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují 

krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou 

částku v hotovosti. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat následovně.  
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Tabulka 19: Přehled o peněžních tocích ve zkrácené podobě (v tis. Kč) 

Přehled o peněžních tocích (Cash flow) 
Období  

k 31.3.2008 

P. Počáteční stav peněžních prostředků 2 806 

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 171 534 

B.*** Čistý tok z investiční činnosti -66 610 

C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti 397 944 

R. Konečný stav peněžních prostředků 505 674 

Zdroj: Interní informace společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. 
 
 
Podrobnější výkaz cash-flow je uveden v příloze 8 diplomové práce. 
 

Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 

Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady byla na zvláštní 

účet ČSOB vložena dne 18.12.2007 částka 662 mil. Kč. Druhé navýšení základního 

kapitálu bylo provedeno dne 4.2.2008 ve výši 221 mil. Kč. Základní kapitál společnosti 

tedy tvoří plně upsaný a splacený vklad v hodnotě 2 128 mil. Kč. 

 

Tabulka 20: Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 

ITEM 
BEGINNING BALANCE INCREASE ENDING BALANCE 

STOCKS AMOUNT STOCKS AMOUNT STOCKS AMOUNT 

Common Stock   1 245 000 000   883 000 000   2 128 000 000 

Amount of Legal 
Reserve in Retained 
Earnings in B/S   0   0   0 

Zdroj: Interní informace společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. 

 

Prostředky z navýšení základního kapitálu budou využity k financování stavby nové 

výrobní haly a jejího strojního vybavení k výrobě nového typu kompresoru (Scroll) v areálu 

sídla společnosti.  
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3.3 Shrnutí rozdílů mezi výkazy sestavenými dle české účetní 
legislativy a japonské účetní legislativy 

 
České a japonské účetní výkazy se od sebe podstatným způsobem odlišují. Hlavní rozdíl 

nespočívá jen ve struktuře a obsahu, ale i ve složení položek jednotlivých výkazů. Mezi 

české účetní výkazy patří rozvaha, výsledovka a příloha. Japonské společnosti mimo 

tyto výkazy zahrnují i výkaz o peněžních tocích cash flow, výkaz o změnách kapitálu a 

dále rozkládají uvedené výkazy na další podvýkazy. 

 
Aktiva jsou dle ČÚL rozdělena do 4 sloupců a 9 součtových řádků, kde se 

v jednotlivých sloupcích nachází brutto položky, korekce, netto položky a stav 

v minulém období. Dle JAS jsou Aktiva společnosti dělena do 1 sloupce a 5 součtových 

řádků, korekci uvádí k jednotlivým majetkovým položkám.  

 
Dlouhodobý hmotný majetek je dělen v obou výkazech na hmotný a nehmotný. Avšak 

dle JAS Dlouhodobý nehmotný majetek není rozepisován do více položek. Hlavním 

rozdílem v majetkových účtech je, že v rozvaze sestavené dle JAS jsou všechny 

majetkové položky uvedeny jako brutto a každá položka má svůj zvláštní účet oprávky. 

Dále položku Samostatné movité věci dělí na více položek.  

 
Oběžná aktiva se dělí na zásoby, krátkodobé a dlouhodobé pohledávky a krátkodobý 

finanční majetek. U položek dle JAS je dělení jiné. Zásoby v sobě skrývají položky 

Pokladnu, Bankovní účty, Pohledávky z obchodních vztahů, Výrobky, Nedokončenou 

výrobu a Materiál na skladě.  

 
ČÚL vykazuje zvlášť položky Materiál na skladě a Zboží, u JAS jsou tyto dvě položky 

dány dohromady. Položka Pohledávky z obchodních vztahů je dle JAS rozložena na 

dvě, a to Pohledávky z obchodních vztahů, které zahrnují pohledávky k odběratelům 

skupiny Daikin z Belgie a Plzně a Pohledávky z obchodních vztahů, kde jsou uvedeny 

jiné pohledávky než ke skupině Daikin. Další rozdílnou položkou jsou dle JAS Jiné 

pohledávky, které jsou spojeny ve dvě položky, a to Jiné pohledávky (8 tis. Kč)  

a Pohledávky na ovládanými a řízenými osobami (475 mil. Kč). 
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Položka Časové rozlišení není u JAS vykázána jako samostatný součtový řádek,  

je řazena do oběžných aktiv. 

 
Pasiva společnosti jsou dle ČUL dělena do 7 součtových řádků a dle JAS do  

6 součtových řádků. České výkazy dělí pasiva na vlastní kapitál, cizí kapitál a časové 

rozlišení, japonské výkazy řadí časové rozlišení do krátkodobých závazků. Zvláštní je u 

tohoto výkazu položka Ostatní závazky z obchodních vztahů, která v sobě obsahuje 

položky dle ČÚL:  

 Závazky k zaměstnancům (8,45 mil. Kč),  

 Závazky k sociálnímu zabezpečení a zdravotnímu pojištění (4,2 mil. Kč),  

 Stát-daňové závazky a dotace (11,86 mil. Kč) a  

 Jiné závazky (0,154 mil. Kč).  

 
Cizí zdroje vykazují sumu 209,32 mil. Kč. Tento řádek je odlišný, je v něm zahrnuto  

i Časové rozlišení, které se uvádí u výkazu dle ČÚL jako zvláštní součtová položka. 

 
Společnost vykázala v roce 2008 zisk ve výši 50 mil. Je zajímavé, že právě v tomto 

výkazu sestaveném dle JAS se neuvádí zisk za účetní období, který je v daném roce na 

rozdíl od ČÚL (položka Výsledek hospodaření za účetní období) uveden. Je zde pouze 

uvedena kumulující se ztráta snížená právě o daný výsledek hospodaření. 

 
Výkaz zisku a ztráty je zcela odlišný než výkaz dle ČÚL. Je důležité, jakou formu 

účetních výkazů si společnost zvolí. Zde společnost zvolila výkaz v druhovém členění. 

Výkaz dle JAS takové členění nemá, je dělen na hospodářský výsledek z provozní 

činnosti, neprovozní výnosy a neprovozní náklady. Obzvláště u tohoto výkazu jsou 

japonské společnosti opatrné, dělí ho na více výkazů (viz tabulka 16 na str. 71 a tabulka 

17 na str. 72) pro jeho přehlednost. Jednotlivé položky jsou tedy odlišné.  

 
Mohu tedy shrnout, že největší rozdíl daných výkazů je v obsahu, struktuře a skladbě 

jednotlivých položek. Rozvaha společnosti je dle obou účetních legislativ poměrně ve 

stejném složení. Jelikož je společnost členem skupiny Daikin, tak je zajímavé členění 

veškerých pohledávek a závazků na zvláštní položky skupiny Daikin. Jako příklad jsem 

uvedla souhrn závazků společnosti v tabulce 13. Výkaz zisku a ztráty je zcela odlišný u 

obou účetních legislativ. Dle JAS je mnohem náročnější jeho sestavení a rozdělení na 
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jednotlivé podvýkazy. Dá se říci, že sestavení výkazu zisku a ztráty dle JAS nemá 

žádný řád a řazení jednotlivých položek je velmi zvláštní a pro neznalce náročné. 

 

 
3.4 Převod účetních výkazů sestavených dle české účetní legislativy na 

výkazy sestavené v souladu s IFRS 
 
Ve fázi přechodu finančních výkazů sestavených dle ČÚL na výkazy v souladu  

s pravidly IFRS aplikuje společnost standardy na specifické účetní případy a zkoumá 

odlišnosti vykazování podle IFRS a vykazování podle pravidel českých standardů. Je 

vhodné postupovat podle jednotlivých standardů a posuzovat dopady přijetí IFRS podle 

jednotlivých oblastí. Společnost musí identifikovat potřebné údaje pro účely sestavení 

nových výkazů a přílohy. Je proto nutné určit zodpovědnou osobu za tyto informace  

a vyvarovat se nepoužitelným informacím. 

 

3.4.1 Transformace rozvahy 
 
Pro přechod výkazů z ČÚL na výkazy v souladu s pravidly IFRS je nutné respektovat 

IFRS 1 – První aplikace mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Tento výkaz 

zaručuje, aby první účetní závěrka účetní jednotky sestavená podle IFRS byla kvalitní, 

transparentní a měla srovnatelné informace. Rozvaha má vždy zobrazovat podstatu 

ekonomických jevů. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví nestanovují povinný 

formát rozvahy, stanovují pouze minimální členění položek vykazovaných v rozvaze. 

Aktiva a závazky jsou vykazovány podle své likvidity. Při přechodu účetních principů 

na IFRS/IAS musí společnost vyřadit některá aktiva a závazky ze své rozvahy. Jde 

především o položky (např. zřizovací výdaje, technické zhodnocení), které nesplňují 

definici aktiv a závazků podle IFRS/IAS. Dále je nutné zařadit nová aktiva a závazky do 

rozvahy, např. závazky vyplývající z finančního leasingu u nájemce a přepracovat 

částku odložené daně na data vykazovaná v souladu s IFRS/IAS. Je také důležité 

překlasifikovat určité položky, které byly vykazovány podle předchozích účetních 

principů a zařadit je pod jiným názvem v rozvaze. Jedná se například o náklady příštích 

období, předmět finančního leasingu u pronajímatele, dohadné účty pasivní atd. 
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Rozdíly, které pak vyplývají z prvního převodu na IFRS/IAS se projeví v rozvaze jako 

součást nerozděleného zisku minulých let. 

 
Tabulka 21: Transformace aktiv 

Aktiva ČÚL 
Korekce  

IFRS IFRS Rozdíl 

Cash 167 617,96 0,00 167 617,96 0 % 

Time Deposits 30 234 324,37 0,00 30 234 324,37 0 % 

Accounts Receivable - Trade 144 744 117,64 0,00 144 744 117,64 0 % 

Products 166 342 194,10 0,00 166 342 194,10 0 % 

Work-in-Process 6 507 363,76 0,00 6 507 363,76 0 % 

Raw Materials 175 098 476,34 -24 630 411,65 150 468 064,69 -16,369 % 

Supplies   24 630 411,65 24 630 411,65 100 % 

Total Inventories 347 948 034,20 0,00 347 948 034,20 0 % 

Accounts Receivable-Other 31 211 051,49 0,00 31 211 051,49 0 % 

Advance Payments 2 230 729,00 0,00 2 230 729,00 0 % 

Prepaid Payments 2 513 710,57 -594 014,84 1 919 695,73 -30,943 % 

Short-Term Loan Receivable 475 272 511,37 0,00 475 272 511,37 0 % 

Total Current Assets 1 034 322 096,60 -594 014,84 1 033 728 081,76 -0,057 % 

Buildings 216 967 653,58 0,00 216 967 653,58 0 % 

Accumulated Depreciation  16 914 585,14 0,00 16 914 585,14 0 % 

Machineries 961 928 988,40 0,00 961 928 988,40 0 % 

Accumulated Depreciation 195 101 256,98 0,00 195 101 256,98 0 % 

Automobiles and Vehicles 496 638,53 1 876 566,03 2 373 204,56 79,073 % 

Accumulated Depreciation  227 634,00 1 203 877,31 1 431 511,31 84,098 % 

Tools and Furnitures 115 447 968,84 3 937 762,12 119 385 730,96 3,298 % 

Accumulated Depreciation  47 388 018,04 2 635 246,93 50 023 264,97 5,268 % 

Land 61 125 501,60 0,00 61 125 501,60 0 % 

Contruction in Progres 27 996 185,37 0,00 27 996 185,37 0 % 

Total Tangible Fixed Assets 1 124 331 442,16 1 975 203,91 1 126 306 646,07 0,175 % 

Total Intangible Fixed Assets 3 892 328,30 0,00 3 892 328,30 0 % 

Total Fixed Assets 1 128 223 770,46 1 975 203,91 1 130 198 974,37 0,174 % 

Total Assets 2 162 545 867,06 1 381 189,07 2 163 927 056,13 0,064 % 
Zdroj: Interní informace společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. 

 

Při pohledu na tabulku 21 je zřejmé, že s přechodem na IFRS se bilanční suma zvýšila  

o 0,064 %. Je to dáno tím, že výkazy společnosti se pohybují v řádech milionů, tudíž 

rozdíl není rozpoznatelný. Největší dopad na tuto změnu na straně aktiv mělo zvýšení 

dlouhodobého hmotného majetku. Změnu vyvolalo zahrnutí majetku pořízeného formou 

finančního leasingu. Snížení zaznamenalo časové rozlišení, ze kterého byly vyjmuty 

časově rozlišované první vyšší splátky leasingu. Dále se snížila hodnota položky 
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Materiál na skladě, která zahrnuje jen materiál pro výrobu neboli surový materiál. Na 

druhé straně zvýšení hodnoty položky Náhradní díly, je kompenzací k položce Materiál 

na skladě, protože položkou Náhradní díly jsou myšleny náhradní díly pro výrobu, 

materiál na údržbu a pracovní oblečení. Společnost následující dvě položky rozeznává 

zvlášť, ale běžně by byly vykázány jako jedna, a to Materiál na skladě. 

 

Tabulka 22: Transformace pasiv 

Pasiva ČÚL 
Korekce 

IFRS 
IFRS Rozdíl 

Common Stock 2 128 000 000,00 0,00 2 128 000 000,00 0 % 

Accumulated Loss -174 810 546,22 320 273,40 -174 490 272,82 -0,183 % 

Total Shareholder´s Equity 1 953 189 453,78 320 273,40 1 953 509 727,18 0,016 % 

Deferred Tax Liabilities  38 564,00 0,00 38 564,00 0 % 

Lease Obligation (less than one year) 0,00 252 410,48 252 410,48 100 % 

Total Long-Term Liabilities 38 564,00 252 410,48 290 974,48 86,747 % 

Accounts Payable - Trade 162 024 500,28 0,00 162 024 500,28 0 % 

Accounts Payable - Other 24 650 284,50 0,00 24 650 284,50 0 % 

Advance Received 16 806,00 0,00 16 806,00 0 % 

Other Current Liabilities 12 761 721,00 0,00 12 761 721,00 0 % 

Accrued Expenses 9 864 537,50 0,00 9 864 537,50 0 % 

Lease Obligation 0,00 808 505,19 808 505,19 100 % 

Total Current Liabilities 209 317 849,28 808 505,19 210 126 354,47 0,385 % 

Total Liabilities and Sharehol. Equity 2 162 545 867,06 1 381 189,07 2 163 927 056,13 0,064 % 
Zdroj: Interní informace společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. 

 

Zvýšení bilanční sumy na straně pasiv, vyvolalo především zvýšení závazků. Zásadní 

změnu vyvolalo, stejně jako u aktiv, zahrnutí závazků vzniklých finančním leasingem. 

Tyto závazky jsou rozděleny na krátkodobé a dlouhodobé. V položce Krátkodobé 

závazky (Lease Obligation-less than one year) jsou vykázány leasingové platby 

nepřesahující období jednoho roku. Opakem jsou dlouhodobé závazky (Lease 

Obligation), kde jsou vykázány leasingové platby přesahující období jednoho roku. 

Korekce položky Neuhrazená ztráta minulých let (Accumulated Loss) souvisí rovněž s 

pořízením majetku formou finančního leasingu, kde se zachytí do aktiv položka 

dlouhodobý majetek a do pasiv položka hospodářský výsledek minulých let. 
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3.4.2 Transformace výkazu zisku a ztráty 
 
U výkazu zisku a ztráty je výrazný rozdíl v rozsahu. Následující výkaz zisku a ztráty, 

který je uveden v tabulce 23, je navíc sestaven dle Japanese GAAP, která má členění 

účtů plně odlišné. Společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o. sestavuje výkaz 

zisku a ztráty v účelovém členění, které odpovídá uživateli na otázku, za jakým účelem 

byly náklady vynaloženy.  

 
Tabulka 23: Transformace výkazu zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty ČÚL 
Korekce 

IFRS IFRS Rozdíl 

Net Sales 1 470 739 592,26 0,00 1 470 739 592,26 0 % 

Cost of Sales 1 337 820 543,77 0,00 1 337 820 543,77 0 % 

Gross Profits 132 919 048,49 0,00 132 919 048,49 0 % 

Total S.G.A. 97 259 935,57 -189 444,00 97 070 491,57 -0,195 % 

Operating Profits (Losses) 35 659 112,92 0,00 35 848 556,92 0 % 

Exchange Gain 19 007 084,94 0,00 19 007 084,94 0 % 

Interest Income 3 553 746,92 0,00 3 553 746,92 0 % 

Gain on Disposal of Fixed Assets 1 436 490,00 0,00 1 436 490,00 0 % 

Other Non-Operating Income 24 000 000,00 0,00 24 000 000,00 0 % 

Total Non-Operaing Income 47 997 321,86 0,00 47 997 321,86 0 % 

Interest and Discount Charge 11 477 432,24 153 638,00 11 631 070,24 1,321 % 

Exchange Loss 15 748 275,26 0,00 15 748 275,26 0 % 

Loss on Disposal of Fixed Assets 5 007 971,18 0,00 5 007 971,18 0 % 

Other Non-Operating Expenses 460 692,57 0,00 460 692,57 0 % 

Total Non-Operating Expenses 32 694 371,25 153 638,00 32 848 009,25 0,468 % 

Income before Income Tax 50 962 063,53 35 806,00 50 997 869,53 0,070 % 

Income Tax-Deffered 38 564,00 0,00 38 564,00 0 % 

Net Income 50 923 499,53 35 806,00 50 959 305,53 0,070 % 
Zdroj: Interní informace společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. 

 

Ve výkazu zisku a ztráty jsem upravila položku služeb (Total S.G.A.), které jsou 

uvedeny jako provozní náklady. Ze služeb byly odečteny platby za finanční leasing  

a rovněž tato položka obsahuje odpisy majetku pořízeného formou finančního leasingu. 

Zvýšení nákladů proběhlo i v položce Úroky (Interest and Discount Charge), kde byla 

část úroků naúčtována z titulu finančního leasingu. Následující úpravy měly vliv i na 

hospodářský výsledek za účetní období, který se zvýšil o 35 806 Kč. 
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3.4.3 Vykazování finančního leasingu 
 
V rámci ČÚL nájemce nekapitalizuje aktiva pořizovaná formou finančního leasingu 

(naproti IAS 17 – Leasingy tuto povinnost aktivace u pronajimatele ukládá) a 

leasingové splátky zachycuje rovnoměrně v nákladech po dobu leasingu, proto je nutné 

provést úpravu v oblasti finančního leasingu. V souladu s IFRS musí být finanční 

leasing aktivován ve finančních výkazech nájemce spolu s odpovídajícím závazkem. 

Princip odepisování aktiv je stejný, jako v případě vlastních aktiv (většinou se použije 

odpisový plán srovnatelných aktiv). 

 
Společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o. vystupuje u tohoto typu leasingu v roli 

nájemce. Společnost má uzavřeno poměrně velké množství leasingových smluv u 

různých leasingových společností. Formou leasingu si pořizuje zejména osobní 

automobily a výpočetní techniku. Vzor leasingové smlouvy sestavený podle pravidel 

IAS 17 – Leasingy je uveden v příloze 11. 

 
Jednotlivé kroky převodu finančního leasingu tak, aby jeho vykazování odpovídalo 

pravidlům IFRS. 

 Vykázání najatého majetku – majetek pořízený formou finančního leasingu je 

vykázán jako vlastní majetek společnosti. Ve většině obchodních situacích 

bude hodnota předmětu rovna jeho pořizovací ceně. Pro stanovení odpisů se 

použije stejná metoda jako u  majetku ve vlastnictví společnosti. 

 Vykázání závazku z leasingu – na začátku leasingu je závazek stejný jako 

pořizovací cena předmětu. Tato částka je však snížena o všechny platby při 

zahájení leasingu, zejména o první mimořádnou splátku. 

 Zjištění finančních nákladů na leasing – nejprve se musí stanovit celkové 

náklady leasingu, které tvoří součet první mimořádné splátky, poplatek za 

vyřízení leasingu, součet všech budoucích splátek a odkupní cena předmětu 

leasingu. Finanční náklady na leasing jsou dány rozdílem celkových nákladů 

na leasing a pořizovací cenou předmětu. Do celkových nákladů se nezahrne 

pojištění, jelikož se jedná o náklad běžného období. 

 Rozdělení finančních nákladů na leasing – nejprve se musí stanovit způsob 

splácení a účtování souvisejícího finančního nákladu. Jednotlivé splátky 

leasingu musí být rozděleny na úrok (účtovaný ve výsledovce) a splátku 
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závazku (účtovaná jako snížení závazku v rozvaze). V průběhu trvání 

leasingu bude klesat část připadající na úrok a naopak se zvýší část 

představující splátku závazku. Dále se rozdělí finanční náklady na leasing do 

počtu měsíců trvání leasingové smlouvy, aby byla zachována konstantní 

úroková míra. Je-li známa úroková míra, první řádná splátka se rozdělí na 

úrokovou a splátkovou část tak, že se vynásobí závazek úrokovým procentem 

a bude znám úrokový náklad na první měsíc leasingu. V dalších měsících se 

postupuje obdobně, bude docházet ke snižování měsíčního úrokového 

nákladu a narůstání zbývající části splátky. Poslední splátka bude navýšena o 

částku odkupní ceny. 

 Promítnutí do účetní závěrky – společnost musí přepočítat všechny 

leasingové smlouvy dle předchozích kroků.  

 
Popsaná úprava je však velmi náročná. Jejím vstupem jsou detailní data (splátkové 

kalendáře) z jednotlivých leasingových smluv, což v praxi může znamenat velkou 

časovou náročnost na zpracování. 

 
Tabulka 24: IFRS úprava Leasingy 

Popis úpravy 2007 

Čistá hodnota leasingu 1 975 204,00 

Náklady příštích období související s leasingem -594 015,00 

Navýšení odpisů dle IFRS 1 745 627,00 

Snížení ostatních provozních nákladů -1 935 071,00 

Úroky z titulu leasingu 153 638,00 

Krátkodobá část leasingového závazku -808 505,00 

Dlouhodobá část leasingového závazku -252 410,00 

Zvýšení výsledku hospodaření 35 806,00 

Kumulovaný výsledek hospodaření -320 273,00  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
S úpravami, které se týkají vykazování finančního leasingu, je také důležité zjistit 

úrokovou míru. Jedná se o efektivní úrokovou míru, která přesně diskontuje očekávané 

budoucí peněžní toky až do splatnosti nebo do nejbližšího data tržního přecenění na 

současnou čistou účetní hodnotu aktiva nebo závazku.  
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Společnost si úrokovou míru počítá pomocí funkce tabulkového editoru MS Excel, a to 

Míra výnosnosti (IRR). Nejprve se zadají hodnoty, které představují budoucí splátky 

finančního leasingu (není v nich zahrnuta první mimořádná splátka). Dále se určí číslo, 

které představuje blízký odhad funkce Míry výnosu. Společnost jako odhad používá 

částku asi 1 % měsíčně, tudíž je hodnota úrokové míry u leasingových smluv odlišná  

 

 

3.5 Shrnutí transformace účetních výkazů sestavených dle české 
účetní legislativy na výkazy sestavené v souladu s IFRS 

 
Úpravy jsou prováděny při zachování bilanční rovnice, což znamená, že aktiva se 

rovnají pasivům. Největší rozdíly v analyzované společnosti jsem zjistila u vykazování 

leasingu. K jedné z nejvýznamnějších změn při převodu účetních výkazů sestavených 

podle IFRS došlo u položky dlouhodobého hmotného majetku. Jediným zásahem do 

výkazů rozvaha a výkaz zisku a ztráty je finanční leasing, jelikož se zvýší hodnota 

dlouhodobého majetku, závazků krátkodobých i dlouhodobých a dopad má vykázání 

předmětu leasingu i na hospodářský výsledek díky odpisům dlouhodobého majetku a 

zaúčtování úroků do nákladů.  

 
Při převodu účetní závěrky na závěrku sestavenou dle IFRS byly u aktiv změněny 

položky, které jsou uvedeny v tabulce 25. 

 
Tabulka 25: Přehled korekce aktiv 

Aktiva (Assets) Částka (Amount) 

Náklady příštích období (Prepaid Expenses) -594 014,84 

Automobily (Automobiles and Vehicles) 1 876 566 

Oprávky k automobilům (Accumulated Depreciation Automobiles and Vehicles)  -1 203 877 

Ostatní zařízení (Tools and Furnitures) 3 937 762 

Oprávky k ostatním zařízením (Accumulated Depreciation Tools and Furnitures) -2 635 247 

Celková změna (Total Change) 1 381 189 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Dlouhodobý hmotný majetek (Automobily, Ostatní zařízení) byl navýšen o majetek, 

který společnost získala prostřednictvím finančního leasingu, a to v hodnotě 1 975 tis. 

Kč. Dále se snížila položka Náklady příštích období o 594 014 Kč, protože byly 
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vyjmuty časově rozlišené splátky finančního leasingu. Tyto změny navýšily celková 

aktiva o částku 1 381 189 Kč. 

 
U položek pasiv byly upraveny položky, které uvádím v tabulce 26. 

 
Tabulka 26: Přehled korekce pasiv 

Závazky (Liabilities) Částka (Amount)  

Leasing - krátkodobé závazky (Lease Obligation less than one year) 808 505,19 

Leasing - dlouhodobé závazky (Lease Obligation) 252 410,48 

Neuhrazená ztráta minulých let (Accumulated Loss)  320 273,40 

Celková změna (Total Change)  1 381 189,07 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Celková změna korekce pasiv při transformaci účetních výkazů sestavených dle ČÚL na 

výkazy sestavené v souladu s IFRS je 1 381 189 Kč. Položky, které měly vliv na tuto 

změnu, jsou následující: 

� Dlouhodobé závazky, které byly upraveny o dosud nesplacenou částku 

finančního leasingu, která nebude splacena do jednoho roku a činí 252 410 

Kč.  

� Krátkodobé závazky byly navýšeny o závazky, které vyplývají z finančního 

leasingu a které budou uhrazeny do 1 roku. Zvýšení o závazky z finančního 

leasingu je v částce 808 505 Kč.  

� Neuhrazená ztráta minulých let – korekce u této položky byla způsobena 

převodem leasingových položek z nákladů do aktiv v rozvaze v částce  

320 273 Kč. 

 
Služby, odpisy a úroky zapříčinily rozdíl a úpravu položek u výkazu zisku a ztráty. 

 
Tabulka 27: Přehled korekce u výkazu zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty (P/L) Částka (Amount) 

Služby (Services)  -1 935 071,00 

Odpisy (Depreciation) 1 745 627,00 

Úroky (Interest) 153 638,00 

Všeobecné hlavní záležitosti (TOTAL S.G.A.)  -35 806,00 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Všeobecné hlavní záležitosti byly sníženy o částku 35 806 Kč. Společnost v průběhu 

roku využívala majetek pořízeny formou finančního leasingu, proto musela vyloučit 

částky splátek nájemného uhrazeného v rámci finančního leasingu v hodnotě 1 935 071 

Kč. Dále byla navýšena hodnota odpisů o odpisy majetku pořízeného formou 

finančního leasingu v částce 1 745 627 Kč. Poslední změnou bylo zvýšení úroků, které 

rovněž plynou z odlišného způsobu vykazování finančního leasingu, a to o částku 

153 638 Kč. 
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4 Vymezení dopadů transformace finančních výkazů 
podniku a návrhy na zlepšení 

 
Společnosti jsou v současnosti často nuceny vykazovat své výsledky hospodaření podle 

několika různých standardů (požadavky české účetní legislativy, mezinárodní standardy 

finančního výkaznictví, US GAAP apod.) a zároveň jejich vedení potřebuje různé 

informace v závislosti na změnách prováděných činností. Oba tyto vlivy kladou značné 

nároky jak na účetní systém, který musí být schopen poskytovat dostatečné informace, 

tak na znalosti pracovníků, kteří účetní závěrku připravují. Jednotlivé standardy se 

zároveň často mění a jejich interpretace a aplikace na jednotlivé konkrétní typy 

transakcí není jednoduchá. 

 
Jako všeobecné dopady transformace finanční výkazů podniku bych uvedla zejména:  

 Efekt přechodu – každá společnost musí vysvětlit, jak přechod ovlivnil její 

vykazovanou finanční pozici, finanční výkon a peněžní toky. Toto vysvětlení 

musí ukazovat věrné zobrazení skutečnosti a podat vysvětlení v příloze, aby 

uživatelé účetních výkazů sestavených dle IFRS měli dostatek informací  

a porozumění úpravám, které byly provedeny. 

 Změny v podniku – je nutné zjistit, jak musíme změnit své účetní  

a vykazované  postupy ve finančních a informačních systémech. A dále také 

stanovit jakou kvalifikaci a znalosti potřebují zaměstnanci. 

 Číselné údaje – jedním z nejnáročnějších úkolů transformace je shromáždit  

a utřídit číselné údaje, které společnost bude pro transformaci do IFRS 

potřebovat. Je také zapotřebí analyzovat, jak tato změna ovlivní informace, 

které se zveřejňují a vytváří hodnotu aktiv. Dále je důležité si uvědomit, jak 

všechny informace vykazované dle požadavků IFRS ovlivní tržní vnímání 

výkonu podniku. 

 Ostatní zveřejňované informace – společnost je nucena vykázat všechny 

informace požadované mezinárodními standardy finančního výkaznictví, tzn. 

i veškeré přílohy a účetní metodiky. 

 Dopady na rozvahu – transformace finančních výkazů podniku má vliv 

zejména na bilanční sumu. Na tomto zvýšení má podíl zvýšení dlouhodobého 
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majetku, a to díky aktivaci leasingu. Na straně pasiv dochází ke zvýšení 

dlouhodobých a krátkodobých závazků z titulu aktivace leasingu. 

 Dopady na výsledovku – nejčastější rozdíl transformace spočívá v položkách 

nákladů a výnosů, které zaznamenávají největší pohyby především  

v položkách provozní náklady a nákladové úroky.46 

 
Společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o. je součástí skupiny Daikin, tudíž 

sestavuje účetní závěrku i pro svou mateřskou společnost. Přechodem finančního 

výkaznictví na systém mezinárodních standardů finančního výkaznictví vznikly 

společnosti další povinnosti, a to především díky časové náročnosti vedení dvojího 

podvojného účetnictví, potřebných školení všech zainteresovaných osob, vyplňování 

finančních výkazů a podobně. Společnost používá dva typy finančních výkazů, a to 

výkazy sestavené dle ČÚL a výkazy sestavené dle JAS. Vykazování finančních 

informací dle ČÚL není složité. V roce 2005 používala společnost jen tabulkový editor 

MS Excel, který sloužil jako registr veškerých pohledávek a závazků, účetní deník, 

hlavní kniha atd. Vedení účetnictví zadávala společnosti Ernst & Young. V roce 2006 

společnost uznala, že je schopna si vést veškeré podvojné účetnictví sama a evidence 

v MS Excel je velmi složitá a nereálná. 

 
Společnost tedy začala používat účetní systém LCS Helios, který zpracovává rovněž 

finanční výkazy.  Poté se musí výkazy upravit, aby odpovídaly výkazům sestavovaným 

podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví. Hlavní rozdíl transformace 

finančních výkazů sestavených dle ČÚL na výkazy sestavené podle pravidel IFRS 

podniku spočívá ve vykazování leasingu. Zatímco dle české účetní legislativy nájemce 

neaktivuje pronajaté aktivum v účetnictví a leasingové splátky zachycuje rovnoměrně 

v nákladech po dobu leasingu, dle IFRS musí být finanční leasing aktivován ve 

finančních výkazech nájemce spolu s odpovídajícím závazkem. Po transformaci 

finančních výkazů v souladu s pravidly IFRS, jsou dále výkazy transformovány na 

výkazy sestavené podle JAS. Tyto výkazy však nejsou v papírově podobě, ale 

společnost je má jen v tabulkovém editoru MS Excel, kde se musí vyplnit všechny 

položky, které jsou jiné než ve výkazech sestavených dle ČÚL. Tento proces je velmi 

časově náročný a potřebuje znalost jednotlivých položek výkazů. 

                                                 
46 PricewaterhouseCoopers (2004) 
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V současné době představuje největší problém nedokonalá propojenost finančních 

výkazů ve společnosti. Jak již bylo řečeno, společnost své výkazy převádí na výkazy 

sestavné v souladu s IFRS, kde existuje určitý „můstek pro převod“ a dále je pak musí 

převést na výkazy sestavené dle JAS. Převedení výkazů sestavených dle ČÚL na 

výkazy sestavené dle JAS však nemá podstatnou souvislost. Zodpovědný pracovník 

musí transformovat obratovou předvahu do MS Excel a zde průběžně opravovat  

a převádět jednotlivé položky. 

 
Řešením se jeví vytvoření „převodového můstku analytických účtů“ a jejich provázání 

na výkazy sestavené dle japonské účetní legislativy. Společnost má ve svém účetním 

číselníku vytvořenou celou řadu analytických účtů, avšak jak bylo naznačeno 

v komentáři japonských výkazů, jedna položka účtu sestaveného dle ČÚL, odpovídá 

více položkám účtu dle JAS. V tabulce 28 uvádím názorný příklad rozkladu účtu 

Samostatné movité věci a soubor movitých věcí. 

 

Tabulka 28: Rozklad účtu Samostatné movité věci a soubor movitých věcí 

Účet Název účtu dle ČÚL Název účtu dle JAS 

022101 SMV-Výrobní stroje Machineries 

022102 SMV -Měřící zařízení Machineries 

022103 SMV-Ostatní Tools and furniture's 

022104 SMV-Zařízení Tools and furniture's 

022105 SMV -Formy Tools and furniture's 

022106 SMV-Auta Automobiles and vehicles 

022201 DM-Výrobní stroje 20-40 Tools and furniture's 

022202 DM-Měřící zařízení 20-40 Tools and furniture's 

022203 DM-Ostatní 20-40 Tools and furniture's 

022204 DM Zařízení 20-40 Tools and furniture's 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Společnost si zvolila následující analytickou evidenci, kde na každém účtu zvlášť je 

zaúčtována jiná položka. Srovnám-li však názvy těchto účtů s názvy účtů, které má 

společnost zvolena dle JAS, tak je zřejmé, že jedné analytické evidenci dle ČÚL, 

odpovídá více položek dle JAS. 

 
Je proto nutné v programu MS Excel nastavit jednotlivé účty analytické evidence dle 

ČÚL na analytické účty dle JAS v napojení na obratovou předvahu. Tím pádem se 
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s každou transformací obratové předvahy napárují příslušné položky odpovídající dané 

analytické evidenci.  

 
Po konzultaci s pracovníkem společnosti Daikin Device Czech Republic, s.r.o. jsem 

dospěla k závěru, ze kterého mi vychází kalkulace časové náročnosti zavedení 

převodového můstku analytických účtů a zavedení modulu Účetní standardy, uvedené 

v tabulkách 29 – 35 na následujících stranách. 

 

Kalkulace časové náročnosti bez převodového můstku analytických účtů 

Kalkulace nejsou brány jako počáteční, není v nich započteno školení pracovníků 

ohledně znalosti jednotlivých položek, které bych kalkulovala jen v prvním měsíci  

a činilo by 2 pracovní dny.  

 
Tabulka 29: Kalkulace časové náročnosti bez převodového můstku analytických účtů 

Položka 
ČAS 

 (hod/min/s) 

1. Úprava výkazů dle ČÚL v účetním systému Helios 4:30:00 

2. Zjištění rozdílů mezi stávajícími účetními postupy a IFRS   

 - účtování o finančním leasingu (Zpracování leasingových smluv) 4:00:00 

3. Vyplnění finančních výkazů sestavených v souladu s pravidly IFRS 0:30:00 

4. Ošetření změn ve finančních transakcích 1:30:00 

5. Transformace obratové předvahy 0:30:00 

6. Spárování jednotlivých položek 4:30:00 

7. Vyplnění výkazů dle JAS 0:30:00 

Celkem 16:00:00 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Z tabulky 29 je vidět, že převod výkazů dle ČÚL na výkazy sestavené dle JAS bez 

převodového můstku analytických účtů trvá přibližně 2 pracovní dny. Důležitá je 

znalost jednotlivých položek japonských výkazů. Největší položku tvoří spárování 

jednotlivých položek a úprava výkazů sestavených dle ČÚL v účetním softwaru Helios, 

a to 4,5 hodiny. S předcházející úpravou souvisí i vykazování finančního leasingu. 

Společnost má uzavřeno velké množství leasingových smluv, na jejich úpravu jsou 

potřeba 4 hodiny.  

 
Dále je důležité propočítat časovou náročnost na mzdové náklady pracovníka, který 

daný proces podstupuje. Vezmu-li v úvahu hodinovou sazbu 250 Kč, předpokládaná 
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pracovní doba činí 8 hodin, denní sazba tedy 2 000 Kč. Prémie za zdařený proces  

a reporting mateřské společnosti činí 1 000 Kč. Celkem mzdový náklad za čas strávený 

nad převodem činí 5 000 Kč. Sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem je 

v roce 2009 ve výši 34 % z hrubého výdělku, tedy 1 700 Kč. Celkové náklady 

související s převodem účetních výkazů bez převodového můstku analytických účtů 

jsou 6 700 Kč. 

 

Kalkulace časové náročnosti se zavedením převodového můstku analytických účtů 

V následující tabulce 30 je zobrazen postup převodu výkazů dle ČÚL na výkazy 

sestavené dle JAS s převodovým můstkem analytických účtů. Při kalkulaci časové 

náročnosti jsem brala v úvahu již spárované jednotlivé položky na obratovou předvahu. 

 

Tabulka 30: Kalkulace časové náročnosti s převodovým můstkem analytických účtů 

Položka 
ČAS 

(hod/min/s) 

1. Úprava výkazů dle ČÚL v účetním systému Helios 4:30:00 

2. Zjištění rozdílů mezi stávajícími účetními postupy a IFRS   

 - účtování o finančním leasingu (Zpracování leasingových smluv) 4:00:00 

3. Vyplnění finančních výkazů sestavených v souladu s pravidly IFRS 0:30:00 

4. Ošetření změn ve finančních transakcích 1:30:00 

5. Transformace obratové předvahy 0:30:00 

6. Spárování jednotlivých položek 0:02:00 

7. Vyplnění výkazů dle JAS 0:30:00 

Celkem 11:32:00 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že převod výkazů sestavených dle ČÚL na výkazy 

sestavené dle JAS s využitím převodového můstku analytických účtů trvá přibližně  

1 pracovní den 3 hodiny a 32 minut. Je to tedy o 4,5 pracovní hodiny méně než 

transformace výkazů bez převodového můstku. Následující rozdíl je dán rychlostí 

převodu jednotlivých položek, jelikož se okamžitě po transformaci obratové předvahy 

spárují na sebe. 

 
Mzdové náklady na odpovědného pracovníka jsou stejné jako v předcházejícím případě. 

Mzdový náklad na pracovníka činí 3 880 Kč. Sociální a zdravotní pojištění za 

zaměstnavatele je 1 320 Kč. Celkové náklady tedy jsou 5 200 Kč.  
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Z tabulky 31 je zřejmé, že časová náročnost převodu výkazů zavedením převodového 

můstku analytických účtů se sníží o 4,5 hodiny, čímž společnosti ušetří 1 500 Kč. 

 

Tabulka 31: Porovnání kalkulace bez a se zavedením převodového můstku analytické evidence 

Položka 
Kalkulace  

časové náročnosti 
převodu (hod/min/s) 

mzdových nákladů 
(Kč) 

Bez zavedení převodového můstku analytických účtů 16:00:00 6 700 

Se zavedením převodového můstku analytických účtů 11:32:00 5 200 

Rozdíl 4:28:00 1 500 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Jako další řešení se jeví provádět transformaci z českého účetnictví do mezinárodního 

standardu v účetním systému LCS Helios. Zmíněné transformace přinášejí společnosti 

mnohonásobně vyšší náklady, které by se zřízením nového modulu v účetním systému 

výrazně snížily. Tuto možnost společnost však nevyužívá a domnívám se, že by byla 

přínosem oproti stálému využívání tabulkového editoru MS Excel. Došlo by především 

k úspoře času a nákladů na stálý převod všech potřebných informací. 

 
Na začátek je potřeba provést konzultaci s pracovníky poradenského oddělení účetního 

softwaru Helios, kteří by nastavili daný modul. Dále je nutné naplnit základní číselníky 

Účtový rozvrh standardu a Číselník standardů. Tato oblast bude pro společnost poměrně 

jednoduchá, jelikož transformuje jen standard IAS 17 – Leasingy a nastavení účtového 

rozvrhu je již provedeno. Poté se musí zadat příslušná období výkazu, pro které je 

nezbytné vygenerovat účtový rozvrh. Jelikož společnost účtuje i v cizích měnách, je 

potřebné zadat bilanční měnu do parametrů. Samotná transformace dat je již pak 

jednoduchá, protože jsou přebírána data z účetnictví a spojována se speciálními 

transformačními operacemi.  

 
Kalkulace časové náročnosti bez využití modulu Účetní standardy 

Kalkulace časové náročnosti bez využití modulu Účetní standardy obsahuje proces 

transformace finančních výkazů sestavených dle ČÚL na výkazy sestavené v souladu 

s pravidly IFRS s využitím tabulkového editoru MS Excel. Není zde kalkulováno 
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s počátečním školením, které je potřebné pro znalost modulu Účetní standardy. Je to 

jednorázové školení, které by proběhlo v časovém horizontu 2 pracovních dní. 

 
Tabulka 32: Kalkulace časové náročnosti bez využití modulu Účetní standardy 

Položka ČAS (hod/min/s) 

1. Úprava výkazů dle ČÚL v účetním systému Helios 4:30:00 

2. Zjištění rozdílů mezi stávajícími účetními postupy a IFRS   

 - účtování o finančním leasingu (Zpracování leasingových smluv) 4:00:00 

3. Ošetření změn ve finančních transakcích 1:30:00 

4. Provedení změn v MS Excel 3:00:00 

5. Vyplnění finančních výkazů sestavených v souladu s pravidly IFRS 0:30:00 

Celkem 13:30:00 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Úkony, které jsou potřebné k převodu, uvádím v  tabulce 32. Nejdelší čas strávený při 

převodu výkazů dle ČÚL na výkazy sestavené v souladu s pravidly IFRS představuje  

úprava výkazů dle ČÚL v účetním systému Helios (4,5 hodiny).  Další významnou 

položkou je i účtování o finančním leasingu, které bylo odhadnuto na 4 hodiny. Celková 

kalkulace časové náročnosti bez využití modelu Účetní standardy tedy zabere  

1 pracovní den 5 hodin a 30 minut.  

 
Kalkulace mzdových nákladů je opět dána sazbou 250 Kč/hodinu a prémie představuje 

1 000 Kč. Celkový mzdový náklad pracovníka tedy činí 4 375 Kč. Sociální a zdravotní 

pojištění hrazené zaměstnavatelem je 1 488 Kč. Celkové náklady na pracovníka jsou  

5 863 Kč. 

 
Kalkulace nákladů s využitím modulu Účetní standardy 

Nejprve je důležité propočítat náklady, které souvisí s využitím modulu Účetní 

standardy. Tento modul byl zahrnut v pořizovací ceně účetního software Helios, proto 

jsem jeho cenu do kalkulace nezahrnula. Avšak je důležité nastavení tohoto modulu a 

školení osob, které s ním budou pracovat. Následující tabulka uvádí odhadnuté náklady 

související s využíváním modulu. 

 
 
 
 



92 
 
 

Tabulka 33: Kalkulace nákladů souvisejících s pořízením modulu Účetní standardy 

Položka Kč 

Nastavení modulu pracovníky společnosti Helios 15 000 

Uživatelská licence pro 2 osoby 18 000 

Jednodenní školení  4 000 

Celkem 37 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Nastavení modulu pracovníky společnosti Helios bude stát 15 000 Kč. Jak bylo uvedeno 

výše, společnost si účetní software již pořídila se všemi moduly, tudíž musí uhradit jen 

nastavení modulu Účetní standardy a pořízení licencí. Ve společnosti je 6 pracovníků, 

kteří se účetnictvím společnosti zabývají, tudíž je potřeba školení 6 osob, které jsem 

kalkulovala na 4 000 Kč na den. 

 
Účetní standardy jsou součástí modulu Účetnictví, je tedy důležité zmínit i 

neefektivními odpisy, jelikož společnost již zaplatila za tento modul a řádně ho 

odepisovala ale nevyužívala. Cena modulu Účetnictví se pohybuje okolo 50 000 Kč, 

účetní odpisy byly stanoveny na 3 roky (datum pořízení 31.7.2006). Měsíční odpis činí 

1 389 Kč, k období končícímu 31. března 2009 je suma odpisů tedy 45 837 Kč. 

Poměrná část připadající na modul Účetní standardy je ¼ ze sumy odpisů. Neefektivní 

odpisy za modul Účetní standardy tedy jsou 11 460 Kč. 

 
Celková kalkulace nákladů souvisejících s pořízením modulu Účetní standardy bude 

činit 37 000 Kč. 

 
V tabulce 34 jsou uvedeny podobné úkony, které byly uvedeny v tabulce 32 bez určení 

změn při převodu výkazu v souladu s pravidly IFRS, jelikož potřebné údaje jsou 

v modulu nastaveny a převádí se do daných výkazů automaticky. Celkový čas je 

odhadnut na 3 hodiny, což je o 10,5 hodiny méně než bez využití modelu Účetní 

standardy.  
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Tabulka 34: Kalkulace časové náročnosti s využitím modulu Účetní standardy 

Položka 
Čas 

(hod/min/s) 

1. Úprava výkazů dle ČÚL v účetním systému Helios 1:30:00 

2. Zjištění rozdílů mezi stávajícími účetními postupy a IFRS   

 - účtování o finančním leasingu (Zpracování leasingových smluv) 1:00:00 

3. Ošetření změn ve finančních transakcích 0:30:00 

Celkem 3:00:00 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Mzdový náklad pracovníka představuje 750 Kč/3 hodiny. Prémie činí jako u výše 

ostatních případů 1 000 Kč. Sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem 

odpovídá částce 595 Kč. Celkové mzdové náklady jsou 2 345 Kč. 

Následující tabulka 35 uvádí souhrn kalkulace bez a s využitím modelu Účetní 

standardy. Využije-li společnost možnost zavedení modulu Účetní standardy, ušetří 

10,5 hodiny práce pracovníka, které představují 3 518 Kč. Je důležité si uvědomit, že 

musí do pořízení daného modulu vložit 37 000 Kč.  

 
Tabulka 35: Porovnání kalkulace bez a se zavedením modulu Účetní standardy 

Položka 
Kalkulace  

časové náročnosti 
převodu (hod/min/s) 

mzdových nákladů 
(Kč) 

bez využití modulu Účetní standardy 13:30:00 5 863 

se zavedením modulu Účetní standardy 3:00:00 2 345 

Rozdíl 10:30:00 3 518 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Mohu tedy shrnout, že uvedené návrhy jsou přínosem pro analyzovanou společnost 

Daikin Device Czech Republic s.r.o. Zdokonalení propojenosti analytických účtů 

zjednoduší práci, čas, mzdu na odpovědného pracovníka, ale i převod českých účetních 

výkazů na výkazy sestavené dle JAS. 

 
Nastavení modulu Mezinárodní standardy v již fungujícím účetním systému Helios 

bude na počátku zavedení vyžadovat náklady ve výši 37 000 Kč. Domnívám se však, že 

tyto náklady se postupem času vrátí a společnost ocení tuto změnu zejména ušetřením 

času, zjednodušením práce a snížením nákladů na odpovědného pracovníka.  
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Otázkou ale zůstává, zda by pro společnost nebylo výhodnější pořídit si účetní software 

vytvořený na míru, který by dané převody dělal automaticky. Domnívám se však,  

že tato varianta zůstává pro společnost nevýhodná. V nedávné době si pořídila účetní 

software LCS Helios, do kterého vložila nemalé investice. Právě proto by nebylo 

efektivní, aby společnost vynakládala další prostředky na nákup nového software, když 

postačí využívat již existující moduly současného účetního programu.  
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Závěr 

Harmonizace účetnictví znamená srovnatelnost informací zjištěných a vykazovaných 

v účetnictví, sjednocení účtování, oceňování a vykazování stejných transakcí. Hlavním 

důvodem je zajištění transparentnosti vykazovaných informací pro potřeby jejich 

uživatelů, jelikož výkazy jsou mnohdy jediným zdrojem informací o podniku, jeho 

výkonnosti a o změnách ve finanční situaci. Harmonizace je proces celkového 

sbližování finančního účetnictví a výkaznictví. 

 
V současné době existují tři linie mezinárodní účetní harmonizace. Jedná se  

o Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS), jejichž cílem je snaha o obecnou 

harmonizaci účetního výkaznictví, dále harmonizace v rámci EU (zejména 4., 7. a 8. 

direktiva) a v neposlední řadě hraje důležitou roli harmonizace v rámci USA (USA 

GAAP). 

 
Proces integrace a globalizace zvyšuje snahu o využitelnost účetních informací 

potřebných pro ekonomická rozhodování různých uživatelů v různých zemích. Hlavním 

problémem zůstává zejména harmonizace tradic, odlišných ekonomických, právních, 

daňových a sociálních systémů jednotlivých států.  

 
Vývoj účetního výkaznictví spěje v současnosti k celosvětovému jednotnému účetnímu 

jazyku. Transformace finančního výkaznictví dle České účetní legislativy na 

Mezinárodní standardy finančního výkaznictví je dána celou řadou komplexních změn. 

Nejedná se však jen o účtování a sestavování účetních výkazů, ale společnosti musí 

počítat s celou řadou odlišností při přijetí standardů IFRS. Poté jsou pravdivé informace 

srovnatelné a vedou k úspěšné investici a úspěchu transformace finančního výkaznictví.  

 
Přechod na účetnictví podle IFRS obnáší změnu požadavků kladených na finanční 

účetnictví a zveřejňování informací, které vedou ke značným rozdílům v účetním 

výkaznictví. Výkazy sestavené v souladu s Mezinárodními standardy finančního 

výkaznictví mohou přinést společnosti nejen nové investory a zákazníky, ale i přístup na 

zahraniční finanční a kapitálové trhy. 
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Cílem diplomové práce bylo vymezit dopady implementace IFRS/IAS ve společnosti 

Daikin Device Czech Republic s.r.o. a navrhnout vhodný účetní systém, který by 

v podniku redukoval náklady spojené se sestavováním účetních závěrek podle různých 

pravidel. 

 
Při zpracování této práce byly použity interní informace společnosti Daikin Device 

Czech Republic s.r.o.  Po shrnutí zjištěných skutečností jsem dospěla k závěru, že na 

hodnotu účetních výkazů nově sestavných v souladu s pravidly IFRS má hlavní podíl 

standard IAS 17 – Leasingy. Dále jsem porovnala účetní výkazy sestavné dle české 

účetní legislativy a japonské účetní legislativy. Zjistila jsem, že se výkazy odlišují 

rozsahem, strukturou a skladbou jednotlivých položek.  

 
Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na návrh vhodného účetního sytému, který by 

redukoval náklady ve společnosti na finanční vykazování. Jako první jsem navrhla 

zavedení „převodového můstku analytických účtů“. Propočtem jsem dospěla k závěru, 

že daný návrh by byl pro společnost přínosem, protože by se snížila časová náročnost 

převodu účetních výkazů dle různých účetních legislativ o asi 4,5 hodiny a společnost 

by na mzdových nákladech ušetřila 1 500 Kč. 

 
Dalším návrhem bylo zavedení v již existujícím účetním systému LCS Helios model 

Účetní standardy, který by zjednodušil převod účetních výkazů dle české účetní 

legislativy na výkazy sestavené v souladu s pravidly IFRS.  Kalkulace ukázala, že 

počátek zavedení by obnášelo vyšší pořizovací náklady, avšak z hlediska času, by se 

velmi ušetřilo a vynaložené náklady by se časem společnosti vrátily.  

 
Poslední zvažovanou alternativou bylo i zamyšlení se nad pořízením nového účetního 

softwaru na míru. Tuto alternativu jsem však zamítla, protože stávající účetní software 

byl pořízen teprve v roce 2006 a svou funkci, pro kterou byl pořízen, plní bez problémů. 

 
Návrhy předložené diplomové práce jsem konzultovala s vedením společnosti Daikin 

Device Czech Republic s.r.o. a vedení společnosti v současné době zvažuje jejich 

implementaci. 
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Příloha 1 – České účetní standardy pro podnikatele 

číslo název 

001 Účty a zásady účtování na účtech 

002 Otevírání a uzavírání účetních knih 

003 Odložená daň 

004 Rezervy 

005 Opravné položky 

006 Kursové rozdíly 

007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob 

008 Operace s cennými papíry a podíly 

009 Deriváty 

010 Zvláštní operace s pohledávkami 

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 úvěry 

017 Zúčtovací vztahy 

018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 

019 Náklady a výnosy 

020 Konsolidace 

021 Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace 

022  Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby 

023 Přehled o peněžních tocích 

 

 

 

 



 
 

Příloha 2 - Přehled mezinárodních účetních standardů (IFRS/IAS) 

 
IAS 1  Prezentace účetní závěrky 

IAS 2  Zásoby 

IAS 7  Výkaz peněžních toků 

IAS 8  Účetní politiky, změny v účetních odhadech a chyby 

IAS 10  Události po rozvahovém dni 

IAS 11  Stavební smlouvy   

IAS 12  Daně ze zisku 

IAS 14  Vykazování podle segmentů (zrušen od 1.1. 2009) 

IAS 16  Pozemky, budovy a zařízení 

IAS 17  Leasingy 

IAS 18  Výnosy 

IAS 19  Zaměstnanecké požitky 

IAS 20  Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory 

IAS 21  Dopady změn směnných kurzů cizích měn 

IAS 23  Výpůjční náklady 

IAS 24  Zveřejnění spřízněných stran 

IAS 26  Penzijní plány 

IAS 27  Konsolidované a separátní účetní závěrky 

IAS 28  Investice do přidružených podniků 

IAS 29  Vykazování v hyperinflačních ekonomikách 

IAS 30  Zveřejňování v účetních výkazech bank a obdobných finančních   
  společností 

IAS 31  Účasti ve společných podnicích 

IAS 32  Finanční nástroje: zveřejňování a prezentace 

IAS 33  Zisk na akcii 

IAS 34  Mezitímní účetní vykazování 

IAS 36  Snížení hodnoty aktiv 

IAS 37  Rezervy, podmíněné závazky, podmíněná aktiva 

IAS 38  Nehmotná aktiva 

IAS 39  Finanční nástroje: účtování a oceňování 

IAS 40  Investice do nemovitostí 

IAS 41  Zemědělství 



 
 

IFRS 1  První aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 

IFRS 2  Platby akciemi 

IFRS 3  Podnikové kombinace 

IFRS 4  Pojistné smlouvy 

IFRS 5  Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončené činnosti 

IFRS 6  Průzkum a hodnocení nerostných zdrojů 

IFRS 7  Finanční nástroje: zveřejňování 

IFRS 8  Provozní segmenty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 3 - Shrnutí podobností a rozdílů mezi IFRS a JP GAAP 

PŘEDMĚT IFRS JP GAAP 
Účetní rámec 

Historické náklady nebo 
oceňování 

Obecně používá historické náklady, 
ovšem nehmotný majetek, majetek, 
továrnu a zařízení a investiční majetek 
lze přecenit na reálnou hodnotu. 
Deriváty, určité další finanční nástroje a 
biologický majetek jsou přeceňovány na 
reálnou hodnotu.     

Žádné přeceňování kromě 
určitých typů finančních 
nástrojů.   

Použití IFRS Plně retrospektivní použití všech IFRS, 
které jsou účinné ke dni první účetní 
uzávěrky účetní jednotky, s některými 
závaznými a omezenými výjimkami. 
Odsouhlasení zisku a ztrát s ohledem na 
poslední období vykazované dle 
předešlých GAAP, vlastního kapitálu na 
konci tohoto období a vlastního kapitálu 
na začátku prvního období 
prezentovaného ve srovnávacích musí 
být zahrnuto v prvním IFRS finančním 
výkazu účetní jednotky.       

Plně retrospektivní použití všech 
IFRS, které jsou účinné ke dni 
prvního účetní uzávěrky účetní 
jednotky. Při prvním přijetí JP 
GAAP se nevyžaduje 
výkaznictví odsouhlasení 
vlastního kapitálu nebo zisku a 
ztrát.    

Účetní uzávěrka  

Prvky účetní uzávěrky Rozvahy, výsledovky, vykazování 
peněžních toků, změny ve vlastním 
kapitálu a účetní politiky a za dva roky.  

Stejně jako IFRS.  

Rozvaha Není předepsán zvláštní formát. Používá 
se prezentace oběžných/neoběžných 
aktiv a pasiv, pokud prezentace likvidity 
neposkytuje relevantnější a spolehlivější 
informace. Několik málo položek je 
prezentováno v rámci rozvahy.  

Standard předepisuje všeobecný 
formát rozvahy. Je požadavek, 
aby položky rozvahy byly 
prezentovány podrobněji než 
v IFRS. Veřejné společnosti 
musí splňovat požadavky 
zveřejňování uvedené ve 
Finančních nástrojích a 
Směnečném právu.    

Výsledovka Nepředepisuje žádný standardní formát, 
pouze výdaje jsou prezentovány 
na jednom nebo dvou formátech (funkce 
nebo podstata).  Několik málo položek 
je prezentováno v rámci výsledovky.  

Prezentováno 
v několikabodovém formátu. JP 
GAAP vyžaduje, aby byly 
prezentovány tři kategorie 
příjmů: provozní příjem, běžný 
příjem a čistý příjem. Obvykle se 
prezentuje dle podstaty. Je 
požadavek, aby položky 
výsledovky byly prezentovány 
podrobněji než v IFRS. Obecná 
forma výsledovky je na základě 
požadavku přiznání.   

Exceptional 
items/Výjimečné 
(významné) položky 

Termín nepoužívá, ale vyžaduje 
samostatná přiznání položek, které jsou 
takového obsahu, četnosti nebo 
podstaty, kdy tato samostatná přiznání 
jsou potřeba pro vysvětlení výkonnosti 
jednotky.    

Dle JP GAAP mimořádné 
položky jsou prezentovány 
samostatně v kategorii 
výsledovky „zvláštní zisky a 
ztráty“.   

Extraordinary items/ 
Mimořádné položky 

Zakázány. Zahrnuty v kategorii výsledovky 
„zvláštní zisky a ztráty“. 

Výkaz vykázaných SoRIE může být prezentováno jako Podobné jako US GAAP, ale 



 
 

výnosů a nákladů 
(SoRIE)/Ostatní úplný 
výsledek hospodaření a 
výkaz kumulace 
ostatního úplného 
hospodářského výsledku   

hlavní výkaz, v případě že se 
neprezentuje přehled o změnách ve 
vlastním kapitálu. Nebo může být 
přiznán v rámci hlavního přehledu o 
změnách ve vlastním kapitálu.   

vždycky je prezentováno ve 
přehledu o změnách ve  vlastním 
kapitálu.  

Přehled změn ve 
vlastním kapitálu  

Přehled ukazuje kapitálové transakce 
s majiteli, pohyb v kumulaci zisku a 
ztrát a odsouhlasení všech ostatních 
složek vlastního kapitálu. Přehled je 
prezentován jako hlavní přehled, 
s výjimkou kdy je prezentován SoRIE.  

Podobné jako IFRS, ale 
neexistuje standard pro SoRIE.  
 

Výkazy peněžních toků - 
výňatky 

Bez výňatků.  Podobné jako IFRS.  

Výkazy peněžních toků 
– formát a metoda 

Standardní naodpisy ale omezený návod 
k obsahu. Použijte přímou nebo 
nepřímou metodu.   

Podobné jako IFRS. Lze použí, 
buď přímou, nebo nepřímou 
metodu.  

Výkazy peněžních toků 
– definice hotovosti a 
hotovostních 
ekvivalentů 

Hotovost zahrnuje hotovostní 
ekvivalenty se splatností do tří měsíců 
od data nabytí a může obsahovat 
kontokorent.  

Podobné jako IFRS. 

Změny v účetní politice Srovnání a minulý rok jsou 
přepracována oproti  počátečnímu 
nerozdělenému zisku, pokud nejsou 
výhradně vyňaty.   

Pokud se nevyžaduje 
retrospektivní použití, dopad na 
předešlá období změn v účetní 
politice se prezentuje v kategorii 
„zvláštní zisky a ztráty“ letošní 
výsledovky. Musí být 
zveřejňovány podstata a 
množství změn. 

Oprava chyb Srovnání se opakují, pokud se chyba 
vyskytne před počátečně 
prezentovaným předešlým obdobím, 
počáteční výkazy aktiv, pasiv a 
vlastního kapitálu nejdříve 
prezentovaného předešlého období se 
přepracuje.    

Podobné jako změny v účetní 
politice. Obecně prezentováno 
v kategorii „zvláštní zisky a 
ztráty“. 

Zdroj: PRICEWATERHOUSECOOPERS. Similarities and Differences. A comparison of IFRS,  
           US GAAP and JP GAAP. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 4 – Organizační struktura společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. 

 



 
 

Příloha 5 – Rozvaha (Aktiva)/Balance sheet (Assets) 

 
ITEM 

  AMOUNT  
under 

NEW POLICY 
 

 

CASH   167 617,96    
TIME DEPOSITS   30 234 324,37    
NOTES RECEIVABLE - TRADE   0,00    
ACCOUNTS RECEIVABLE - TRADE   144 744 117,64    
MARKETABLE SECURITIES   0,00    
PRODUCTS   166 342 194,10    
WORK-IN-PROCESS   6 507 363,76    
RAW MATERIALS   150 468 064,69    
SUPPLIES   24 630 411,65    

TOTAL INVENTORIES   347 948 034,20    

ACCOUNTS RECEIVABLE - OTHER   31 211 051,49    
ADVANCE PAYMENTS   2 230 729,00    
PREPAID EXPENSES   1 919 695,73    
SHORT-TERM LOAN RECEIVABLE   475 272 511,37    
OTHER CURRENT ASSETS       
DEFERRED TAX ASSETS (SHORT-TERM)       
ALLOWANCE FOR BAD DEBTS (SHORT-TERM)      

TOTAL CURRENT ASSETS   1 033 728 081,76    

BUILDINGS   216 967 653,58    
ACCUMULATED DEPRECIATION (BUILDINGS)   16 914 585,14   
STRUCTURES   0,00   
ACCUMULATED DEPRECIATION (STRUCTURES)   0,00   
MACHINERIES   961 928 988,40   
ACCUMULATED DEPRECIATION (MACHINERIES)   195 101 256,98   
AUTOMOBILES AND VEHICLES   2 373 204,56   
ACCUMULATED DEPRECIATION (AUTOMOBILES AND 
VEHICLES)   1 431 511,31   
TOOLS AND FURNITURES   119 385 730,96   
ACCUMULATED DEPRECIATION (TOOLS AND FURNITURES)   50 023 264,97   
LAND   61 125 501,60   
CONSTRUCTION IN PROGRESS   27 996 185,37   

TOTAL TANGIBLE FIXED ASSETS   1 126 306 646,07    

TOTAL INTANGIBLE FIXED ASSETS   3 892 328,30    
GOODWILL AND POSITIVE CONSOLIDATION DIFFERENCE       
INVESTMENT OF SUBSIDIARY       
INVESTMENT SECURITIES       
LONG-TERM LOAN RECEIVABLE       
PREPAID PENSION COSTS       
OTHER INVESTMENTS       
DEFERRED TAX ASSETS (LONG-TERM)       
ALLOWANCE FOR BAD DEBTS (LONG-TERM)      

TOTAL FIXED ASSETS   1 130 198 974,37    

TRANSLATION ADJUSTMENTS (Dr.)       

TOTAL ASSETS   2 163 927 056,13    
Zdroj: Interní informace společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. 



 
 

Příloha 6 – Rozvaha (Pasiva)/Balance sheet (Liabilities/Shareholder´s Equity) 

    AMOUNT   

ITEM   under   

    NEW POLICY   

NOTES PAYABLE - TRADE   0,00    

ACCOUNTS PAYABLE - TRADE   162 024 500,28    

SHORT-TERM DEBT   0,00    

CURRENT PORTION OF LONG-TERM DEBT   0,00    

LEASE OBLIGATION（LESS THAN ONE YEAR）   808 505,19    

ACCOUNTS PAYABLE - OTHER   24 650 284,50    

ACCRUED EXPENSES   9 864 537,50    

INCOME TAXES PAYABLE   0,00    

DEFERRED TAX LIABILITIES (SHORT-TERM)   0,00    

ADVANCE RECEIVED   16 806,00    

DEPOSITS RECEIVED       

LIABILITIES FOR WARRANTY       

OTHER SHORT-TERM PROVISIONS       

ACCOUNTS PAYABLE-TANGIBLE FIXED ASSETS       

OTHER CURRENT LIABILITIES   12 761 721,00    

TOTAL CURRENT LIABILITIES   210 126 354,47    

LONG-TERM DEBT       

LEASE OBLIGATION   252 410,48    

NEGATIVE CONSOLIDATION DIFFERENCE       

DEFERRED TAX LIABILITIES (LONG-TERM)   38 564,00    

ALLOWANCE FOR RETIREMENT BENEFIT       

OTHER LONG-TERM LIABILITIES       

TOTAL LONG-TERM LIABILITIES   290 974,48    

TRANSLATION ADJUSTMENTS (Cr.)       

TOTAL LIABILITIES   210 417 328,95    

MINORITY INTERESTS IN CONSOLIDATED SUBSIDIARY       

COMMON STOCK   2 128 000 000,00    

ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL       

TOTAL COMMON STOCK   2 128 000 000,00    

LEGAL RESERVES       

OTHER RESERVES       

ACCUMULATED INCOME       

ACCUMULATED LOSS   174 490 272,82   

TOTAL OF SURPLUS   -174 490 272,82    

TOTAL SHAREHOLDER'S EQUITY   1 953 509 727,18    

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDER'S EQUITY   2 163 927 056,13    
Zdroj: Interní informace společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. 

 



 
 

Příloha 7 – Výkaz zisku a ztráty/Statement of Income (P/L) 

 

ITEM CURRENT PERIOD 

  AMOUNT 

NET SALES 1 470 739 592,26  

COST OF SALES 1 337 820 543,77  

GROSS PROFITS 132 919 048,49  

TOTAL S.G.A.  97 259 935,57  

OPERATING PROFITS (LOSSES) 35 659 112,92  

  INTEREST INCOME 3 553 746,92  

  DIVIDENDS INCOME 0,00  

  ROYALTY INCOME 0,00  

  EXCHANGE GAIN 19 007 084,94  

  GAIN ON DISPOSAL OF FIXED ASSETS 1 436 490,00  

  PROFITS ON SECURITIES SOLD 0,00  

  AMORTIZATION OF NEGATIVE CONSOLIDATION DIFFERENCE 0,00  

  OTHER NON-OPERATING INCOME 24 000 000,00  

TOTAL NON-OPERATING INCOME 47 997 321,86  

  INTEREST AND DISCOUNT CHARGE 11 477 432,24  

  EXCHANGE LOSS 15 748 275,26  

  LOSS ON DISPOSAL OF FIXED ASSETS 5 007 971,18  

  LOSS ON SECURITIES SOLD 0,00  

  LOSS ON SECURITIES REVALUATION 0,00  

  LOSS ON OTHER INVESTMENTS REVALUATION 0,00  

  OTHER NON-OPERATING EXPENSES 460 692,57  

TOTAL NON-OPERATING EXPENSES 32 694 371,25  

INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAX 50 962 063,53  

INCOME TAX - CURRENT 0,00  

INCOME TAX - DEFERRED 38 564,00  

LOSS OF MINORITY INTEREST 0,00  

NET INCOME (LOSS) 50 923 499,53  
Zdroj: Interní informace společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. 

 

 

 



 
 

Příloha 8 – Výkaz o peněžních tocích (v tis. Kč) 

 

Přehled o peněžních tocích (Cash flow) 
Období 

 k 31.3.2008 

P. Počáteční stav peněžních prostředků 2 806 

  Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)   

Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním 50 962 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 182 140 

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 147 877 

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv 22 768 

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 3 571 

A.1.5. Nákladové a výnosové úroky 7 924 

A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu 233 102 

A.2. Změna stavu pracovního kapitálu -53 645 

A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv -1 867 

A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasiv -1 305 

A.2.3. Změna stavu zásob -50 473 

A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami 179 457 

A.3. Vyplacené úroky -11 477 

A.4. Přijaté úroky 3 554 

A.***  Čistý peněžní tok z provozní činnosti 171 534 

  Peněžní tok z investiční činnosti   

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -66 610 

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv   

B.***  Čistý tok z investiční činnosti -66 610 

  Peněžní toky z finanční činnosti   

C.1. Změna stavu závazků z financování -485 056 

C.2. Dopady změn valstního kapitálu 883 000 

C.2.1. Peněžní zvýšení základního kapitálku 883 000 

C.***  Čistý peněžní tok z finanční činnosti 397 944 

F. Čistá změna peněžních prostředků 502 868 

R. Konečný stav peněžních prostředků 505 674 
Zdroj: Interní informace společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 9 - Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč) 

 

 

 

 

 

  

Základní 
kapitál 

Kapitálové 
fondy 

Rezervní fondy, 
nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze 

zisku 

Nerozdělený 
zisk minulých 

let 

Neuhrazená 
ztráta 

minulých let 

Výsledek 
hospodaření 

běžného účetního 
období 

VLASTNÍ 
KAPITÁL 
CELKEM 

Stav k 31.3.2007 1 245 000       -128 769 -96 965 1 019 266 

Rozdělení výsledku hospodaření         -96 965 96 965   

Změna základního kapitálu 883 000           883 000 

Výsledek hospodaření za účetní období           50 923 50 923 

Stav k 31.3.2008         -225 734 50 923 1 953 189 
    Zdroj: Interní informace společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. 

 



 
 

Příloha 10 - Splátkový kalendář leasingové smlouvy dle ČÚL 

 

 
Datum 

Základ 

daně 
DPH 19% 

Leasingová 

splátka 
Pojistné Platba 

  

    

 +   665 853,72 126 546,28 792 400,00        mimořádná splátka   

 ** 5.10.2005 0,00 0,00 0,00 2 466,00 2 466,00  
 *** 5.10.2005 16 980,00 3 226,20 20 206,20 0,00 20 206,20  

1 5.10.2005 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
2 5.11.2005 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
3 5.12.2005 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
4 5.1.2006 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
5 5.2.2006 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
6 5.3.2006 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70   

7 5.4.2006 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
8 5.5.2006 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
9 5.6.2006 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  

10 5.7.2006 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
11 5.8.2006 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
12 5.9.2006 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
13 5.10.2006 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
14 5.11.2006 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
15 5.12.2006 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
16 5.1.2007 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
17 5.2.2007 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
18 5.3.2007 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70   
19 5.4.2007 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
20 5.5.2007 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
21 5.6.2007 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
22 5.7.2007 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
23 5.8.2007 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
24 5.9.2007 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
25 5.10.2007 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
26 5.11.2007 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
27 5.12.2007 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
28 5.1.2008 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
29 5.2.2008 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
30 5.3.2008 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70   

31 5.4.2008 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
32 5.5.2008 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
33 5.6.2008 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
34 5.7.2008 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
35 5.8.2008 9 135,00 1 735,70 10 870,70 3 260,00 14 130,70  
36 5.9.2008 9 134,88 1 699,82 10 834,70 3 260,00 14 094,70  

   Σ 1 011 693,60 192 221,80 1 203 915,40 119 826,00 531 341,40   

Zůstatková hodnota 1 000,00 190 1 190,00          odkoupení předmětu leasingu 
Pozn:  + označuje platbu mimořádné splátky; 

            ** je nultá splátka pojistného za období od 8.9.2005 do 30.9.2005 dle znění Všeobecných podmínek CAC Leasing pro 

finanční  

               leasing; 

          *** Časově rozlišený poplatek dle Všeobecných podmínek CAC Leasing pro finanční leasing; 

 

 



 
 

Příloha 11 - Leasingová tabulka dle IFRS/IAS 

 
    

Platba Úrok Závazek 
Snížení 
závazku 

  

      

  PC  1 132 001,00   

 +  mimořádná splátka 792 400,00   

 **  pojistné  2 466,00   

 ***   leasing splátka 20 206,20     

1 5.10.2005 14 130,70 0,00 308 524,10 7 129,70  

2 5.11.2005 14 130,70 3 741,00 301 394,40 7 216,70  

3 5.12.2005 14 130,70 3 654,00 294 177,70 7 303,70  

4 5.1.2006 14 130,70 3 567,00 286 874,00 7 391,70  

5 5.2.2006 14 130,70 3 478,00 279 482,30 7 482,70  

6 5.3.2006 14 130,70 3 389,00 271 999,60 7 572,70   

7 5.4.2006 14 130,70 3 298,00 264 426,90 7 663,70  

8 5.5.2006 14 130,70 3 206,00 256 763,20 7 758,70  

9 5.6.2006 14 130,70 3 113,00 249 004,50 7 850,70  

10 5.7.2006 14 130,70 3 019,00 241 153,80 7 946,70  

11 5.8.2006 14 130,70 2 924,00 233 207,10 8 042,70  

12 5.9.2006 14 130,70 2 828,00 225 164,40 8 140,70  

13 5.10.2006 14 130,70 2 730,00 217 023,70 8 239,70  

14 5.11.2006 14 130,70 2 631,00 208 784,00 8 338,70  

15 5.12.2006 14 130,70 2 532,00 200 445,30 8 440,70  

16 5.1.2007 14 130,70 2 430,00 192 004,60 8 542,70  

17 5.2.2007 14 130,70 2 328,00 183 461,90 8 645,70  

18 5.3.2007 14 130,70 2 225,00 174 816,20 8 751,70   

19 5.4.2007 14 130,70 2 120,00 166 064,50 8 856,70  

20 5.5.2007 14 130,70 2 014,00 157 207,80 8 963,70  

21 5.6.2007 14 130,70 1 906,00 148 244,10 9 073,70  

22 5.7.2007 14 130,70 1 797,00 139 170,40 9 183,70  

23 5.8.2007 14 130,70 1 687,00 129 986,70 9 294,70  

24 5.9.2007 14 130,70 1 576,00 120 692,00 9 406,70  

25 5.10.2007 14 130,70 1 463,00 111 285,30 9 521,70  

26 5.11.2007 14 130,70 1 349,00 101 763,60 9 636,70  

27 5.12.2007 14 130,70 1 234,00 92 126,90 9 753,70  

28 5.1.2008 14 130,70 1 117,00 82 373,20 9 871,70  

29 5.2.2008 14 130,70 999,00 72 501,50 9 991,70  

30 5.3.2008 14 130,70 879,00 62 509,80 10 112,70   

31 5.4.2008 14 130,70 758,00 52 397,10 10 234,70  

32 5.5.2008 14 130,70 635,00 42 162,40 10 360,70  

33 5.6.2008 14 130,70 511,00 31 801,70 10 484,70  

34 5.7.2008 14 130,70 386,00 21 317,00 10 611,70  

35 5.8.2008 14 130,70 258,00 10 705,30 10 705,70  

36 5.9.2008 14 094,70 130,00 -0,40 -0,40   

  531 341,40     

  1190,00        

Σ  532 531,40 71 912,00  1 132 001,00  

 


