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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zam��uje na oblast evidence a ú�tování dlouhodobého 

hmotného majetku dle �eské ú�etní legislativy a dle amerického ú�etnictví US GAAP. 

Cílem diplomové práce je zanalyzovat sou�asnou situaci evidence a ú�tování ve 

vybraném podniku. Hlavním �ešením je návrh vnitropodniková sm�rnice. Všechna 

navrhovaná �ešení vyplývají z provedených analýz. 

Summary 

This thesis focuses on the area of register and account of long-term material possession 

according to accounting legislative and American accounting US GAAP. The main goal 

of this thesis is to analyze current situation of register and account in selected company. 

The main solution is proposition of internal directive. All suggested solutions emerge 

from completed analysis.  

Klí�ová slova 

Ú�etnictví, harmonizace ú�etnictví, US GAAP, �eské ú�etní p�edpisy, dlouhodobý 

hmotný majetek, vnitropodniková sm�rnice, evidence. 

Keywords 

Accounting, harmonization of accounting, US GAAP, Czech accounting directives, 

long-term material possession, intradepartmental directive, register. 
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ÚVOD 

Od spole�ností s obchodovatelnými cennými papíry ve Spojených státech i jejich 

dce�iných spole�ností je vyžadováno sestavení ú�etní záv�rky dle všeobecn�

uznávaných ú�etních pravidel US GAAP. Za t�chto podmínek se i spole�nosti se sídlem 

v �eské republice dostávají do situace, kdy musejí vést ú�etnictví dle US GAAP, ale i 

dle platné ú�etní legislativy v �eské republice. Vedou tak ú�etnictví ve dvou do jisté 

míry odlišných ú�etních systémech. 

Zna�nou položkou v rozvaze spole�ností, zejména pak výrobních, tvo�í dlouhodobý 

hmotný majetek. Práv� z tohoto d�vodu se v mé diplomové práci zam��ím na tuto 

položku. Cílem bude provést sou�asnou úrove� evidence a ú�tování dlouhodobého 

hmotného majetku ve vybrané firm�.  

Nejprve, abych mohla zmín�nou analýzu provést, uvedu teoretická východiska, jež se 

týkají cíle mé diplomové práce. Stru�n� charakterizuje základní ú�etní systémy. A 

následn� vymezím základní východiska pro vykazování dlouhodobého hmotného 

majetku, a to jak pro ú�etnictví vedeného dle platné �eské ú�etní legislativy, tak i pro 

ú�etnictví vedeného dle US GAAP. Na záv�r této �ásti stru�n� uvedu východiska pro 

jedno z možných �ešení, a to vnitropodnikovou sm�rnici. 

Pro zpracování praktické �ásti mé diplomové práce jsem si vybrala spole�nost 

ModusLink Czech republic s.r.o., hlavn� z d�vod� praxe v této spole�nosti na pozici 

Ú�etní. Spole�nost ModusLink Czech Republic s.r.o. s americkými vlastníky je povinna 

sestavovat ú�etní záv�rku dle dvou ú�etní systém�, dle US GAAP  a dle platné ú�etní 

legislativy v �eské republice. V praktické �ásti nejprve zhodnotím sou�asnou situaci. 

Zanalyzuji celý proces od p�ijetí faktury za nakupovaný dlouhodobý hmotný majetek po 

vy�azení dlouhodobého hmotného majetku z užívání. Na záv�r této �ásti shrnu zásadní 

nedostatky, kterých se spole�nost dopouští a jež je nutné �ešit. 

Záv�rem práce se budu zabývat zjišt�nými nedostatky v p�edešlé �ásti a návrhy 

možných �ešení, jež by mohly vést k odstran�ní t�chto nedostatk�. Tak, aby byl celý 

proces urychlen a zefektivn�n. 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1. Harmonizace a regulace ú�etnictví 

HARMONIZACE Ú�ETNICTVÍ 

Vzhledem k celosv�tovému rozvoji ekonomiky se stále více objevuje pot�eba 

sjednocovat informa�ní sytémy, urychlovat komunikaci, zvýšit srozumitelnost, 

srovnatelnost a spolehlivost ekonomických informací. Hlavní snaha v rámci 

inform�ních systému se soust�e�uje na harmonizaci ú�etnictví [3].

Postupující ekonomická globalizace, politické sjednocování a propojování trh�

vyžaduje, aby individuální národní p�edpisy, standardy a pravidla byly na ur�ité úrovni 

harmonizovány. D�vodem jsou stálé ješt� zásadní rozdíly v mezinárodních ú�etních 

legislativách, které zp�sobují problémy p�i srovnávání a hodnocení spole�ností z 

r�zných národních prost�edí. Hlavním p�ínosem harmonizace je zajišt�ní srovnatelnosti 

a srozumitelnosti vykazovaných ú�etních informací pro pot�eby jejich uživatel� na 

mezinárodní úrovni. Mezi nejvíce frekventované uživatele pat�í investo�i, management, 

zam�stnanci, poskytovatelé kapitálu, v��itelé, zákazníci, vlády a jejich orgány, aj. [3]. 

„V sou�asné dob� existují t�i hlavní linie harmonizace ú�etnictví, a to: 

• Mezinárodní standardy finan�ního výkaznictví IFRS , 

• Ú�etní sm�rnice Evropské unie, 

• General Accepted Accounting Principles US GAAP.“1

                                                

1 DVO�ÁKOVÁ, D.: Finan�ní ú�etnictví a výkaznictví podle mezinárodních standard� IAS/IFRS. 1. vyd. Brno: Computer Press, 
2006. 339 s. ISBN 80-251-1085-0. 
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REGULACE Ú�ETNICTVÍ 

Regulaci lze definovat jako usm�r�ování finan�ního ú�etnictví na národní úrovni, jež 

m�že probíhat v praxi r�zným zp�sobem a v r�zném rozsahu. Regulace ú�etnictví je 

v zemi uskute��ována: 

• z vn�jšku podniku – �ízení finan�ního ú�etnictví prost�ednictvím státu nebo 

profesních institucí, 

• samoregulací - �ízení je zajišt�no samotným podnikem [8]. 

Dále m�žeme regulaci rozd�lit z hlediska rozsahu a zp�sobu usm�r�ování finan�ního 

ú�etnictví. Lze jej rozd�lit: 

• regulace b�žného ú�etnictví je zam��ena na zobrazení jednotlivých 

ekonomických jev�. Výsledkem regulace b�žného ú�etnictví je jeho normativní 

úprava ve form� ú�tové osnovy a závazných postup� ú�tování s p�ípadnou 

možností volby z p�ípustných �ešení. Tato regulace je uplat�ována v �eské 

republice, 

• regulace po linii ú�etních výkaz� vychází z požadavk� na ú�etní výkazy. 

Zam��ení a obsah ú�etnictví je i tímto usm�r�ována, avšak nep�ímo. A to tím, že 

jsou vymezeny požadavky na ú�etní výkazy [8]. 

Pro �eskou republiku je charakteristický model usm�r�ování finan�ního ú�etnictví po 

linii zákon�. 
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1.1.1. MEZINÁRODNÍ STANDARDY FINAN�NÍHO VÝKAZNICTVÍ 

(IFRS) 

Soukromou aktivitou profesních ú�etních institucí byl v roce 1973 založen  

v Londýn� Výbor pro mezinárodní ú�etní standardy (International Accouting Standards 

Committe – IASC) s cílem vypracovat úplný soubor Mezinárodních ú�etních standard�

(International Accounting Standards – IAS), jako doporu�ení k ú�etním postup�m  

a ú�etním prvk�m. V roce 2001 došlo k nahrazení �innosti Výboru pro Mezinárodní 

ú�etní standardy Radou pro mezinárodní ú�etní standardy (International Acounting 

Standards Board – IASB) ‚a standardy nov� vydávané, pop�ípad� úpravy stávajících 

standard� se ozna�ují jako Mezinárodní standardy pro finan�ní reportovaní (IFRS). 

Standardy vytvo�ené p�ed zahájením �inností IASB z�stávají v platnosti a jsou dále 

ozna�ovány jako Mezinárodní ú�etní standardy [19]. 

Termínem IAS/IFRS je ozna�ován soubor pravidel pro uznávání, oce�ování, 

vykazování a zve�ej�ování informací o událostech a transakcích, které jsou významné 

z hlediska ú�etních záv�rek. N�které z nich byly již n�kolikrát novelizovány, n�které 

byly zrušeny a nahrazeny novými.  Doposud bylo IASCF/IASB vydáno již 41 ú�etních 

standard�. Pojem IFRS zahrnuje: 

• Mezinárodní standardy ú�etního výkaznictví (IFRS),  

• Interpretace Výboru pro interpretaci mezinárodního ú�etního výkaznictví 

(IFRIC), 

• Mezinárodní ú�etní standardy (IAS) , 

• a Interpretace Stálého interpreta�ního výboru (SIC) [19]. 

Krom� IAS/IFRS jsou také vydávány interpretace, jejichž úkolem je objasnit n�která 

ustanovení. Pro IAS byly tak vydávány SIC (Standards Interpretations Committe) a pro 

IFRS jsou vydávány IFRIC (International Financial Reporting Interpretation Commitee) 

[19]. 
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1.1.2. DIREKTIVY EVROPSKÉ UNIE 

Direktivy Evropské unie jsou nástrojem harmonizace ú�etnictví v rámci Evropské unie. 

Direktivy jsou vydávány Evropským parlamentem a jsou závazné pro všechny �lenské 

státy, nemají však charakter právních norem. �lenské státy jim musejí své národní 

zákonodárství p�izp�sobit. Z dosud vydaných sm�rnic ovliv�ují ú�etnictví i další 

direktivy, avšak harmonizace ú�etnictví se týkají pouze t�i zásadní: 

S �tvrtá direktiva �.78/660/EEC z 25. �ervence 1978, která upravuje obsah ro�ní 

ú�etní záv�rky velkých a st�edních kapitálových spole�ností,  

S sedmá direktiva �.83/349/EEC z 13. �ervna 1983 v�nující se konsolidaci 

ú�etních výkaz�, 

S direktiva o povinném auditu ro�ních a konsolidovaných ú�etních záv�rek 

�.2006/43/EC z 17. kv�tna 2006 upravuje požadavky, které musí profesionál

dosáhnout k provád�ní nezávislého auditora, možnosti výkonu profese ve všech 

�lenských státech Evropské unie, zavedení ve�ejného dohledu nad auditory. Tato 

direktiva pln� nahrazuje p�vodn� platnou osmou direktivu �. 84/253/EEC ze dne 

10. Dubna 1984 [3,15]. 

Spole�n� direktivy tvo�í kodex ú�etní legislativy Evropské unie.  
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1.1.3. GENERAL ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES IN THE 

UNITED STATES (US GAAP) 

General Accepted Accounting Principles (dále jen US GAAP) je soubor pravidel 

p�edstavující teoreticky rozvíjené postupy i praktické pohledy, podle nichž se 

podnikatel �ídí p�i vedení ú�etnictví, p�í sestavování a zve�ej�ování ú�etních výkaz�. 

Tyto zásady nejsou formulovány žádnou zákonnou normou, pro ú�etní jednotku jsou 

pouze ur�itým doporu�ením, dle n�hož se mohou �ídit, ale nemusí. US GAAP 

p�edstavují nejpropracovan�jší soubor pravidel vyhovující požadavk�m nejen 

newyorské burzy, ale všech sv�tových burz. P�estože se jedná o systém národní 

regulace ú�etnictví, existuje snaha prosadit US GAAP jako nástroj celosv�tové 

harmonizace ú�etnictví. Mnohé ze zásad p�ejímá do svého ú�etnictví �ada dalších zemí 

sv�ta [7,11,17]. 

Po�átkem 30.let 20.století, po pádu americké burzy s cennými papíry, byla ustavena 

Kongresem nejvyšší burzovní instituce USA (Security and Exchange Commission - 

dále jen SEC), která byla v roce 1934 pov��ena sestavením ú�etních zásad pro 

spole�nosti mající své cenné papíry kótované na burze. V roce 1934 byla založena 

Americkým svazem ú�etních (American Institute of Accountants – dále jen AIA) 

Komise pro ú�etní koncepci (Committee on Accounting Procedure – dále jenCAP). 

B�hem svého p�sobení vydala komise 51 �ísel Bulletin� o výzkumu v ú�etnictví 

(Accounting Research Bulletins – dále jen ARB), které m�ly p�íliš obecný charakter bez 

bližšího vysv�tlení postup�, avšak i navzdory všem nedostatk�m, které byly až na 

výjimky nahrazeny �i odstran�ny, ARB uznány Výborem pro standardy finan�ního 

ú�etnictví (Financial Accounting Standards Board- dále jen FASB) jako GAAP. CAP 

byla oficieln� zrušena v roce 1959 a téhož roku nahrazena Radou pro ú�etní standardy 

(Accounting Principles Board – dále jen APB). APB stejn� jako její p�edch�dce CAP 

byla orgánem Americké komory auditor� (American Institute of Certified Public 

Accountnants – dále jen AICPA). Vznikla jako d�sledek nespokojenosti ú�etní 

ve�ejnosti s úrovní práce CAP. B�hem �trnáctileté historie vydala rada 31 Názor�

(Opinions), které FASB pozd�ji také schválila jako GAAP. N�kolik m�síc� po z�ízení 

FASB byla roku 1973 CAP pro ne�innost zrušena. Sestavení ú�etních standard� SEC 

delegovala na soukromou instituci FASB, ta p�i sestavování standard� spolupracovala 



17 

s významnými ú�etními, auditorskými a právními institucemi. SEC však nadále z�stává 

hlavním orgánem dohledu a regulace. Doposud bylo vydáno kolem 160 standard�

s �adou dalších materiál�, jejichž po�et se neustále zvyšuje [7, 11, 15]. 

FASB publikuje svá prohlášení a vyjád�ení následujícími zp�soby: 

• koncep�ní rámec finan�ního ú�etnictví (FASB Statements of Financial 

Accounting Concepts – SFAC) viz níže, 

• ú�etní standardy (FASB Statements of Financial Accounting Standards – SFAS 

neboFAS) - SFAS tvo�í sm�rodatná ustanovení, podle nichž jsou ú�etní 

jednotky, které mají registrovány cenné papíry u SEC „povinny“ postupovat p�i 

sestavování svých ú�etních výkaz�. Odchýlit se lze pouze ve výjime�ných 

p�ípadech. V�tšina standard� ovliv�uje všechny ú�etní jednotky, avšak existují 

i standardy, které jsou velmi úzce specializované a �eší úzce definovaný ú�etní 

problém nebo problém ur�itého odv�tví. Do roku 2009 bylo vydáno 163 

standard�, 

• interpretace standard� (FASB Interpretations – FIN) – ú�elem t�chto p�edpis�

je modifikovat, objasnit a zpodrobnit již existující standard SFAS, p�ípadn�

d�íve vydané názory APB nebo výzkumné bulletiny CAP. Doposud jich bylo 

vydáno 48, 

• a technické v�stníky (Technical Bulletins – FTB) – FTB, nejsou ú�etními 

standardy a p�edstavují velmi rychlého a levného pr�vodce, jak se vyznat 

v p�edpisech [7, 11]. 

Je z�ejmé, že aplikace US GAAP není nikterak lehká. P�i aplikaci US GAAP musí 

uživatel nahlížet do �ady p�íru�ek typu autoritativních p�edpis�, jejich interpretací, 

názor� praxe a pr�vodc�. Proto je tedy nutné instruovat uživatele ú�etních výkaz�, 

jakou roli hrají p�i vyhotovování ú�etních výkaz� jednotlivé zdroje. Za tímto ú�elem 

byla vypracována auditorská sm�rnice SAS-69 (Statement on Auditing Standards – dále 

jen SAS), jež definuje strukturu GAAP pomocí �ty�, teoreticky p�ti, kategorií ú�etních 

princip�, obecn� uznávanou jako hierarchie GAAP. Hierarchie GAAP je definována od 

nejvyšší úrovn� po nejnižší [7]. 

Hierarchie US GAAP je zachycena v následující tabulce: 
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Schéma 1 - Hierarchie US GAAP 

Kategorie A 
• Standardy finan�ního ú�etnictví vydané FASB (FASB Statements of Financial 

Accounting Standards – SFAS) 

• Interpretace vydané FASB (FASB Interpretations – FIN) 

• Názory vydané APB , resp. AICPA (APB Opinions)

• Bulletiny výzkumu v ú�etnictví vydané CAP, resp. AICPA (Accounting Research 

Bulletins –ARB)

Kategorie B 
• Technické zprávy vydané FASB (Technical Bulletins - FTB) 

• Sm�rnice odv�tvového auditu a ú�etní sm�rnice vydané AICPA (AICPA Industry 

Audit and Accounting Guides) 

• Prohlášení o pozici vydané AICPA (AICPA Statements of Position - SOP)

Kategorie C 
• Souhlas instituce �ešícího naléhavé otázky (Consensus Positions of the Emerging 

Issues Task Force - EITF) 

• Aplika�ní bulletin vydaný AICPA (AICPA AcSEC Practice Bulletins - PB)

Kategorie D 
• Interpretace vydané AICPA (AICPA Interpretations - AIN) 

• Provád�cí sm�rnice vydané FASB (FASB Implementation Guides - FIG) 

• P�evládající a rozší�ené odv�tvové zvyklosti (Industry Practices Widely Recognized 

and Prevalent)

Další ú�etní 

literatura 

• Koncep�ní stanoviska vydaná FASB (FASB Concepts Statements - CON or SFAC) 

• Stanoviska vydané APB (APB Statements) 

• Ob�žníky vydané AICPA (AICPA Issues Papers) 

• Stanoviska Výboru pro mezinárodní ú�etní standardy (International Accounting 

Standards Committee Statements) 

• P�ehledy, interpretace a technické v�stníky GASB (GASB Statements, 

Interpretations, and Technical Bulletins) 

• Názory jiných profesních asociací a orgán� regulace (Pronouncements of Other 

Provessional Associations and Regulatory Bodies) 

• Pomocná technická praktika vydaná AICPA (AICPA Technical Practice AIDS)

• U�ebnice ú�etnictví, p�íru�ky a �lánky týkající se ú�etnictví (Accounting 

Textbooks, Handbooks, and Articles)

Zdroj: Kovanicová, 2001. Strana 128.
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1.1.3.1. Koncep�ní rámec finan�ního ú�etnictví (Statement of 

Financial accounting Concepts – SFAC)

Koncep�ní východiska jsou ideovým východiskem finan�ního výkaznictví, z n�hož 

vycházejí ú�etní standardy. Koncep�ní rámec není standardem a nedefinuje tedy 

standardní �ešení žádného problému. Vymezuje podstatu a funkci finan�ního ú�etnictví 

a zajiš	uje konzistenci ú�etních standard�. A�koliv koncepty SFAC GAAP nemají 

status GAAP, prošly velmi podrobným schvalovacím procesem, protože mají pro 

budoucí rozvoj GAAP zásadní význam [7, 19]. 

Koncep�ní rámec pomáhá zejména: 

• p�i tvorb� ú�etních standard�,  

• uživatel�m p�i �ešení sporných ú�etních otázek, které zatím nebyly publikovány, 

• a v neposlední �ad� vzd�lávat neú�etní ve�ejnost [7, 11, 19]. 

Koncep�ní rámec tvo�í šest základních východisek uvedené v následující tabulce: 
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Schéma 2 - Složky Koncep�ního rámce 

„Cíl ú�etního výkaznictví podniku US GAAP (SFAC 1) je zajiš�ovat: 

• užite�né informace pro ekonomická rozhodování, 

• srozumitelné informace použitelné k predikci pen�žních tok�, 

• významné informace o ekonomických zdrojích, transakcích a o událostech, které je m�ní.“2

Fundamentální kvalitativní vlastnosti (SFAC 2) Prvky (SFAC 3,6) 

Relevance 

• predik�ní hodnota, 

• potvrzující hodnota. 

Pravdivá vyjád�ení 

• kompletnost, 

• p�esnost, 

• neutralita (absence p�edsudk�), 

• prokazatelnost. 

Dopl�ující vlastnosti 

• srovnatelnost, prokazatelnost, v�asnost a 

srozumitelnost. 

1. Majetek 

2. Závazky 

3. Vlastní kapitál 

4. Výnosy (tržby) 

5. Náklady 

6. Zisky (p�ír�stky) 

7. Ztráty (úbytky) 

8. Vklady vlastník�

9. Platby vlastník�m 

10. Úplný (souhrnný) hospodá�ský výsledek 

Koncepty uznání (klasifikace) a ocen�ní (SFAC 5) 

P�edpoklady Zásady Omezení 

• ú�etní jednotka, 

• trvání podniku, 

• �asové rozlišení, 

• pen�žní jednotka, 

• periodicita. 

• historická cena,  

• uznání výnos�, 

• uznání náklad�, 

• úplná informovanost.  

• výhody vyvážené náro�ností, 

• významnost, 

• pr�myslové zvyklosti, 

• zásada opatrnosti. 

Zdroj: GAAP.CZ [online]. 2005 [cit. 2009-01-03]. Dostupný z WWW: 

<http://gaap.cz/index.php?ln=1&tm=3&om=211&z_id=c_framework-2008_c>. 

                                                

2 KOVANICOVÁ, D.: Finan�ní ú�etnictví v kontextu sv�tového vývoje. 1. vyd. Praha: Polygon, 1997. 450s. ISBN 80-85967-98-7. 
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1.1.3.2. Ú�etní zásady

Obecn� uznávané ú�etní zásady jsou definovány v koncep�ním rámci US GAAP. 

„Ú�etní zásady jsou obecn� sm�rovány tak, aby vedly k objektivit�, opatrnosti a 

ov��itelnosti. Zásady se projevují ve dvou sm�rech, a to ve sm�ru kvalitativních a ve 

sm�ru kvantitativních vlastností vykazovaných informací: 

1) oce�ovací zásady – jsou spojeny s �asovým za�azením položky a s odvozením 

báze položek, které vstoupí do ú�etního cyklu a ovlivní ú�etní výkazy. Toto jsou 

kvantitativní charakteristiky, které vyžadují numericky precizní odpov�di na 

aktivity podniku, 

2) zásada vykazování – ty mají co �init s faktory, které nejsou vždy numericky 

vy�íslitelné. Mají tak kvalitativní charakter. Jejich absence by �inila z ú�etních 

výkaz� výkazy zavád�jící a klamavé.“3

Zásada historické hodnoty  

Zásada historických cen p�edpokládá, že veškeré ú�etní p�ípady se ú�tují v cenách, které 

byly na po�ízení majetku vynaloženy v okamžiku po�ízení. Tato zásada je 

konzervativní. Pokud hodnota majetku klesla, pak cenu upravíme, jako snížení hodnoty 

majetku. Avšak vzroste-li cena majetku, úprava ceny je možná jen tehdy, dokáže-li 

ú�etní jednotka, že nár�st je trvalý [11, 15]. 

Zásada uznávání tržeb 

Tato zásada vychází z p�edpokladu, že výnosy vznikají v moment� výkonu ú�etní 

jednotky a nikoliv v moment� zaplacení nebo p�ijetí pen�žních prost�edk�. K tomu aby 

bylo možné považovat tržby za uznané, musejí být také realizované a zasloužené [11, 

15, 17]. 

  

Zásada �asové a v�cné souvislosti 

Podstatou této zásady je správné t�íd�ní výdaj� a následn� náklad�, poskytuje d�vody 

�asového rozlišení a t�íd�ní aktiv na krátkodobá a dlouhodobá [11, 15]. 

                                                

3 KOVANICOVÁ, D.: Finan�ní ú�etnictví v kontextu sv�tového vývoje. 1. vyd. Praha: Polygon, 1997. 450s. ISBN 80-85967-98-7. 
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Zásada plného sd�lení 

Tato zásada vychází z p�edpokladu, že výkazy obsahují dostate�né informace, tak aby 

umožnily odpovídající posudek a rozhodování uživatel�. Informace by m�ly být tedy 

kompletní, nem�ly by být však rozsáhlé [11, 15, 17].

Zásada omezení 

Omezení ur�ují, jak systém m�že popsat realitu, ale i jak je pot�eba realitu popsat. US 

GAAP uznává následující omezení: 

• podstatnost – toto omezení vychází ze vzhledu a podrobnosti finan�ních výkaz�. 

Výkazy musí obsahovat takovou informaci, je-li podstatná. US GAAP nemá 

žádnou povinnou formu výkazu, 

• cena proti užite�nosti – omezení bere v úvahu, že náklady informace a p�esnosti 

musí odpovídat užite�nosti dané informace, 

• pr�myslové zvyklosti – toto omezení souvisí s up�ednost�ováním speciálních 

praktik ve vykazování informací v ur�itých pr�myslových odv�tvích, které se 

liší od normálních postup�, 

• zásada opatrnosti - Princip opatrnosti lze definovat jako p�ístup k odhad�m 

provád�ným v nejistých podmínkách, p�i kterém aktiva nebo výnosy nejsou 

p�ecen�ny [11, 15]. 
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1.1.4. REGULACE Ú�ETNICTVÍ V �ESKÉ REPUBLICE 

�eský ú�etní systém je založen na zákonné úprav�. Ú�etnictví v �eské republice je 

�ízeno Ministerstvem financí �eské republiky, jež provádí regulaci prost�ednictvím: 

• hlavního provád�cího p�edpisu Zákona �.563/1991 Sb., o ú�etnictví, v platném 

zn�ní (dále jen zákon o ú�etnictví), 

• vyhláškami Ministerstva financí �eské republiky, 

• �eskými ú�etními standardy [5,12,19]. 

Právní úprava ú�etnictví je pak znázorn�na na Schématu 3. 

Sou�asná podoba ú�etnictví v �eské republice se vyvíjela od roku 1993. Relativn�

stabilní zákon o ú�etnictví prošel v uplynulých letech n�kolika novelizacemi, které 

umožnily, že �eské ú�etnictví je kompatibilní s evropským ú�etním kodexem a do 

zna�né míry se p�iblížilo i k mezinárodním ú�etním standard�m.  Sou�asné zn�ní 

zákona ú�etnictví vymezuje rozsah a zp�sob vedení ú�etnictví a jeho pr�kaznost pro 

všechny právnické nebo fyzické osoby provozující podnikatelskou nebo jinou 

výd�le�nou �innost [19]. 

Ustanovení §4 odst. 2 zákona o ú�etnictví naplnilo Ministerstvem financí vydáním 

provád�cích vyhlášek, v nichž m�žeme nalézt základní požadavky na výstupy 

z ú�etnictví a metody, ty jsou vlastní skupin� podnikatel� a jsou pro n� závazná. Ú�etní 

jednotky, které jsou podnikateli ú�tujícími v soustav� podvojného ú�etnictví se 

provád�jí v konkrétním p�ípad� Vyhláškou �. 500/2002 Sb., k provedení zákona o 

ú�etnictví pro podnikatele ú�tující v podvojném ú�etnictví (dále jen Vyhláška �. 

500/2002 Sb.) [19]. 

Pro ú�etní jednotky ú�tující podle vyhlášky �.500/2002 Sb. vydává Ministerstvo financí 

v souladu s ustanovením §36 odst.1 zákona o ú�etnictví �eské ú�etní standardy, 

Standardy obsahují popis ú�etních metod a základní postupy ú�tování, jejichž obsah 

nesmí být v rozporu s ustanoveními zákona o ú�etnictví a ostatních právních p�edpis�

[19]. 
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Zákon o ú�etnictví velice úzce navazuje na Zákon, �. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník 

(dále jen Obchodní zákoník), kde jsou vymezeny ú�etní jednotky a dále je vazba dána 

zejména p�edm�tem ú�etnictví, z �ehož vyplývá, že je ú�továno o právních úkonech, 

které jsou mimo jiné upraveny i obchodním zákoníkem. V neposlední �ad� je ú�etnictví 

ovlivn�no �adou nemén� významných p�edpis�, mezi které pat�í nap�íklad: 

• da�ové zákony,  

• Zákon, �. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajišt�ní základu dan� z p�íjmu,  

• Zákon �. 591/1992 Sb., o cenných papírech,  

• Zákon, �. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání,  

• Zákon, �. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,  

• Zákon, �. 191/1950 Sb., sm�ne�ný a šekový [19]. 

Schéma 3 - Právní úprava ú�etnictví 

 Zdroj:Sedlá�ek, 1997. Strana 15. 
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1.1.4.1. Koncepce ú�etnictví v �eské republice

Koncep�ní rámec jako takový není v �eské ú�etní legislativ� zahrnut. �áste�n� je 

nahrazen v �eském ú�etním systému zákonem o ú�etnictví, který definuje n�které 

základní postupy a požadavky, avšak mnoho koncep�ních prvk� v �eském zákonu  

o ú�etnictví chybí [19]. 

V této kapitole blíže p�iblížím strukturu �eského zákona o ú�etnictví, jako koncepci 

�eského ú�etního systému [19]. 

„Struktura zákona o ú�etnictví: 

• �ást první – Obecná ustanovení (§1 až §8), 

• �ást druhá – Rozsah vedení ú�etnictví, Ú�etní doklady, Ú�etní zápisy  

a Ú�etní knihy (§9 až §17), 

• �ást t�etí – Ú�etní záv�rka (§18 až §23), 

• �ást �tvrtá – Zp�sob oce�ování (§24 až §28), 

• �ást pátá – Inventarizace majetku a závazk� (§29 až §30), 

• �ást šestá – Úschova ú�etních záznam� (§31 až §32), 

• �ást sedmá - Ustanovení spole�ná, p�echodná a záv�re�ná (§33 až §40).“4

�ást první  

Ustanovení první �ásti zákona o ú�etnictví vymezují základní pojmy, okruh osob, na 

n�ž se zákon vztahuje, p�edm�t ú�etnictví, povinnost vedení ú�etnictví a dále stanovuje 

kvalitativní požadavky na vedení ú�etnictví [5,19]. 

                                                

4  FIŠEROVÁ, D.; CHALUPA, R. A KOL.: Abeceda ú�etnictví pro podnikatele, 7. vydání. Olomouc: 

Nakladatelství ANAG, 2009. 455 s. ISBN 978-80-7263-522-1. 
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�ást druhá 

�ást druhá zákona o ú�etnictví ustanovuje rozsah vedení ú�etnictví, problematiku 

ú�etních doklad�, ú�etních zápis� a ú�etních knih a jejich otevírání a zavírání [5,19]. 

�ást t�etí 

T�etí �ást zákona o ú�etnictví je v�nována ú�etní záv�rce. V této �ásti je stanoveno, kdy 

se ú�etní záv�rka sestavuje, podmínky a povinnosti pro audit ú�etní záv�rky, minimální 

obsah výro�ní zprávy, zp�sob zve�ej�ování ú�etní záv�rky a výro�ní zprávy a okolnosti 

podstatné pro konsolidaci ú�etní záv�rky [5,19]. 

�ást �tvrtá 

�ást �tvrtou zákona o ú�etnictví lze považovat za st�žejní �ást zákona. Tato �ást zákona 

o ú�etnictví obsahuje ustanovení týkající se oce�ovacích metod v ú�etnictví použitých 

p�i zachycení ú�etních p�ípad�. Nalezneme zde vý�et jednotlivých složek majetku a 

závazk� s p�i�azení konkrétního druhu oce�ovací ceny [5,19]. 

�ást pátá 

�ást pátá zákona o ú�etnictví je v�nována inventarizacím majetku a závazk�. 

V ustanoveních této �ásti je �ešena jedna z nejnáro�n�jších metod uplat�ovaných p�i 

vedení ú�etnictví, která osv�d�uje jeho pr�kaznost [5,19]. 

V ustanoveních této �ásti je vymezena povinnost provád�t inventarizaci, termíny a 

intervaly inventarizace, ve kterých je možné provád�t inventuru jednotlivých položek 

majetku a povinnost ú�etní jednotky zaú�tovat rozdíly zjišt�né inventarizací, do 

ú�etního období, v n�mž byla inventarizace provedena [5,19]. 

�ást šestá 

Šestá �ást zákona o ú�etnictví v ustanoveních vymezuje povinnost uschovávat, po dobu 

v této �ásti ur�enou, jednotlivé typy ú�etních záznam� v písemné �i technické form�

[5,19]. 



27 

�ást sedmá 

Poslední �ástí zákona o ú�etnictví jsou vymezena ustanovení spole�ná, p�echodná  

a záv�re�ná. Tato �ást obsahuje ustanovení o ú�etním záznamu, �eší tvorbu a vydávání 

�eských ú�etních standard�, sankce za porušení zákona nebo ustanovení vymezující 

kompetence Ministerstva financí �eské republiky [5,19]. 

1.1.4.2. Všeobecné Ú�etní zásady v �eské republice

�eský ú�etní systém ve svém základním ú�etním p�edpisu, v zákon�  

o ú�etnictví, zakotvuje obecné ú�etní zásady, jenž jsou v n�m konzistentn� uplatn�ny. 

Každý subjekt je povinen se p�i vedení ú�etnictví a sestavování ú�etní záv�rky t�mito 

zásadami �ídit [19]. 

Ú�etní zásady jsou souborem uznávaných pravidel, které musí ú�etní jednotky p�i 

vedení ú�etnictví, sestavování a p�edkládání ú�etní záv�rky uživatel�m dodržovat [19]. 

• Zásada v�rného zobrazení p�edm�tu ú�etnictví a finan�ní situace ú�etní jednotky 

V ú�etní záv�rce musí být vykázány reálné finan�ní a majetkové postavení ú�etní 

jednotky, tak aby podávaly v�rný a poctivý obraz p�edm�tu ú�etnictví a finan�ní 

situaci ú�etní jednotky [5,19]. 

• Koncept ú�etní jednotky 

 Zásadu ú�etní jednotky vymezuje, za jaký ekonomický celek jsou ú�etní 

informace zjiš	ovány a poskytovány uživatel�m [5,19]. 

• P�edpoklad trvání podniku 

Tato zásada vyžaduje, aby ú�etní jednotka p�i ú�tování a sestavování ú�etnictví 

vycházela z p�edpokladu, že i nadále bude existovat a pokra�ovat  

ve své �innosti [5,19, 31]. 
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• Zásada periodicity zjiš�ování výsledku hospoda�ení 

Ú�etní jednotka je povinna ú�tovat o skute�nostech, jež jsou p�edm�tem 

ú�etnictví, do období, s nímž v�cn� a �asov� souvisí [5,19]. 

• Realiza�ní princip 

 Tato zásada definuje možné momenty uznání ú�etních p�ípad� do výnos�  

a náklad� v ú�etnictví. O výnose a nákladech je ú�továno v moment� vzniku 

ú�etního p�ípadu, nikoliv v moment� zaplacení [5,19]. 

• Akruální princip 

 Dle akruálního principu mají být ekonomické procesy vykazovány v moment�, 

s nímž tyto skute�nosti v�cn� a �asov� souvisí, nikoliv až p�i uskute�n�ní 

souvisejícího p�íjmu �i výdaje [5,19]. 

• Zásada opatrnosti 

Ú�etní jednotka musí p�i oce�ování majetku a závazk� zohlednit rizika, ztráty a 

znehodnocení, tak aby aktiva a výnosy nebyly nadhodnocována, pasiva a náklady 

podhodnocována [5,19, 31]. 

• Oce�ování pen�žní jednotkou  

 P�edm�tem ú�etnictví mohou být pouze ty �innosti sledovaného subjektu, jež lze 

m��it pen�zi [5, 19]. „Bez použití pen�z jako m��ítka hodnot by nebylo ú�etní 

zobrazení, zejména pak sumarizace r�znorodých druh� majetku, možné.“5

                                                

5 Sagit nakladatelství ekonomické a právní literatury Ostrava [online]. 1996 [cit. 2007-04-01].  

Dostupný z WWW: 

http://www.sagit.cz/pages/delfinheslatxt.asp?cd=150&typ=r&refresh=yes&levelid=U_ZASADY.HTM 
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• P�edpoklad nem�nné kupní síly pen�žní jednotky 

 Tato zásada se opírá o p�edpoklad, že pen�žní jednotka má stálou kupní sílu, 

nebere tak v úvahu ekonomické jevy. Jedná se však o zásadu nereálnou [5, 19]. 

• Zásada historických cen 

Majetek oce�ujeme v moment� jeho po�ízení, v cenách, které byly  

na po�ízení majetku vynaloženy v�etn� vedlejších náklad� souvisejících 

s po�ízením [5,19, 31]. 

• Zásada kontinuity mezi ú�etními obdobími 

Tato zásada p�edpokládá stanovení stálých metod oce�ování, ú�tování a 

vykazování ú�etních informací v �ase [5, 19]. 

• Zásada objektivity ú�etních informací 

Vyžaduje ú�tování pohybu aktiv a pasiv do období, se kterým �asov� a v�cn�

souvisí, to znamená, když byly objektivn� zjišt�ny nebo o nich moha ú�etní 

jednotka objektivn� v�d�t. Objektivnost lze ov��it nezávislým znalcem [5, 19]. 

• Zásada významnosti 

Tak aby bylo ú�etnictví efektivní, znamená vykazovat v ú�etních výkazech jen 

takové kvantitativn� vymezené informace, které jsou pro jejich uživatele 

významné [5, 19]. 

• Zásada p�ednosti obsahu p�ed formou 

„Zm�ny ve finan�n� majetkové struktu�e by m�ly být zobrazovány v ú�etnictví 

podle jejich ekonomické podstaty, nikoliv podle jejich právní povahy.“6

                                                

6 Sagit nakladatelství ekonomické a právní literatury Ostrava [online]. 1996 [cit. 2007-04-01].  
Dostupný z WWW: http://www.sagit.cz/pages/delfinheslatxt.asp?cd=150&typ=r&refresh=yes&levelid=U_ZASADY.HTM 
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• Zásada srozumitelnosti informací 

Ú�etní jednotky jsou povinny vést ú�etnictví, tak aby ú�etní informace byly 

srozumitelné pro zasv�cené, tj. pro ekonomicky vzd�lané osoby [5, 19]. 

• Zákaz kompenzace 

 Uvedená zásada zakazuje vzájemné kompenzace mezi jednotlivými položkami 

aktiv a pasiv, náklad� a výnos� [5, 19, 31]. 

1.1.5. IMPLEMENTACE MEZINÁRODNÍCH Ú�ETNÍCH STANDARD�

DO �ESKÉ Ú�ETNÍ LEGISLATIVY 

Se vstupem �eské republiky do Evropské unie prošel zákon o ú�etnictví mnoha 

zm�nami, jež p�inesly do �eské legislativy mnohé požadavky Koncep�ního rámce IAS, 

Zákon o ú�etnictví však z�stal úzce vázán na da�ové p�edpisy. Novelizovaný zákon 

p�inesl vybraným subjekt�m, jejichž cenné papíry jsou ve�ejn� obchodovatelné na 

regulovaném trhu cenných papír�, povinnost vést ú�etnictví a sestavovat ú�etní záv�rku 

dle Mezinárodních ú�etních standard�. Zákon o daních z p�íjmu, ale požaduje stanovení 

da�ového základu z hospodá�ského výsledku zjišt�ného dle �eské ú�etní legislativy 

[16].  

P�es �etné novelizace �eské �eských právních p�edpis� a harmoniza�ní snahy, jež vedly 

k výraznému sblížení s Mezinárodními ú�etními standardy, existuje stále mnoho 

odlišností a nedostatk� [16]. 



31 

1.2. Vnitropodnikové sm�rnice 

Ú�etní jednotky jsou povinny dle §8 zákona �.563/1991 Sb., o ú�etnictví ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�) vést ú�etnictví správné, pr�kazné, srozumitelné, p�ehledné a 

zp�sobem zaru�ující trvalost ú�etních záznam�. Tuto zákonnou povinnost ú�etní 

jednotka plní i tím, že má sestaveny vnitropodnikové sm�rnice stanovující postupy, jež 

odpovídají konkrétním podmínkám ú�etní jednotky. Zákon o ú�etnictví, ve zn�ní 

p�edpis� pouze v n�kolika málo p�ípadech ukládá povinnost vydat vnit�ní sm�rnici [16].  

Vnit�ní sm�rnice poskytuje informace o použitých ú�etních metodách, ú�etních 

zásadách, zp�sobech odepisování, o kterých si ú�etní jednotka rozhodne. Vnit�ní 

sm�rnice se musí pohybovat v rámci uvedených legislativních norem [13, 14]. 

„Smyslem vnit�ních ú�etních p�edpis� je aplikovat zákonné normy podle konkrétních 

podmínek ú�etní jednotky. Z variantního �ešení, které platné p�edpisy umož�ují, vybrat 

co nejvhodn�jší, dále rozd�lit odpov�dnost za jednotlivé oblasti ú�etnictví z d�vod�

zkvalitn�ní vnit�ního �ízení ú�etní jednotky a umožnit tak následnou interních i externí 

kontrolu.“7 Vnit�ní sm�rnice je nutné pravideln� aktualizovat práv� pro neustálé zm�ny 

v legislativ�, ale i pro zm�ny v ú�etní jednotce [13, 14]. 

Tvorba vnitropodnikové sm�rnice je pom�rn� rozsáhlý a �asov� náro�ný proces, 

zejména protože tyto p�edpisy se netýkají pouze pracovníka na ú�etním odd�lení, ale 

zahrnují �innosti ve v�tšin� útvar� ú�etní jednotky [13]. 

1.2.1. Ú�EL VNITROPODNIKOVÉ SM�RNICE 

Hlavní ú�el vnitropodnikových sm�rnic je zachycen v následujících bodech: 

• jednotný a p�ehledný ú�etní rozvrh používaný v rámci ú�etní jednotky, 

• dosažení jednotného oce�ování a stejného posuzování obdobných ú�etních 

p�ípad� v r�zných ú�etních období, 

                                                

7 Vnit�ní ú�etní sm�rnice v roce 2007/2008. Poradce. 2008, �. 2008/6, s. 182-203. 
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• vymezení ú�etních doklad� v�etn� ú�etních písemností a organiza�ních 

zabezpe�ení ob�hu ú�etních doklad�, jejich p�ezkušování a vedení ú�etních 

knih, 

• organiza�ní zabezpe�ení provád�ní inventarizace, 

• organiza�ní zabezpe�ení úschovy a archivace ú�etních a da�ových záznam�

[13]. 

1.2.2. ROZD�LENÍ VNITROPODNIKOVÝCH SM�RNIC 

V ú�etní jednotce se m�že vyskytovat sou�asn� více typ� sm�rnic. Vždy je d�ležitý 

obsah, nikoliv formální stránka. Obsah stanovený vnit�ní sm�rnicí je závazný pro 

všechny zam�stnance ú�etní jednotky, je tedy nutné zabezpe�it seznámení p�íslušných 

zam�stnanc� s vydanými sm�rnicemi [6]. 

„Sm�rnice mohou být vydány zejména jako: 

•  metodické sm�rnice, 

• organiza�ní sm�rnice, 

• vnitropodnikové sm�rnice, 

• ob�žníky, 

• pokyny, 

• dopisy, 

• rozhodnutí, 

• na�ízení �i p�íkazy.“8

Jen v n�kolika málo p�ípadech ukládá platná legislativa ú�etním jednotkám p�ímo nebo 

nep�ímo vydat vnitropodnikovou sm�rnici.  

                                                

8 KOVALÍKOVÁ, H.: Vnit�ní sm�rnice pro podnikatele. 5. vyd. Olomouc: ANAG, 2007. 245 s. ISBN 80-7263-345-7. 
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Tvorba vnitropodnikových sm�rnice vyplývá z právních p�edpis�: 

• obchodního zákoníku, 

• zákona o ú�etnictví, 

• vyhlášky �.500/2002 Sb., 

• Zákona �. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

• jiných právních p�edpis� vztahující se k ú�etnictví ú�etní jednotky [6]. 

Dle toho zda povinnost vyplývá z platné legislativy, lze sm�rnice rozd�lit: 

a) vnitropodnikové sm�rnice, jež vyplívají z legislativy (povinné vnit�ní 

sm�rnice), 

b) ostatní sm�rnice [13]. 
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Tabulka 1 - Rozd�lení vnitropodnikových sm�rnic 

Povinné sm�rnice, jež vyplívají 

z legislativy: 

Ostatní sm�rnice: 

Systém zpracování ú�etnictví Ob�h ú�etních doklad�

Ú�tový rozvrh Inventarizace 

Podpisové záznamy, podpisové vzory Zásady pro tvorbu a použití rezerv 

Dlouhodobý majetek, odpisový plán Zásady pro použití dohadných položek 

Zásady pro �asové rozlišení náklad� a 

výnos�

Zásady pro tvorbu a používání opravných 

položek, odpis pohledávek 

Kurzový rozdíly, cizí m�ny Vnitropodnikové ú�etnictví 

Deriváty Úschovna ú�etních písemností a záznam� na 

technických nosi�ích 

Zásoby Harmonogram ú�etní záv�rky 

Rozpušt�ní náklad�, pop�. odchylek Pracovní cesty 

Konsolida�ní pravidla Používání podnikových motorových vozidel 

Poskytování cestovních náhrad Poskytování osobních ochranných 

pracovních prost�edk�, mycích, �istících a 

dezinfek�ních prost�edk�

Pokladna 

Odložená da�ová povinnost 

Zdroj: vlastní zpracování dle literatury [6] 
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Sm�rnice, jež jsou povinné, ú�etní jednotka vytvá�í pouze v p�ípad�, kdy má pro n�

ú�etní jednotka nápl�. N�které z uvedených sm�rnic nemusejí být zpracovány do 

samostatné sm�rnice, mohou být sou�ástí sm�rnice, do níž lze danou problematiku 

za�adit [6]. 

1.2.3. NÁLEŽITOSTI VNITROPODNIKOVÝCH SM�RNIC 

P�i tvorb� vnitropodnikových sm�rnic je nutné vycházet z náležitostí, jež musí 

vytvá�ená sm�rnice obsahovat, aby nemohlo dojít ke vzniku pochybností. 

Vnitropodnikové sm�rnice by m�ly obsahovat minimáln� následující údaje: 

• název ú�etní jednotky, jež se vnitropodniková sm�rnice týká, 

• název dokumentu v�etn� jednozna�ného ozna�ení - sm�rnice m�že být ozna�ena 

�íslem revize nebo je možné vydat sm�rnici novou, která nahradí p�vodní, 

• název sm�rnice by m�l být jednozna�ný, stru�ný ale výstižný, 

• datum vydání, 

• datum ú�innosti ur�uje jednozna�né období, od kterého je sm�rnice platná, 

• vypracoval, 

• kontroloval, 

• schválil, 

• rozd�lovník p�edstavuje seznam pracovník�, jež sm�rnici obdrží [13]. 



36 

1.3. Dlouhodobý hmotný majetek dle �eské ú�etní 
legislativy a dle US GAAP 

Dlouhodobý hmotný majetek se vyzna�uje ur�itými charakteristickými rysy, které jsou: 

• hmotná podstata, 

• p�ináší ú�etní jednotce ekonomický užitek, 

• nebude prodán nebo spot�ebován b�hem následujícího roku [17]. 

1.3.1. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLE �ESKÉ Ú�ETNÍ 

LEGISLATIVY 

1.3.1.1. Vymezení dlouhodobého hmotného majetku dle �eské ú�etní 

legislativy

Oblast dlouhodobého majetku je cílem standardu �.013 - Dlouhodobý nehmotný a 

hmotný majetek, kde je vymezen základního postup ú�tování dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku. Standard neuvádí obsahové vymezení dlouhodobého hmotného 

majetku, ale uspo�ádání v rozvaze [18]. 

„Dle �ást. 1 �ÚS �. 013: 

B.I. Dlouhodobý hmotný majetek

B.II.  1.Pozemky  

2. Stavby  

3.  Samostatné movité v�ci a soubory movitých v�cí  

4. P�stitelské celky trvalých porost�  

5. Základní stádo a tažná zví�ata  

6.  Jiný dlouhodobý hmotný majetek  

7. Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek  

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  

9. Oce�ovací rozdíl k nabytému majetku“9

                                                

9 �eské ú�etní standardy pro podnikatele 
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Obsahové vymezení dlouhodobého majetku 

Obsahové vymezení dlouhodobého hmotného majetku z pohledu ú�etnictví je uvedeno 

ve vyhlášce �. 500/2002 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona o ú�etnictví 

v § 7:  

pozemky - všechny pozemky bez ohledu na výši ocen�ní, 

stavby - obsahuje bez ohledu na výši ocen�ní a dobu použitelnosti, 

a)  stavby v�etn� budov, d�lní díla a d�lní stavby pod povrchem, vodní díla 

a další stavební díla podle zvláštních právních p�edpis�,  

b)  otvírky nových lom�, pískoven a hliniš	, 

c)  technické rekultivace,  

d)  byty a nebytové prostory nejsou-li za ú�elem prodeje [21]. 

Samostatné movité v�ci a soubory movitých v�cí – obsahují: 

a) p�edm�ty z drahých kov� bez ohledu na výši ocen�ní, 

b) samostatné movité v�ci a soubory movitých v�cí se samostatným technicko-

ekonomickým ur�ením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše 

ocen�ní ur�ené ú�etní jednotkou, a to p�i spln�ní povinností stanovených 

zákonem, zejména respektováním principu významnosti a v�rného a poctivého 

zobrazení majetku [21]. 

„P�stitelské celky trvalých porost�  

a) ovocné stromy nebo ovocné ke�e vysázené na souvislém pozemku o vým��e nad 

0,25 hektaru v hustot� nejmén� 90 strom� nebo 1000 ke�� na 1 hektar, 

b) trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí.“10

                                                

10  § 7 Vyhláška �. 500/2002 Sb., provád�cí vyhláška k podvojnému ú�etnictví 
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Dosp�lá zví�ata a jejich skupiny - dosp�lá zví�ata a jejich skupiny s dobou použitelnosti 

delší než jeden rok a od výše ocen�ní ur�ené ú�etní jednotkou [21]. 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek - obsahuje bez ohledu na výši ocen�ní 

a) ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich �ásti koupené nebo nabyté vkladem 

jako sou�ást pozemku za podmínek stanovené zákonem, 

b) um�lecká díla, sbírky, movité kulturní památky, p�edm�ty kulturní hodnoty, aj. 

[21]. 

Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek – p�edstavuje po�izovaný dlouhodobý 

hmotný majetek po dobu jeho po�izování do uvedení do stavu zp�sobilého k užívání 

[21]. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - obsahuje krátkodobé a dlouhodobé 

zálohy poskytnuté na po�ízení dlouhodobého hmotného majetku [21]. 

Oce�ovací rozdíl k nabytému majetku - rozdíl mezi ocen�ním podniku nebo jeho �ásti 

sníženým o p�evzaté závazky [21]. 

1.3.1.2. Po�ízení dlouhodobého hmotného majetku dle �eské ú�etní 

legislativy

Podnik po�izuje dlouhodobý hmotný majetek zejména následujícími zp�soby:  

• koupí,  

• vytvo�ením vlastní �inností,  

• nabytím práv k výsledk�m duševní tvo�ivé �innosti,  

• bezúplatným p�evodem (darováním),  

• vkladem dlouhodobého majetku od jiné osoby,  

• p�evodem podle právních p�edpis� nebo p�evodem z osobního užívání do 

podnikání [5]. 
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1.3.1.3. Oce�ování dle �eské ú�etní legislativy

Zp�sob oce�ování dlouhodobého hmotného majetku je vymezen ve �tvrté �ásti zákona 

o ú�etnictví a to v §25 a § 27. Oce�ování dlouhodobého hmotného majetku je závislé na 

zp�sobu jeho po�ízení.  

a) k okamžiku uskute�n�ní ú�etního p�ípadu oce�ujeme majetek: 

• po�izovací cenou – cena, za kterou byl majetek po�ízen a náklady s jeho 

po�ízením související, 

• vlastními náklady - p�ímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou �innost a 

nep�ímé náklady, které se vztahují k výrob� nebo jiné �innosti, vymezené v 

souladu s ú�etními metodami, 

• reproduk�ní po�izovací cenou - cena, za kterou by byl majetek po�ízen v dob�, 

kdy se o n�m ú�tuje. 

b)  ke konci rozvahové dne nebo k jinému okamžiku, k n�muž se stavuje ú�etní 

záv�rka, a to: 

• historickou cenou,  

• reálnou hodnotou ukládá zvláštní právní p�edpis [24]. 

Sou�ástí ocen�ní dlouhodobého hmotného majetku jsou vedlejší po�izovací náklady, 

jejichž vý�et je uveden v §47 odst. 1 vyhlášky �. 500/2002 Sb., uznávají se p�edevším 

náklady na: 

a) p�ípravu a zabezpe�ení po�izovaného majetku,  

b) úroky, 

c) odvody za do�asné nebo trvalé odn�tí zem�d�lské p�dy zem�d�lské výrob�

a poplatky za do�asné nebo trvalé odn�tí lesní p�dy, 

d) pr�zkumné, geologické, geodetické a projektové práce v�etn� variantních 

�ešen a p�íslušné terénní úpravy, 

e) licence, patenty a jiná práva využitá p�i po�izování majetku,  

f) vy�azení stávajících staveb nebo jejich �ástí v d�sledku nové výstavby, 
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g) náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi 

nebo nájemci nemovitosti nebo za omezení v obvyklém užívání,  

h) úhradu podílu na nákladech souvisejících s p�ipojením a zajišt�ním dodávek 

plynu, elekt�iny a tepelné energie, 

i) úhrady náklad� za p�eložky, p�ekládky a náhradní pozemní komunikaci 

ú�etní jednotce, která má vlastnické právo k dot�enému majetku, 

j) zkoušky p�ed uvedením majetku do stavu zp�sobilého k užívání, 

k) zabezpe�ovací, konzerva�ní a udržovací práce p�i zastavení po�izování 

majetku a dekonzerva�ní práce v p�ípad� dalšího pokra�ování [21]. 

Naopak sou�ástí ocen�ní dlouhodobého hmotného majetku dle 47 odst. 2 vyhlášky �. 

500/2002 Sb. nejsou: 

a)  opravy a údržba, 

b)  náklady nájemce na uvedení najatého majetku do p�edcházejícího stavu, 

c) kursové rozdíly, 

d)  smluvní pokuty a úroky z prodlení, pop�ípad� jiné sankce  

e)  nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba, 

f)  náklady na zaškolení pracovník�, 

g)  náklady na vybavení po�izovaného dlouhodobého majetku zásobami, 

h)  náklady na biologickou rekultivaci, 

i)  náklady spojené s p�ípravou a zabezpe�ením dlouhodobého majetku vzniklé 

po uvedení po�izovaného dlouhodobého majetku do užívání [21]. 
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1.3.1.4. Technické zhodnocení dle �eské ú�etní legislativy

„Dlouhodobé využití majetku vyvolává pot�ebu úprav, jež mohou mít charakter jak 

�inností záchovných, tak i zhodnocujících. Tyto �innosti lze rozd�lit na údržbu, opravu 

�i technické zhodnocení majetku.“ 11

Pojem technické zhodnocení je vymezen v Zákon� �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, 

avšak ú�etní legislativa tento pojem používá v nezm�n�né form�. 

„Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokon�ené nástavby, p�ístavby a 

stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud p�evýšily u jednotlivého 

majetku v úhrnu ve zda�ovacím období �ástku 40 000 K�.“ 12

Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek zm�nu jeho ú�elu 

nebo technických parametr� [22]. 

Modernizací se pro rozumí rozší�ení vybavenosti nebo použitelnosti majetku [22]. 

§47 odst. 2 písm. a) Vyhláška �.500/2002 Sb. ú�etnictví definuje, co naopak technickým 

zhodnocením není. 

- „Oprava odstra�uje ú�inky �áste�ného fyzického opot�ebení nebo 

poškození za ú�elem uvedení do p�edchozího nebo provozuschopného 

stavu. 

- Údržba je �innost, jež zpomaluje fyzické opot�ebení, p�edchází 

poruchám a odstra�uje závady drobného charakteru.“13

                                                

11 FIŠEROVÁ, D.; CHALUPA, R. A KOL.: Abeceda ú�etnictví pro podnikatele, 7. vydání. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2009. 
455 s. ISBN 978-80-7263-522-1. 

12 §33 Zákon �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�

13 §47 odst. 2 písm. a) Vyhláška �.500/2002 Sb., provád�cí vyhláška k podvojnému ú�etnictví 
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1.3.1.5. Odpisování dle �eské ú�etní legislativy

Cena, za niž jsme dlouhodobý hmotný majetek po�ídili, je sice da�ov� uznatelná, ale ne 

jednorázov� p�i po�ízení, ale postupn�, formou n�kolikaletých odpis� [5]. 

Odpisy majetku lze rozd�lit: 

• ú�etní,  

• da�ové [5]. 

Ú�etní odpisy 

Odpis lze ekonomicky vyjád�it jako opot�ebení v d�sledku užívání (fyzické opot�ebení 

majetku) nebo zaostávání po technické stránce (morální opot�ebení). Fyzické opot�ebení 

lze definovat jako fyzické zhoršení stavu zp�sobené používáním majetku. Morální 

opot�ebení je zp�sobené zejména v�decko-technického rozvoje, fyzicky je tedy 

v po�ádku, ale ve srovnání s jinými nov�jšími p�estává vyhovovat pot�ebám ú�etní 

jednotky [5, 18]. 

V �eské ú�etní legislativ� je odepisování zakotveno v: 

• §28 zákon �. 563/1991 Sb. o ú�etnictví, 

• §56 vyhláška �.500/2002 Sb., provád�cí vyhláška k podvojnému 

ú�etnictví, 

• �ást. 4 �ÚS �. 013. 

Odpisování podléhá tém�� v�tšina dlouhodobé hmotného majetku Podle ustanovení 

zákona �.500/2002 Sb., provád�cí vyhláška k podvojnému ú�etnictví se neodpisují: 

a) pozemky, 

b)  um�lecká díla, která nejsou sou�ástí stavby, sbírky, movité kulturní památky, 

p�edm�ty kulturní hodnoty a obdobné movité v�ci stanovené zvláštními 

právními p�edpisy,  

c) nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek a technické zhodnocení, pokud není 

uvedeno do stavu zp�sobilého k užívání, 

d) najatý �i obdobn� užívaný dlouhodobý hmotný majetek [21]. 



43 

Ú�etní jednotka je povinna sestavit, jakožto podklad pro výpo�et a uplatn�ní ú�etních 

odpis� odpisový plán. Odpisový plán je vnitropodnikovou sm�rnicí obsahující soupis 

odpisovaného majetku pro p�íslušné ú�etní období, zvolené metody ú�etního 

odpisování, sazby odpis�, zp�sob jejich stanovení a ú�tování odpis� [18]. 

Výše odpis� závisí na použité metod� odpisování. Základní metody odpisování jsou: 

• rovnom�rné, 

• zrychlené, 

• výkonové [5]. 

Sazby odpis� si jednotka stanoví sama, avšak výchozími podklady pro u�ení sazeb jsou 

nap�. hledisko �asu, doba použitelnosti majetku �i objem výkon� ur�ující životnost 

majetku. Dlouhodobý majetek se odpisuje jen do výše jeho ocen�ní v ú�etnictví [5]. 

Da�ov� uznatelný náklad - Da�ové odpisy 

Úpravu problematiky da�ových odpis�, na rozdíl od ú�etních odpis�, striktn� vymezena 

zákonem o daních z p�íjm�, kde je definována výše da�ových odpis� a zp�sob jejich 

uplatn�ní. Zákon o dani z p�íjmu striktn� vymezuje p�esná pravidla pro konstrukci 

da�ových odpis� zejména, protože výše odpis� ovliv�uje výsledek hospoda�ení a tím i 

její da�ovou povinnost. Pro ú�etní jednotku znamenají právo odepisovat, nikoli 

povinnost [5, 18]. 
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1.3.1.6. Vy�azení dle �eské ú�etní legislativy

Vy�azení dlouhodobého majetku probíhá z r�zných d�vod�, je m�že mít dle �ÚS �. 013 

následující formy: 

• likvidací, 

• prodejem, 

• bezúplatným p�evodem (darováním), 

• v d�sledku škody nebo manka, 

• p�e�azením z podnikání do osobního užívání, 

• vkladem DM do jiné spole�nosti [20]. 
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1.3.2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLE US GAAP 

1.3.2.1. Vymezení dlouhodobého hmotného majetku dle US GAAP

Dlouhodobý hmotný majetek je obvykle klasifikován dle podstatnosti, tj. samostatn�

musí být uvedena každá významná položka. US GAAP nestanovuje žádné standardní 

t�íd�ní ani ozna�ení položek, firmy mohou zvolit jakékoli rozumné popisné názvy. Je 

kladen d�raz na stanovení ú�elu, k n�muž majetek slouží, a to: 

• výroba, 

• odbyt, 

• správa [11, 17]. 

Základním pravidla pro klasifikaci dlouhodobého hmotného majetku: 

• firm� pravd�podobn� p�inese budoucí ekonomický prosp�ch, 

• lze spolehliv� vy�íslit její po�izovací hodnotu [25]. 

Existují t�i základní klasifikace. 

„Pozemky – je t�ída hmotného majetku, jež na rozdíl od ostatního mívá neur�itelnou 

dobu životnosti. Ú�etnictví pro pozemky se primárn� odvíjí od ú�elu, kterému slouží. 

V praxi jsou �ty�i možnosti:  

1.  nezastav�né pozemky, 

2.  zastav�né pozemky, 

3.  pozemek držený za ú�elem zástavby, 

4.  pozemek držený za investi�ními ú�ely.“14

Stavby – t�ída majetku, kde je d�ležité rozlišení, podle ú�elu, ke kterému slouží: 

                                                

14 GAAP.CZ [online]. 2005 [cit. 2009-04-03]. Dostupný z WWW: <http://gaap.cz/index.php?ln=1&tm=29&om=214&z_id=c_reg-
usr-SU-3-R06_c>. 
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výroba: tovární budovy, výrobní za�ízení, opravní budovy, haly nebo plochy, sklady, 
atd., 

odbyt: velkosklady, maloobchody p�edvád�cí místnosti, atd., 

správa: kancelá�ské budovy, budovy na výzkum a vývoj nebo všeobecn�
administrativní budovy, atd. [17, 25]. 

Další stavby by se rovn�ž nazvaly tak, aby bylo jasné, k jakému ú�elu slouží [25]. 

Za�ízení – za za�ízení je obvykle považováno výrobní za�ízení, m�že jim být ale i 

software v p�ípad�, že je nedílnou sou�ástí hardwaru [11, 17]. 

1.3.2.2. Oce�ování dle US GAAP

Ocen�ní dlouhodobého majetku p�i po�ízení nákupem 

Obecn� se oce�uje dlouhodobý hmotný majetek jeho historickou cenou, jež se b�žn�

�íká po�izovací hodnota. Tato �ástka obecn� zahrnuje: 

1. ceny po�ízení - �ástka, kterou ú�etní jednotka zaplatila dodavateli za 

nakupovaný majetek�  

2. dopravy – veškeré náklady nezbytné k tomu, aby se po�ízený majetek 

dopravil na místo užívání. Dopravné zahrnuje jak samotné náklady na 

p�epravu, tak i pojišt�ní, cla a také související dan� a poplatky, 

3. instalací a zavedení do provozu - �asto je nakupovaný majetek nutné 

nainstalovat, se�ídit, vyzkoušet a jinak zavést do provozu. Do po�izovací 

hodnoty m�že ú�etní jednotka zahrnout všechny p�ímé náklady spojené 

s instalací a zavedením do provozu, mezi které pat�í nap�íklad mzda 

vyplacená osobám za tuto �innost a materiál, který se b�hem ní spot�eboval.  

Naopak do po�izovací ceny majetku by se zahrnovat nem�ly profesní 

služby, a US GAAP výslovn� zakazuje kapitalizaci školení pracovník� [25]. 
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Do hodnoty majetku se také p�ípadn� mohou zahrnout položky jako:  

• o�ekávané náklady na vy�azení - p�i po�ízení majetku ú�etní jednotka 

odhadne náklady, které vzniknou p�i jeho vy�azení. Tyto náklady se pak 

zahrnou do po�izovací hodnoty majetku a do závazk�. M�že se jednat o 

demontáž, ekologickou likvidace, sanace pozemk� nebo obnovu 

životního prost�edí, 

• úroky� �� v p�ípad�, že ú�etní jednotka po�izuje majetek delší dobu, 

sou�ástí po�izovací ceny nakupovaného dlouhodobého hmotného 

majetku je také úrok. 

• technické zhodnocení [25]. 

Ocen�ní majetku vyrobeného ve vlastní režii 

V cen� majetku jsou zahrnuty: 

• veškeré p�ímé náklady (p�ímý materiál a p�ímé mzdy), 

• p�ímé-nep�ímé výrobní náklady - nep�ímé výrobní náklady, které p�ímo 

souvisí s výrobou toho konkrétního majetku. Nap�. odpisy stroje, který se 

p�i výrob� majetku použil, ale ne odpisy budovy, ve které výroba 

prob�hla [25]. 

„Ú�etní jednotka je povinna pravideln� kontrolovat, zda ú�etní hodnota majetku 

odpovídá o�ekávanému užitku z tohoto majetku. Dle US GAAP je výslovn� zakázáno 

p�ecen�ní nad úrove� historické ceny, cena se m�že tedy jen snižovat.“15

                                                

15 PÝCHOVÁ, L.: Dlouhodobý hmotný majetek podle US GAAP. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a 
ú�etnictví, 2007. 36 s. Vedoucí bakalá�ské práce Ing. Libor Vašek. 
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1.3.2.3. Technické zhodnocení a jiné náklady po za�azení do užívání 

dle US GAAP

Poté co je majetek za�azen do užívání jsou s ním  mnohdy spojeny další výdaje. Tyto 

výdaje mohou být bu� zahrnuty do náklad�, nebo být kapitalizovány. Všeobecn� se 

používá pravidlo, které posoudí, zda je majetek schopen poskytovat ekonomické 

výhody ú�etní jednotce, nebo se do tohoto stavu vrací. Výdaje, jež udržují dosavadní 

stav životnost nebo výkon, jsou nákladem a naopak pokud vylepšují stav, životnost 

nebo výkon, jsou investicí [11]. 

„B�žná oprava a údržba je �innost, která udržuje majetek ve stavu, kdy je schopen 

poskytovat ekonomické výhody ú�etní jednotce, nebo ho do tohoto stavu vrací. Jako 

sou�ást t�chto náklad� m�že firma také vykázat drobný majetek, který nechce 

kapitalizovat.“16

Generální oprava udržuje majetek ve stavu, kdy je schopen d�lat to, k �emu byl 

po�ízený. Jedná se bu� o opravy, které nelze d�lat pr�b�žn� nebo o opravy, které se 

nemohly rozumn� o�ekávat. Tyto náklady se kapitalizují [11, 25]. 

Vylepšení jsou náhrady majetku majetkem lepším, jež zvyšuje jakost nebo kvantitu 

produkt�. Tyto náklady se smí kapitalizovat [11]. 

„P�ír�stky jsou obvykle p�idávány do majetku, nebo se zavedou jako komponenty.“ 17

Rozší�ení je speciální druh p�ír�stku, kdy musí být zárove� odstran�na �ást starého 

majetku, aby se p�idala nová. Je-li známa hodnota odstran�né �ásti, pak se ode�te od 

starého majetku a zahrne se do náklad�. Náklady na její odstran�ní se p�idají do 

po�izovací ceny rozší�ení. V opa�ném p�ípad� se hodnota odstran�né �ásti ponechá 

ve starém majetku, ale náklady na její odstran�ní se za�adí do náklad� [25]. 

                                                

16G AAP.CZ [online]. 2005 [cit. 2009-04-03]. Dostupný z WWW: <http://gaap.cz/index.php?ln=1&tm=29&om=214&z_id=c_reg-
usr-SU-3-R06_c>. 

17G AAP.CZ [online]. 2005 [cit. 2009-04-03]. Dostupný z WWW: <http://gaap.cz/index.php?ln=1&tm=29&om=214&z_id=c_reg-
usr-SU-3-R06_c>. 
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Reinstalace, reorganizace, relokace se dle US GAAP  smí zahrnout do majetku, 

v p�ípad�, že je firma p�esv�d�ena, že jí p�inesou ekonomický prosp�ch [25]. 

1.3.2.4. Odpisování dle US GAAP

„Odpisy jsou odhad ekonomické hodnoty, který dlouhodobý majetek ob�tuje výd�le�né 

�innosti ú�etní jednotky b�hem svého užite�ného života.“18

Ú�etní jednotka je povinna si zvolit takovou odpisovací dobu a metodu, která co nejlépe 

vystihne skute�nou ekonomickou užite�nost a životnost majetku. P�i ur�ování je ú�etní 

jednotka povinna co nejvíce napodobit ekonomickou životnost majetku, jež lze ur�it 

dv�ma faktory: 

• technologické zestárnutí, 

• normální opot�ebování [11, 25]. 

US GAAP vyžaduje, aby byla p�i za�azení majetku do užívání stanovena z�statková 

hodnota, kterou bude mít majetek na konci svého ekonomického života. Po stanovení 

užite�ného života a z�statkové hodnoty se majek odepisuje do výše jeho z�statkového 

hodnoty, a následn� se vykazuje v z�statkové hodnot�, než je vy�azen [11]. 

US GAAP nep�edepisuje odpisové metody. Ú�etní jednotka si m�že zvolit odpisovou 

metodu, avšak je v zájmu každé firmy vždy si zvolit jednu z metod. B�žn� se v praxi 

používají následující metody: 

1.  výkonová metoda – spole�nost provede odpisy dle zm��eného výkonu, 

2.  lineární metoda – spole�nost odhadne dobu, po kterou ji bude majetek sloužit, a 

odpisy rovnom�rn� alokuje do všech t�chto období,  

                                                

18  PÝCHOVÁ, L.: Dlouhodobý hmotný majetek podle US GAAP. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a 

ú�etnictví, 2007. 36 s. Vedoucí bakalá�ské práce Ing. Libor Vašek. 
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3.  zrychlená metoda SYD – zrychlená metoda spo�ívající v klesající odpisové sazb� a 

konstantní odepsatelné �ástce, 

4.  zrychlená metoda DDB - metoda vede k v�tšímu zrychlení než metoda SYD. Tato 

metoda spo�ívá v konstantní odpisové sazb� a klesající odpisové �ástce [11, 25]. 

�

1.3.2.5. Vy�azení majetku dle US GAAP

US GAAP rozlišuje zp�soby, jak m�že být dlouhodobý majetek vy�azen, a to bu�

prodejem, nebo jiným zp�sobem. M�že být vy�azen individuáln� nebo jako sou�ást 

skupiny majetku ur�ené k likvidaci, jež bude vy�azena v rámci jedné operace [17]. 

Dlouhodobý majetek ur�ený k likvidaci prodejem 

Jedná se o aktiva držená za ú�elem prodeje, je spl�ují následující pravidla: 

• management se zaváže majetek prodat, 

• majetek je možné okamžit� prodat v sou�asném stavu a za obvyklých podmínek, 

• bylo zahájeno hledání kupce a další �innosti k uskute�n�ní prodeje, 

• je nepravd�podobn�, že se plán prodeje zm�ní nebo zruší, 

• prodej majetku je pravd�podobný a o�ekává se, že p�evod majetku prob�hne do 

jednoho roku, 

• majetek je nabízen k prodeji v cen� úm�rné jeho sou�asné reálné hodnot� [17, 

25]. 

Majetek držený za ú�elem prodeje m�že být ocen�n na úrovni: 

• ú�etní hodnoty, 

• reálné hodnoty snížené o náklady na prodej [17]. 
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Dlouhodobý majetek ur�ený k likvidaci jiným zp�sobem než prodejem 

Majetek v dob� p�ed vy�azením podléhá b�žným pravidl�m pro znehodnocení majetku. 

Majetek, který má být vy�azen, se považuje za vy�azení až v moment�, kdy p�estane být 

používán. Ve chvíli, kdy se ú�etní jednotka majetku vzdá, upraví jeho ú�etní hodnotu na 

úrove� zbytkové hodnoty. V p�ípad�, že se ú�etní jednotka rozhodne opustit od 

likvidace, pak upraví odhadovanou dobu životnosti a pokra�uje v odpisování [17, 25]. 

Má-li být majetek vy�azen rozd�lením mezi vlastníky nebo vým�nou za jiný podobný 

majetek, vy�azení je zaznamenáno ve chvíli kdy dojde k rozd�lení nebo vým�n� [17, 

25]. 
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2. ANALÝZA SOU�ASNÉHO STAVU 

V této �ásti diplomové práci provedu na základ� získaných teoretických poznatk� �adu 

analýz týkající se sou�asného stavu evidence a ú�tování dlouhodobého hmotného 

majetku. Zdrojem pro získávání nezbytných informací pro zpracování praktické �ásti 

diplomové práce mi byla dlouholetá praxe na pozici Ú�etní-junior v této spole�nosti.  

V analýze sou�asného stavu provedu: 

• analýzu spole�nosti, 

• analýzu vedení ú�etnictví dlouhodobého hmotného majetku. 

• analýzu evidence dlouhodobého hmotného majetku. 

Ve spole�nosti je zpracována sm�rnice na postup ú�tování a evidenci dlouhodobého 

majetku, avšak tuto sm�rnici je nutno zaktualizovat a nastavit požadavky ú�etních 

proces� a postup�, jež se týkají evidence dlouhodobého majetku a celý tento proces 

evidence zefektivnit, z d�vodu neodpovídajícího sou�asného stavu sou�asným 

požadavk�m.  
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2.1. Charakteristika firmy 

2.1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA FIRMY 

Spole�nost ModusLink Czech Republic s.r.o. jako dce�iná pobo�ka nadnárodního 

�et�zce ModusLink Global Solutions vznikla v roce 2005 zapsáním do obchodního 

rejst�íku. V pr�b�hu roku 2007 se spole�nost osamostatnila od finan�ní závislosti na 

mate�ské spole�nosti ModusLink Corporation. Tento nadnárodní �et�zec má ve 13 

zemích sv�ta 38 pobo�ek (USA, Mexiko, �R, Francie, Ma�arsko, Irsko, Nizozemí, 

�ína, Japonsko, Korea, Malajsie, Singapur a Tchai-wan). V níže uvedené tabulce je 

p�ehled základních údaj� o spole�nosti dle výpisu z obchodního rejst�íku. 

Tabulka 2 - Základní údaje o spole�nosti 

Název subjektu ModusLink Czech Republic s.r.o.

Právní forma Spole�nost s ru�ením omezeným 

Spisová zna�ka C 57793 vedená u rejst�íkového soudu v Brn�

I�O 27239900 

Sídlo Brno, Tu�anka 1314/110, PS� 62700 

Den zápisu 29. 4. 2005 

Statutární orgán 

John Anthony Hefferman, jednatel 

William Royce McLennan, jednatel 

Catherina Louise Venable, jednatel 

Spole�níci 

ModusLink Corporation, USA 

vklad: 200 000,- K�, splaceno: 100% 

obchodní podíl: 100% 

Základní kapitál 200 000,- K�

Zdroj: vlastní zpracování dle literatury [29] 
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Dle výpisu z obchodního rejst�íku p�edm�tem �innosti této spole�nosti jsou: 

• �innost podnikatelských, finan�ních, organiza�ních a ekonomických poradc�, 

• poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, 

• zpracování dat, služby databank, správa sítí, 

• velkoobchod, 

• zprost�edkování obchodu a služeb, 

• zasilatelství, 

• balicí �innosti, 

• skladování zboží a manipulace s nákladem, 

• vydavatelské a nakladatelské �innosti, 

• vázání a kone�né zpracování knih a dalších tiskovin, 

• kopírovací práce, 

• reklamní �innost a marketing [29]. 

Spole�nost ModusLink Czech Republic s.r.o. je logisticko-výrobní spole�ností, jež 

poskytuje služby v oblasti podpory dodavatelských �et�zc� (Supply Chain 

Management). Tento systém �ízení dodavatelských �et�zc� zahrnuje plánování, 

dodávání, kompletaci a balení výrobk�, skladování, zásobování a celkový logistický 

cyklus pro své klienty.  

ModusLink Czech Republic s.r.o. se p�edevším specializuje na služby jako jsou 

sestavování a balení hardwarových a softwarových soustav, demontáže a renovace 

produkt� dodávaných zákazníkovi, dále �ízení zásob, zasílání produkt� na základ�

zákaznických objednávek, �ízení dodavatelského �et�zce a další �innosti.  

Již �tvrtým rokem spole�nost p�sobí na �eském trhu a dnes už má na trhu své stabilní 

místo. Služeb spole�nosti využívá n�kolik celosv�tov� známých klient�, jako jsou 

nap�íklad Adobe, Corel, Sandisk, Toshiba, Logitech, Microsoft, aj. 

V �ele spole�nosti Moduslink Czech Republic s.r.o. stojí generální �editel. Generálnímu 

�editeli jsou pod�ízeny vnitropodnikové organiza�ní jednotky, nebo-li nákladová 

st�ediska. Nákladová st�ediska p�edstavují nejnižší úrove� ú�etní identifikace 
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odpov�dnosti v rámci organiza�ní struktury.  Nákladová st�ediska jsou tvo�eny dle 

funkce odd�lení, kterou ve firm� zastupuje. Lze tedy �íci, že se jedná o funkcionální 

organiza�ní strukturu. Útvary mají p�ímou rozhodovací pravomoc a také odpov�dnost 

za svá rozhodnutí. Vedoucí pracovníci t�chto útvar� jsou ozna�ování jako vrcholoví 

manaže�i. �ídící struktura je tedy liniového typu. Organiza�ní struktura spole�nosti je 

zachycena na následujícím obrázku. 

Schéma 4 - Organiza�ní struktura spole�nosti 

Zdroj: vlastní zpracování interní dokumentace spole�nosti 

Tak jako je ve spole�nosti oficiáln� vydaná základní organiza�ní struktura existují 

organiza�ní schémata i v rámci nákladového st�ediska. V následujícím obrázku 

zachycuji organiza�ní strukturu finan�ního odd�lení.  
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Schéma 5 - Organiza�ní struktura finan�ního odd�lení 

Zdroj: vlastní zpracování interní dokumentace spole�nosti 

2.1.2. VEDENÍ Ú�ETNICTVÍ 

Jak již bylo �e�eno, spole�nost ModusLink Czech Republic s.r.o. je spole�ností 

s americkým vlastníkem, jež obchoduje na burze s cennými papíry.  Z tohoto titulu ji 

p�ísluší povinnost vést ú�etnictví dle US GAAP.  Spole�nost je tedy nucena vést 

ú�etnictví ve dvou, do jisté míry odlišných ú�etních systémech. A to ú�etnictví dle 

platné ú�etní legislativy v �eské republice a ú�etnictví dle US GAAP. 

V rámci celosv�tového trendu úspory náklad� se spole�né �innosti �et�zce p�emístily 

pouze na centrálu poskytující souhrn ur�itých služeb pro všechny pobo�ky  spole�nosti 

ve skupin�, na Shared servis sídlící v Singapuru. Zmín�ný Shared servis provádí 

veškeré ú�tování na základ� p�edp�ipravených materiál� finan�ním odd�lením 
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ModusLink Czech Republic s.r.o. v Brn�. Shared servis provedené ú�etní operace 

zachycuje do ERP systému IFS, ze kterých následn� finan�ní odd�lení v Brn� �erpá 

pot�ebné informace. 

Finan�ní odd�lení spole�nosti ModusLink Czech Republic s.r.o. využívá pro pot�eby 

evidence dlouhodobého majetku vedeného dle �eské ú�etní legislativy ú�etní systém 

Money S3 a MS Excel pro evidenci dlouhodobého hmotného majetku vedeného dle US 

GAAP. Tyto evidence jsou vedeny na základ� informací o zaú�tování získaných ze 

systému IFS a slouží p�edevším pro pot�eby evidence dlouhodobého hmotného majetku 

a následných ú�etních operací s nimi (tj. nap�. výpo�et ú�etních a da�ových odpis�). 

2.1.3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK SPOLE�NOSTI 

Spole�nost ModusLink Czech Republic s.r.o. poskytuje své služby ve dvou pronajatých 

pr�myslových halách, tak jako okolní podnikatelské zázemí od spole�nosti CTPark 

Brno. Ob� haly se nachází v areálu CTPark v Brn�-Slatin�. T�etí hala, jež se nachází ve 

Velké Bíteši, je taktéž pronajata od CTPark Brno. V této hale se nachází pouze 

skladovací a manipula�ní prostory. Kancelá�ské prostory, výroba a expedice, skladovací 

a manipula�ní prostory jsou umíst�ny pouze v halách v Brn�, a to s využitím širokého 

technického zázemí, p�edevším stroj� na sva�ování a na balení do smrš	ovací fólie, 

výrobních linek, expedi�ních prostor, manipula�ních vozík�, expedi�ních vah, 

páskovacích za�ízení, pás� a dalších nezbytných za�ízení. 

V níže uvedených tabulkách uvádím hodnotu majetku vedeného na majetkových ú�tech, 

jak pro ú�etnictví �eské, tak pro ú�etnictví vedeného dle US GAAP, k datu poslední 

ú�etní záv�rky, jež spole�nost vlastní. V p�ípad� ú�etnictví vedeného dle US GAAP je 

stav majetku k 30.4.2009, p�edevším z d�vod� sestavování m�sí�ní ú�etní záv�rky pro 

americké ú�etnictví. Ú�etní záv�rka �eského ú�etnictví je sestavována jednou ro�n� ke 

konci hospodá�ského roku, tj. k 31.7. 
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Tabulka 3 – Hodnota dlouhodobého hmotného majetku vedeného dle �eské ú�etní legislativy na 
ú�tech 02x.xxx k 31.7.2008 

021001 Budovy a stavby 6.976 tis. K� 7,4% 

022003 Stroje a za�ízení 68.940 tis. K� 73% 

022005 Hardware 18.495 tis. K� 19,6% 


 94.411 tis. K� 100% 

Zdroj: vlastní zpracování interní dokumentace spole�nosti 

Tabulka 4 - Hodnota dlouhodobého hmotného majetku vedeného dle US GAAP na ú�tech 15x.xxx 
k 30.4.2009

152010 Czech Buildings (Budovy a stavby) 8.736 tis. K� 8,3% 

154010 Czech Mach&Equipment (Stroje a 

za�ízení) 

71.884 tis. K� 68,5% 

155010 Hardware 18.929 tis. K� 18,1% 

153000 Furn&Fixt (Nábytek a ostatní vybavení) 5.373 tis. K� 5,1% 


 104.922 tis. K� 100% 

Zdroj: vlastní zpracování interní dokumentace spole�nosti 



59 

2.1.4. POSTUP ZPRACOVÁNÍ FAKTURY, ZAEVIDOVÁNÍ, EVIDENCE A 

OPERACE SOUVISEJÍCÍ S DRŽENÍM DLOUHODOBÉHO 

HMOTNÉHO MAJETKU 

Celý proces od doru�ení faktury za nakupovaný dlouhodobý hmotný majetek po 

vy�azení majetku z užívání je velmi dlouhý a obsahuje mnoho operací souvisejících 

s držením majetku ve vlastnictví spole�nosti.  

2.1.4.1. Za�azení dlouhodobého hmotného majetku do užívání

V následující tabulce v bodech nazna�ím, jak celý proces za�azení dlouhodobého 

hmotného majetku probíhá: 

Tabulka 5 - Postup za�azení dlouhodobého hmotného majetku do užívání  

Postup za�azení dlouhodobého hmotného majetku 

1 Doru�ena faktura na recepci 

2 Odpov�dná osoba na recepci zapíše fakturu do evidence a p�id�lí ID 

(identifika�ní �íslo) 

3 Odpov�dná osoba na recepci odevzdá fakturu odpov�dnému manažerovi ke 

schválení 

4 Schválení faktury odpov�dným manažerem 

5 Faktura je manažerem p�edána na finan�ní odd�lení 

6 P�edkontování faktury osobou pov��enou za ú�tování (ú�etní junior) 

7 Schválení ú�tování odpov�dnou osobou (finan�ní manažer) 

8 Zaslání p�edkontované a schválené faktury na Shared servis 
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9 Zaú�tování faktury  Shared servisem 

10 Založení zaú�tované faktury do p�íslušné složky 

11 1x m�sí�n� po�ízený majetek za�azen do užívání 

Zdroj: vlastní zpracování    

V moment�, kdy je faktura doru�ena na finan�ní odd�lení, osoba na pozici ú�etní junior 

p�edkontuje dle vnitropodnikových sm�rnic fakturu na tzv.“košilku“.  „Košilka“ je 

formulá�, který obsahuje informace pot�ebné pro zaú�tování. Pro lepší srozumitelnost 

p�ikládám nevypln�nou „košilku“. 

Tabulka 6 - "Košilka" - formulá� pro p�edkontování 

Zdroj: interní dokumentace 

Takto vypln�nou a manažerem ú�etního odd�lení schválenou „košilku“ spolu s fakturou 

ú�etní junior uvede do elektronické podoby a pošle elektronickou poštou na Shared 

service do Singapouru, tam tuto fakturu fyzicky zaú�tují do ERP systému IFS, ve 

kterém je vedeno ú�etnictví jak �eské tak americké. V moment� kdy je Shared 
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systémem doklad zaú�tován, je mu p�id�len tzv. voucher number (interní �íslo dokladu, 

pod nímž je faktura zaú�tována), ú�etní junior doplní na „košilku“ voucher number a 

fakturu založí do p�íslušných složek p�ijatých faktur. 

Každých prvních p�t dní v m�síci, kdy se provádí díl�í ú�etní záv�rka amerického 

ú�etnictví, je v rámci této záv�rky majetek zaú�tovaný na ú�tech Po�ízení 04xx 

za�azovaný do užívání. Toto za�azování dlouhodobého majetku do užívání provádí 

odpov�dný pracovník za evidenci majetku. Za�azení dlouhodobého majetku do užívání 

probíhá op�t p�edkontováním formulá�e manuálního dokladu, na základ� n�hož Shared 

servis ú�tuje. Po zaú�tování je op�t p�id�len Shared servisem voucher number, pod 

kterým byl manuální doklad zaú�tován. Veškerá komunikace s Shared servisem probíhá 

elektronicky e-mailem nebo telefonicky. 

2.1.4.2. Zavedení dlouhodobého hmotného majetku do evidence

Tabulka 7 - Postup zavedení dlouhodobého hmotného majetku do evidence 

Majetek vedený v �eském ú�etnictví Majetek vedený dle US GAAP 

1 Zavedení majetku do softwaru Money S3 Zavedení majetku do MS Excel 

2 P�id�lení inventárního �ísla dle �íselné 

�ady 

P�id�lení �ísla, pod kterým je veden 

v evidenci 

3 Ze softwaru vyexportována karta 

dlouhodobého hmotného majetku 

Kompletace podp�rné 

dokumentace (kopie faktury, aj.) 

4 Kompletace karty majetku a podp�rné 

dokumentace 

Založení kompletu do p�íslušné 

složky  

6 Založení kompletu do p�íslušné složky 

7 Zaslání požadavku na IT odd�lení na tisk 

nalepovacího štítku s ozna�ením 
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dlouhodobého hmotného majetku a jeho 

inventárním �íslem. 

8 Vytišt�ní štítk�

9 P�edání štítk� na finan�ní odd�lení  

10 P�edání štítku manažerovi odpov�dnému 

za p�íslušný majetek, kterým ho ozna�í 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zavedení majetku do evidencí se vzájemn� liší. Zatímco majetek ú�tovaný v americkém 

ú�etnictví je zavád�n do evidence ješt� v rámci ú�etní záv�rky (práv� pro pot�eby této 

záv�rky), majetek ú�tovaný v �eském ú�etnictví se zavádí do evidence až po m�sí�ní 

ú�etní záv�rce. Zavedení dlouhodobého hmotného majetku, ú�tovaného dle �eské 

legislativy, do evidence je podstatn� delším procesem, který obsahuje více krok� oproti 

zavedení majetku do evidence majetku ú�tovaného dle US GAAP.  

V moment� za�azení dlouhodobého hmotného majetku do užívání, m�že být 

odpov�dným pracovníkem zaveden do p�íslušného softwaru a fyzicky vložen do 

p�íslušné složky dlouhodobého hmotného majetku. Elektronická evidence 

dlouhodobého hmotného majetku ú�tovaného dle �eské ú�etní legislativy je vedena v 

Money S3 zatímco evidence dlouhodobého majetku ú�tovaného dle US GAAP v MS 

Excel.  

V p�ípad� evidence dlouhodobého hmotného majetku, ú�tovaného dle �eské ú�etní 

legislativy, je zadáním majetku do Money S3 p�i�azeno inventární �íslo ze zvolené 

�íselné �ady. Pro takto zaevidovaný dlouhodobý hmotný majetek je ze softwaru 

vyexportována karta majetku obsahující odpov�dným pracovníkem zadané informace. 

Vytvo�ená karta dlouhodobého hmotného majetku je zkompletována s pot�ebnou 

podp�rnou dokumentací. Ta obsahuje p�edevším kopii faktury s p�ílohami, pop�ípad�

popis dlouhodobého majetku. Komplet je následn� založen do p�íslušné složky. Osobou 

odpovídající za evidenci dlouhodobého hmotného majetku, ú�tovaného dle �eské ú�etní 
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legislativy, je poslán požadavek na IT odd�lení pro tisk štítku, který obsahuje pot�ebné 

náležitosti (tj. inventární �íslo, popis majetku-ozna�ení). Vytvo�ený a vytišt�ný štítek je 

p�edán manažerovi odpovídajícímu za ozna�ovaný hmotný majetek. 

Zatímco proces zaevidování majetku, ú�tovaného dle US GAAP je podstatn� kratší. 

V rámci ú�etní záv�rky je dlouhodobý hmotný majetek zaveden do evidence v MS 

Excel, jež obsahuje z velké �ásti pouze informace týkající se ú�tování, nikoliv 

informace o majetku. Zavedením dlouhodobého majetku do evidence je mu p�id�leno 

�íslo, pod nímž je veden pouze v této evidenci. Po zavedení majetku do MS Excel je 

zkompletována podp�rná dokumentace, která obsahuje p�edevším kopii faktury a 

následn� fyzicky založena do složky Fixed assets US GAAP. 

 Každá z evidencí (Dlouhodobý hmotný majetek dle US GAAP a Dlouhodobý hmotný 

majetek dle �ÚL) p�ísluší odlišné odpov�dné osob�. Jsou tedy vedeny dv� elektronické 

evidence, ale i dv� evidence fyzické. 

2.1.4.3. Evidence majetku dle �eské ú�etní legislativy 

Evidence majetku probíhá jak fyzicky, tak v ekonomickém softwaru Money S3. 

Fyzickou evidenci p�edstavuje soubor po�ada��, kde jsou uloženy jednotlivé karty 

dlouhodobého hmotného majetku s podp�rnou dokumentací �azené dle inventárního 

�ísla. Po�ada�e jsou rozd�leny dle charakteru majetku (tj. jak byl majetek zaú�tován) a 

dále dle hospodá�ského roku. Pro lepší srozumitelnost uvádím p�íklad rozd�lení 

po�ada�� pro hospodá�ský rok 2008: 

• Hardware 2008 

• Stroje a za�ízení 2008 

• Budovy a stavby 2008 

Karta majetku je formulá� s ur�itými náležitostmi, které by m�ly podávat informace o 

charakteru, stavu a jiné informace o majetku. Domnívám se však, že tento formulá� ve 

spole�nosti neobsahuje všechny pot�ebné informace, zejména protože spole�nost 

využívá kartu majetku ze softwaru Money S3. Nalezneme v n�m informace, jako: 
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• druh dlouhodobého majetku (hmotný x nehmotný), 

• ozna�ení (název dlouhodobého hmotného majetku, 

• inventární �íslo, 

• dodavatel, 

• výrobce, 

• výrobní �íslo, 

• po�izovací cenu, 

• datum za�azení majetku do užívání, 

• datum vy�azení majetku z užívání, 

• datum výroby, 

• zp�sob po�ízení majetku, 

• zp�sob vy�azení majetku, 

• umíst�ní, 

• st�edisko, 

• �innost, 

• zakázka, 

• kód SKP, 

• kód majetku, 

• povaha majetku, 

• stav p�vodu, 

• informace o nastavení ú�etních odpis�, 

• informace o nastavení da�ových odpis�, 

• rozm�ry, 

• umíst�ní, 

• kapacita, 

• poznámka, 

• plán da�ových odpis�, 

• plán ú�etních odpis�. 
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Z velké �ásti fyzická evidence je výstupem evidence v ekonomickém systému Money 

S3. Na níže uvedeném obrázku zachycuji �ást evidence dlouhodobého hmotného 

majetku v ekonomickém softwaru Money S3. 

Obrázek 1 - Evidence dlouhodobého hmotného majetku v Money S3 

Zdroj: vlastní zpracování interní dokumentace spole�nosti 

Otev�eme-li konkrétní položku, otev�e se její Karta majetku, kterou lze vid�t na 

následujícím obrázku. V kart� majetku vyplníme všechny informace, jež po nás 

software požaduje, ale i informace, jež uznáme za vhodné, aby byly o zadávaném 

majetku zmín�ny v kart� majetku.  
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Obrázek 2 - Karta majetku dlouhodobého hmotného majetku v Money S3 

Zdroj: vlastní zpracování interní dokumentace spole�nosti 

V rámci zadávání nové položky do evidence je v Kart� majetku vytvo�en po vypln�ní 

oddílu Odpisy a zaú�tování a požadovaných informací v jednotlivých záložkách i 

odpisový plán, jak pro odpisy ú�etní, tak pro odpisy da�ové. Na základ� odpisového 

plánu jsou pak odpisy ú�továny, nebo uplat�ovány p�i výpo�tu základu dan�. Pro 

ukázku uvádím softwarem vypo�tený odpisový plán pro da�ové odpisy.  
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Obrázek 3 - Odpisový plán da�ových odpis�

Zdroj: vlastní zpracování interní dokumentace spole�nosti 

2.1.4.4. Evidence majetku dle US GAAP 

Dlouhodobý hmotný majetek, ú�tovaný dle US GAAP, je evidován odpov�dnou 

osobou, jak již bylo zmín�no, fyzicky i elektronicky.  

Fyzickou evidencí je systém po�ada��, v n�mž jsou dle �ísel, majetku p�i�azených, 

�azeny podp�rné dokumentace jednotlivých položek dlouhodobého hmotného majetku. 

Elektronicky je dlouhodobý hmotný majetek, ú�tovaný dle US GAAP, evidován 

v dokumentu v MS Excel. Pro ukázku uvádím �ást této evidence. 

Obrázek 4 - Evidence dlouhodobého hmotného majetku v MS Excel 

Zdroj: vlastní zpracování interní dokumentace spole�nosti 
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Z velké �ásti evidence obsahuje pouze informace vyexportované ze systému IFS, pod 

kterými byly operace zaú�továny, jakými jsou: 

• �íslo CAR, 

• �íslo p�i�azené dlouhodobému hmotnému majetku, 

• typ dokladu, jimž bylo zaú�továno (I – faktury p�ijaté, M.- manuální doklad), 

• interní �íslo dokladu, jimž bylo zaú�továno, 

• m�síc a rok aktivace, 

• hospodá�ský rok, 

• �íslo ú�tu po�ízení 159.xxx, 

• �íslo ú�tu, na n�mž byla operace zaú�tována v ú�etnictví vedeného dle �eské 

ú�etní legislativy, 

• text, 

• �ástka v K�, 

• m�na, 

• �ástka v m�n�, ve které byla fakturovaná. 

A dále informace týkající se výpo�tu odpis�, zejména pak: 

• �íslo ú�tu oprávek dle US GAAP  ú�tové osnovy, 

• �íslo ú�tu oprávek dle ú�tové osnovy pro ú�etnictví vedené dle �eské 

legislativy, 

• délka odpisování (v m�sících), 

• zbývá odpisovat m�síc�, 

• jednotlivé m�sí�ní odpisy. 

Evidence obsahuje relativn� velké množství výpo�tu, jak díl�ích, tak komplexních. Pro 

p�íklad, uvádím jen n�jaké z nich: 

• suma odpis� za jeden m�síc, jak celková tak pro jednotlivé analytické ú�ty,  

• celkové odpisy za aktuální hospodá�ský rok,  

• celkové odpisy,  

• celková hodnotu po�ízeného majetku,  

• aj. 
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2.1.4.5. Odpisování dlouhodobého hmotného majetku ve spole�nosti

Výše odpis� je v obou p�ípadech vy�íslována z elektronické evidence. Z evidence 

vedené v Money S3 to jsou tiskové sestavy ú�etních a da�ových odpis� a v p�ípad�

evidence MS Excel to jsou vzorce, jež vedou k vy�íslení. 

Každý m�síc v rámci m�sí�ní ú�etní záv�rky je z  evidence dlouhodobého hmotného 

majetku, ú�tovaného dle US GAAP, vy�íslována celková výše m�sí�ních ú�etních 

odpis� pro jednotlivé analytické ú�ty. Následn� je pro takto vypo�tené odpisy 

odpov�dnou osobou p�edp�ipraven manuální doklad a zaslán na Shared servis k 

zaú�tování.  

Avšak v p�ípad� dlouhodobého hmotného majetku, ú�tovaného dle �eské ú�etní 

legislativy, je celková suma ú�etních odpis� vy�íslovaná jednou ro�n� v rámci ro�ní 

ú�etní záv�rky pro �eské ú�etnictví, tj. k 31.7.  Pro jednotlivé analytické ú�ty vy�íslené 

ú�etní odpisy jsou stejným zp�sobem zaú�továny, jako v p�ípad� ú�etních odpis�

ú�tovaných dle US GAAP. 

2.1.4.6. Technické zhodnocení, opravy a udržování dlouhodobého 

hmotného majetku ve spole�nosti

Zaú�tování a za�azení technického zhodnocení do užívání probíhá, jak v p�ípad�

majetku ú�tovaného dle US GAAP, tak majetku ú�tovaného dle platné ú�etní 

legislativy, stejn� jako za�azení nového majetku do užívání.  

S tou odlišností, že se v evidenci dlouhodobého hmotného majetku ú�tovaného dle 

�eské ú�etní legislativy, nevytvá�í nová položka, ale majetku, na kterém se technické 

zhodnocení provedlo, je zvýšena cena, práv� o hodnotu technického zhodnocení. 

Posléze jsou v kart� majetku opraveny odpisové plány. 

V evidenci majetku, ú�tovaného dle US GAAP, je vytvo�ena nová položka, jež je 

samostatn� odpisována. 
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Opravy a udržování dlouhodobého hmotného majetku jsou na základ� p�edkontované 

faktury p�es Shared servis zaú�továny, nejsou však evidovány v evidencích 

dlouhodobého hmotného majetku. Spole�nost (finan�ní odd�lení) tak nemá p�ehled o 

opravách na dlouhodobém majetku. 

2.1.4.7. Vy�azení dlouhodobého hmotného majetku ve spole�nosti

Majetek je vy�azen z užívání na základ� Protokolu o vy�azení, jež má všechny pot�ebné 

náležitosti.  

Z ú�etnictví je majetek vy�azen manuálním dokladem zaú�tovaným Shared servisem, 

jež p�edchází stejný proces p�ípravy k zaú�tování. 

Informace o vy�azení se posléze zachytí i v jednotlivých evidencích, kde je majetek 

veden. 
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2.1.4.8. Shrnutí

D�sledkem kontrolního systému mate�ské spole�nosti ModusLink Corporation je 

sestavování a reporting ú�etní záv�rky dle US GAAP každý m�síc. Domnívám se, že 

tento systém má za následek up�ednost�ování vedení ú�etnictví dle US GAAP p�ed 

vedením ú�etnictví dle �eské ú�etní legislativy. 

Stejn� tak jako bylo do nedávné doby zanedbáváno �eské ú�etnictví, „chátrala“ i 

evidence dlouhodobého hmotného majetku vedeného v �eském ú�etnictví. Zanedbaná 

evidence dlouhodobého hmotného majetku byla zap�í�in�na zejména velkou fluktuací 

na pozici Hlavní ú�etní pro �eské ú�etnictví v p�edešlém roce, který m�l v popise práce 

práv� tuto evidenci. Evidence byla mnohokrát m�n�na a p�izp�sobována stávající hlavní 

ú�etní, než se dostala do sou�asné podoby. 

Celý proces evidence majetku obsahuje mnoho díl�ích �inností, nimiž je celý proces 

zpomalen. Domnívám se, že neefektivnost celého procesu spo�ívá v: 

• rozd�lená evidence majetku (US GAAP x �eské ú�etnictví), 

• p�esné ur�ení pracovních instrukcí, 

• špatný výb�r softwaru na evidenci dlouhodobého majetku ú�tovaného dle �eské 

ú�etní legislativy (Money S3), 

• evidence dlouhodobého majetku (ú�tovaného dle US GAAP) v MS Excel, 

• neposta�ující informace v evidencích, 

• špatná komunikace s manažery odpov�dnými za p�íslušný majetek, 

• neaktualizovaná vnitropodniková sm�rnice. 
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3. NÁVRH �EŠENÍ 

V následující �ásti uvedu možná �ešení, jež by m�li vést k odstran�ní zjišt�ných 

nedostatk�. Nejprve navrhnu zn�ní nové aktualizované vnitropodnikové sm�rnice na 

ú�tování a evidenci dlouhodobého hmotného majetku a posléze se zam��ím na zm�nu 

organizace evidence dlouhodobého hmotného majetku. 

Je nutno podotknout, že žádné z dostupných �ešení nem�že být optimální, dokud praxe 

neukáže nedostatky a rovn�ž jejich možnou nápravu. 
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3.1. Návrh nové sm�rnice 

  

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK,  JEHO EVIDENCE A ODPISOVÝ 

PLÁN 

ModusLink Czech Republic s.r.o., Tu�anka 1314/110, 627 00 Brno,  

M�stský soud v Brn�, C 57793, I�: 272 39900, DI�: CZ272 39900

Datum vystavení: 

Vypracoval: 

Schválil 

Ú�innost od: 

3.1.1. VYMEZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí 

• pozemky, stavby, byty a nebytové prostory (podrobn�jší vymezení v § 7 

vyhlášky) a  

• samostatné movité v�ci a soubory movitých v�cí se samostatným 

technicko-ekonomickým ur�ením s dobou použitelnosti delší než jeden 

rok a od výše ocen�ní ur�ené ú�etní jednotkou, a to p�i spln�ní 
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povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu 

významnosti a v�rného a poctivého zobrazení majetku.  

Pozemky (ú�et 031), stavby (ú�et 021) bez ohledu na jejich po�izovací cenu.

Samostatné movité v�ci (ú�et 022), pop�. soubory movitých v�cí se samostatným 

technickoekonomickým ur�ením, jejichž ocen�ní je vyšší než 40.000 K� a doba 

použitelnosti delší než jeden rok, krom� následujících výjimek: 

• Regály a regálové systémy, klece (pouze pro výrobu a sklad) budou ú�továny na 

majetkový ú�et 022 bez ohledu na jejich po�izovací cenu. 

• Rozvodná za�ízení a osv�tlení technologických za�ízení v�etn� p�estavitelných 

nosných konstrukcí technologických rozvod� k výrobním za�ízením, jejichž 

dispozi�ní uspo�ádání je p�ímo závislé na dispozi�ním uspo�ádání výrobní linky 

bez ohledu na jejich po�izovací cenu. 

P�i zm�n� dispozi�ního uspo�ádání výrobní linky, kdy dojde zárove� ke zm�n�

nosných konstrukcí, jsou služby spojené s touto zm�nou ú�továny do ostatních 

provozních náklad� (548.xxx). 

• Technologické rozvody vedené po p�estavitelných nosných konstrukcích bez 

ohledu na jejich po�izovací cenu.  

P�i zm�n� dispozi�ního uspo�ádání výrobní linky, kdy dojde zárove� ke zm�n�

nosných konstrukcí a tím i rozvod�, jsou služby spojené s touto zm�nou 

ú�továny do ostatních provozních náklad� (548.xxx). 

• Notebooky, osobní po�íta�e, monitory, tiskárny bez ohledu na jejich po�izovací 

cenu.  
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V GAAP ú�etnictví se za dlouhodobý hmotný majetek považuje majetek, jehož 

po�izovací cena je vyšší než 200.000 K� (resp. 5 000 USD). Pokud byl na po�ízení 

majetku schválen CAR, je za nehmotný majetek považován i majetek, jehož po�izovací 

cena je vyšší než 10.000 K�. 

V ostatních p�ípadech se nejedná o hmotný majetek a jeho po�ízení se ú�tuje na vrub 

náklad� (ú�ty 70x.xx). 

Tabulka 8 – Základní vymezení ú�tování dlouhodobého hmotného majetku 

Po�izovací cena K� CAR Popis Ú�et GAAP 

Od  Do 

0,- 1 000,- Ne 501.xxx 7xx.xxx 

1 001,- 40 000,- 

Ne Drobný hmotný majetek 381.xxx 7xx.xxx 

Ano 
Dlouhodobý drobný hmotný 

majetek 
022.xxx 15x.xxx 

40 001,- 200 000,- 

Ne Dlouhodobý hmotný 

majetek 

022.xxx 7xx.xxx 

Ano 022.xxx 15x.xxx 

200 001,- a více 

Ne Dlouhodobý hmotný 

majetek 

022.xxx 15x.xxx 

Ano 022.xxx 15x.xxx 

Bez ohledu na cenu 

Ne Regály, regálové syst., 

klece 

Rozvodná za�ízení a 

osv�tlení 

Technologické rozvody 

022.xxx 7xx.xxx 

Ano 022.xxx 15x.xxx 

Zdroj: vlastní zpracování interní dokumentace spole�nosti 
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3.1.1.1. Ú�tování dlouhodobého hmotného majetku

Samostatné movité v�ci (ú�et 022), pop�. soubory movitých v�cí se samostatným 

technickoekonomickým ur�ením, jejichž ocen�ní je vyšší než 40.000 K� a doba 

použitelnosti delší než jeden rok a pro po�ízení tohoto majetku nebyl schválen CAR, 

budou ú�továny na analytické ú�ty 022.9xx (v GAAP ú�etnictví bude tento majetek 

ú�tován na samostatné nákladové ú�ty). 

Tabulka 9 - Analytické ú�ty pro ú�tování o dlouhodobém hmotném majetku 

 Název ú�tu �eské 

ú�etnictví 

GAAP 

Po�ízení majetku 

Po�ízení hmot. majetku - stavby 042.001 159.010 

Po�ízení hmot. majetku - nábytek 042.002 159.011 

Po�ízení hmot. majetku - stroje 042.003 159.012 

Po�ízení hmot. majetku - hardware 042.004 159.013 

Samostatné movité v�ci a soubory   

Stroje a za�ízení 022.004 154.010 

Stroje a za�ízení (bez CAR) 022.904 P/L 

Regály a regálové systémy 022.007 Asset 

Regály a regálové systémy (bez CAR) 022.907 P/L 

Nosné konstrukce technologických rozvod� a 

rozvody 

022.008 Asset 

Nosné konstrukce technologických rozvod� a 

rozvody (bez CAR) 

022.009 P/L 
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Po�íta�e a hardware 022.006 155.010 

Po�íta�e a hardware (bez CAR)   

Kancelá�ský nábytek 022.002 153.010 

Kancelá�ský nábytek (bez CAR)   

Zdroj: vlastní zpracování interní dokumentace spole�nosti 

3.1.2. PO�ÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU 

P�i po�ízení dlouhodobého hmotného majetku se d�sledn� budou používat ú�ty skupiny 

04x (042 – Po�ízení dlouhodobého hmotného majetku), na které se ú�tuje po�izovaný 

majetek do doby jeho uvedení do užívání v�etn� náklad� spojených s jeho 

po�ízením. 

V GAAP ú�etnictví se po�ízení dlouhodobého hmotného majetku ú�tuje na ú�ty skupiny 

159.xxx.  

3.1.3. OCEN�NÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU 

Dlouhodobý majetek se oce�uje v souladu se zákonem o ú�etnictví:  

• po�izovací cenou,   

• reproduk�ní po�izovací cenou, 

• vlastními náklady. 

Po�izovací cena: postupováno bude v souladu s § 47 vyhlášky. V p�ípad�, že na 

po�ízení majetku bude poskytnut úv�r, nebudou úroky sou�ástí po�izovací ceny (v 

souladu s § 47 odst. 1 písm. b). 
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Ocen�ní dlouhodobého majetku vytvo�eného vlastní �inností, p�ípadn� darovaného 

apod.: 

• Pokud v pr�b�hu ú�etního období bude vytvo�en dlouhodobý hmotný majetek 

vlastní �inností bude jako dodatek tohoto vnit�ního p�edpisu vydán postup pro 

vy�íslení výše vlastních náklad�, tj. výše p�ímých náklad� vynaložených na 

výrobu a výše nep�ímých náklad�, které se vztahují k jeho výrob�. 

• Pokud nastane p�ípad ocen�ní majetku reproduk�ní po�izovací cenou

(nap�íklad v p�ípad� majetku získaného darováním) bude i pro stanovení výše 

tohoto ocen�ní vydán dodatek tohoto p�edpisu, kde bude uveden zp�sob zjišt�ní 

této ceny. 

Zvýšení ocen�ní dlouhodobého majetku (pokud tak nestanoví zvláštní p�edpis) se 

neú�tuje, 

p�echodné snížení ocen�ní majetku se �eší pomocí opravných položek, 

trvalé snížení ocen�ní hmotného majetku se ú�tuje prost�ednictvím ú�t� oprávek, 

p�itom je nutno opravit odpisový plán. 

3.1.4. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO 

MAJETKU 

Technické zhodnocení bude sledováno na analytických ú�tech k ú�t�m skupiny 04x – 

Po�ízení dlouhodobého hmotného majetku a pokud dokon�ené technické zhodnocení, 

které u jednotlivého majetku v úhrnu za ú�etní období nep�evýší limit, tj.:  

• u dlouhodobého hmotného majetku 40.000 K�, zaú�tuje se na ú�et 548.xxx – 

Ostatní provozní náklady. 

V GAAP ú�etnictví se technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku ú�tuje na 

ú�ty skupiny 70x.xxx až do výše 200.000 K� (tj.5.000 USD). Pokud byl na technické 

zhodnocení schválen CAR, bude se po�ízení ú�tovat na majetkové ú�ty 159.xxx. 
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3.1.4.1. Postup v p�ípad� technického zhodnocení pronajaté budovy.

Je pot�eba rozlišovat nájem budovy (tzn. vztah majitel nemovitosti vs. nájemce) a 

podnájem budovy (tzn. vztah nájemce vs. podnájemce). 

V p�ípad� nájmu budovy, je možné odepisovat technické zhodnocení ú�etn� i da�ov�

v p�ípad�, že je spln�na podmínka § 28 zákona o daních z p�íjm�. Technické 

zhodnocení pronajatého hmotného majetku m�že na základ� písemné smlouvy

odpisovat nájemce, pokud není vstupní cena u vlastníka hmotného majetku zvýšena o 

tyto výdaje. P�i odpisování technického zhodnocení postupuje nájemce zp�sobem 

stanoveným pro hmotný majetek a zat�ídí technické zhodnocení do odpisové skupiny, 

ve které je zat�íd�n pronajatý hmotný majetek. 

V p�ípad� podnájmu budovy je možné technické zhodnocení odepisovat pouze ú�etn�, 

da�ový odpis nem�že být uplatn�n.  

V pokynu D-300 k § 26 zákona o daních z p�íjm� jsou uvedeny výrobní za�ízení, 

za�ízení a p�edm�ty, které jsou samostatné movité v�ci p�esto, že jsou pevn� spojené 

s budovou. Jedná se nap�. o následující stroje, p�ístroje, za�ízení, konstrukce a p�íslušné 

technologické rozvody: 

• požárn� bezpe�nostní za�ízení a ochranné systémy, které slouží pro protipožární 

zabezpe�ení technologických za�ízení, zabezpe�ovací za�ízení a bezpe�nostní 

za�ízení v�etn� jejich signalizace v domech a budovách (krom� rozvod�

uvedených níže), 

• rozvodná za�ízení a osv�tlení technologických za�ízení v�etn� p�estavitelných 

nosných konstrukcí technologických rozvod� k výrobním za�ízením, jejichž 

dispozi�ní uspo�ádání je p�ímo závislé na dispozi�ním uspo�ádání výrobní linky, 

• p�ístroje a za�ízení pro klimatizaci a vzduchotechniku, 

• za�ízení pr�myslové televize a dispe�erských za�ízení v�etn� velín�, 

• nábytek ur�ený k výrobním ú�el�m a provozování služeb. 
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Dále jsou v pokynu D-300 uvedeny nedílné sou�ásti stavebních d�l nap�.: 

• vnit�ní rozvody elektroinstalace v�etn� nástropních a nást�nných svítidel a 

p�íslušných rozvodných sk�íní a rozvad���, slaboproudá a sd�lovací vnit�ní 

vedení, v�etn� rozvod� zabezpe�ovacích a bezpe�nostních za�ízení, rozvody 

datových sítí, hromosvody, 

• vestavný nábytek, 

• protipožární za�ízení v�etn� rozvod� a hasicích p�ístroj�, krom� požárn� - 

bezpe�nostních za�ízení, která jsou k hašení na technologických za�ízení a 

zabezpe�ovacích za�ízeních a požární signalizace v domech a budovách .

3.1.5. ZA�AZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 

Dlouhodobým hmotným majetkem se stává po�izovaný majetek uvedený do stavu 

zp�sobilého k užívání, kterým se rozumí dokon�ení po�izovaného majetku a spln�ní 

stanovených funkcí a povinností stanovených právními p�edpisy pro jeho užívání. 

Obdobn� se postupuje v p�ípad� technického zhodnocení. 

Za�azení dlouhodobého majetku bude provedeno vždy na základ� protokolu o za�azení 

dlouhodobého hmotného majetku do užívání.  

Veškerý dlouhodobý hmotný majetek bude veden v datových souborech po�íta�e. V 

rámci používaného software bude ú�etn� i da�ov� odpisován.  

Platné klasifikace zavedené �eským statistickým ú�adem: www.czso.cz. 

3.1.6. VY�AZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 

Vy�azení dlouhodobého majetku bude provedeno vždy na základ� protokolu o 

vy�azení dlouhodobého hmotného majetku z užívání.
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3.1.7. ODPISOVÝ PLÁN DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 

Všechny druhy nehmotného a hmotného majetku budou ú�etn� odpisovány rovnom�rn�

po celou dobu jejich ekonomické životnosti. 

Výpo�et ro�ní výše odpis� = (Po�izovací výdaje – Zbytková hodnota) / Užite�nost v 

letech   

Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 
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Tabulka 10 - Užite�nost v letech pro jednotlivé druhy majetku  

Druh 

majetku 

Doba odepisování v �eském i GAAP ú�etnictví 

Budovy Budovy jsou odepisovány sazbou 3% ro�n�. Technické 

zhodnocení budovy je odepisováno rovnom�rn� po zbývající 

životnost budovy, ale nejmén� po dobu 5 let. 

Stroje a 

za�ízení 

Stroje a za�ízení zahrnují majetek používaný p�ímo ve výrobním 

procesu (nap�. elektronické tiskárny, CD kopírky, montážní 

za�ízení a další majetek používaný k p�ijímání, zpracovávání, 

skladování, dokon�ování a dodávání zboží). Stroje a za�ízení se 

odepisují po dobu 5 let s následujícími výjimkami: 

Tradi�ní tiska�ské stroje a vybavení na zhotovování vazeb:   10 let

Nákladní automobily používané pro dopravu zboží mimo areál 

spole�nosti: 3 roky

Po�íta�e a 

hardware 

Všechny po�íta�e a ostatní elektronika (nap�. osobní po�íta�e, 

kancelá�ské kopírky, tiskárny, telefony, faxy), které nejsou 

za�azeny jako Stroje a za�ízení (tj. nepoužívají se pro výrobu) 

budou odepisovány po dobu 3 let, krom� notebook�, které budou 

odepisovány po dobu 2 let.  

Kancelá�ský 

nábytek 

Kancelá�ský nábytek bude odepisován po dobu 5 let. 

Automobily Osobní automobily jsou odepisovány po dobu 4 let. 

Zdroj: vlastní zpracování interní dokumentace spole�nosti 
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Da�ov� je dlouhodobý hmotný majetek odpisován rovnom�rným zp�sobem. 

Tabulka 11 – Doba odpisování majetku 

Odpisová 

skupina 

Doba odepisování 

1 3 roky 

1a 4 roky 

2 5 let 

3 10 let 

Zdroj: Zákon �. 586/1992 Sb., zákon o daních z p�íjm�

3.1.8. INVENTARIZACE DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 

Inventarizace dlouhodobého majetku bude probíhat jedenkrát ro�n�. V rámci této 

inventarizace bude porovnáván nejen stav majetku vykázaný v ú�etnictví se skute�ností, 

ale bude posuzována i výše ocen�ní tohoto majetku. 

3.1.9. ZM�NY VE ZP�SOBU OCE�OVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ 

V pr�b�hu ú�etního období nesmí dojít ke zm�n� zp�sob� oce�ování a postup�

odpisování. Použité zp�soby v jednom ú�etním období se mohou zm�nit v ú�etnictví a 

v ú�etní záv�rce bezprost�edn� následujícího ú�etního období.  

Pokud by došlo k n�které z uvedených zm�n, bude vydán dodatek tohoto vnit�ního 

p�edpisu, který bude obsahovat zd�vodn�ní této zm�ny oproti p�edcházejícímu 

ú�etnímu období. D�vody zm�n a pen�žní �ástky z nich vyplývající musí být uvedeny v 

p�íloze k ú�etní záv�rce. 



84 

3.1.10. PRÁVNÍ ÚPRAVA 

• Zákon �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�,  

• Vyhláška �. 500/2002 Sb., ve zn�ní vyhlášky �. 472/2003 Sb., 

• Vyhlášky �. 397/2005 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona 

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

• Zákon �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�,  

• �eské ú�etní standardy, 

• Pokyn D–300 MF �j.15/107 705/2006 k jednotnému postupu p�i uplat�ování 

n�kterých ustanovení zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�.
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3.2. Zm�na odpov�dnosti za evidence 

Domnívám se, že jedním z vhodných �ešení je zm�na organizace v evidenci 

dlouhodobého hmotného majetku. Zejména pak rozd�lení evidence mezi více osob, a to 

p�edevším z d�vod� již velkých pen�žních prost�edk� uložených v dlouhodobém 

hmotném majetku.   

Nov� navrhnutá struktura rozd�lení bude, ve srovnání s p�edešlou typologií, rozd�lena 

na základ� jednotlivých analytických ú�t� (tj. budovy a stavby, stroje a za�ízení, 

hardware) nikoliv dle vedeného ú�etnictví. Budou tedy pov��eny t�i osoby odpov�dné 

za dlouhodobý hmotný majetek. 

Osoba, jež bude p�id�lena evidence konkrétního analytického ú�tu, bude odpov�dna za 

veškeré �innosti týkající se ú�tování a evidence. A to jak za dlouhodobý hmotný 

majetek ú�tovaný dle �eské ú�etní legislativy, ale i dle US GAAP. 

Aby byla dodržena zásad hospodá�ské odpov�dnosti a �leny inventariza�ní komise 

dlouhodobého hmotného majetku mohli být i osoby odpov�dné za evidenci 

dlouhodobého hmotného majetku z finan�ního odd�lení, budou se odpov�dné osoby za 

jednotlivé analytické evidence navzájem nahrazovat. Tak aby odpov�dná osoba za 

p�íslušnou analytickou evidenci nebyla i �lenem inventariza�ní komise této analytické 

evidence. Pro p�íklad odpov�dná osoba za evidenci stroj� a za�ízení bude �lenem 

inventariza�ní komise kontrolující hardware. 
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3.3. Zavedení, zpracování softwaru pro evidenci 
dlouhodobého hmotného majetku 

Jako zásadní nedostatek považuji nevhodný výb�r spole�nosti stávajících softwar� na 

evidenci dlouhodobého hmotného majetku. Tyto softwary z hlediska evidence 

dlouhodobého hmotného majetku považuji jako nevhodné, pot�ebám spole�nosti 

neposta�ující a nep�izp�sobivé. Velkým nedostatkem t�chto softwar�, jak se domnívám, 

je odd�lenost od samotného ú�etnictví. Nem�že tak docházet k automatickému 

zaú�tování ú�etních operací vzniklých s evidencí dlouhodobého hmotného majetku. 

Za �ešení výše zmín�ných nedostatk� softwaru navrhuji spole�nosti ModusLink Czech 

Republic s.r.o. zavedení nového softwaru pro správu a evidenci majetku.  

Návrh tohoto �ešení lze realizovat n�kolika možnými zp�soby, doporu�ila bych 

zejména: 

• vytvo�ení softwaru vlastní �inností, 

• zpracování softwaru na klí� dodavatelsky. 

Po zvážení obou možných �ešení, lze konstatovat, že vytvo�ení softwaru vlastní �innost 

je prakticky nemožné. Spole�nost nemá jak technické zázemí pro tvorbu softwaru, ale 

zejména odborníky pro vývoj softwaru. Domnívám se, že za sou�asných podmínek 

takto vytvo�ený software by nedosahoval takových kvalit, jako software vytvo�ený 

specializovanou spole�ností. Avšak musím podotknout, že nikdo nezná pot�eby 

interního prost�edí lépe, než samotný zam�stnanec. 

Za nejvhodn�jší �ešení doporu�uji vytvo�ení softwaru na klí� dodavatelsky. A to 

p�edevším aplikace Správy majetku v rámci systému IFS, v n�mž je vedeno ú�etnictví. 

�ešení na klí� vy�eší konkrétní požadavky a pot�eby spole�nosti. Vytvo�ením aplikace 

na klí� v systému IFS bude správa majetku automaticky provázána s ú�etnictvím a tímto 

budou následn� odbourány i díl�í �innosti, jež celý proces zpomalují. Za jednu z dalších 

výhod považuji i znalost odpov�dných pracovník� za správu majetk� ERP systému IFS, 

který je využíván celým �et�zcem spole�nosti. Odpov�dné osoby se nemusejí 

seznamovat s novým softwarem a být odborn� proškolováni. 
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3.4. Náležitosti inventární karty dle pot�eb spole�nosti 

�ádná evidence dlouhodobého hmotného majetku by m�la být vedena na inventárních 

kartách a v p�íslušném softwaru. Spole�nost ModusLink Czech Republic tyto dv�

podmínky spl�uje, avšak otázkou je v jaké kvalit�. Dále se zam��ím pouze na 

invormace, které by m�la inventární karta obsahovat. 

Inventární karta, jež by m�la být z velké �ásti výstupem softwaru, ne vždy obsahuje 

náležitosti, které spole�nost vyžaduje a jsou pro ni nezbytné. 

Domnívám se, že sou�asná inventární karta ve spole�nosti ModusLink Czech Republic 

s.r.o. obsahuje, jak náležitosti nezbytné, tak ale informace pro spole�nost prakticky 

nepot�ebné. Zejména tomu je tak z d�vod� používání softwaru Money S3, jehož obsah 

je pro uživatele nep�izp�sobitelný. 

Inventární karta by m�la obsahovat p�edevším informace o: 

• po�adové �íslo karty, 

• inventární �íslo majetku, 

• syntetický a analytický ú�et, 

• název majetku, 

• obchodní název dodavatele, 

• vstupní cenu, 

• zvýšenou vstupní nebo z�statkovou cenu o technické zhodnocení, modernizaci, 

rekonstrukci, 

• zp�sob po�ízení, 

• datum po�ízení, 

• kopii dokladu k datu po�ízení, 

• datum uvedení p�edm�tu do stavu zp�sobilého užívání, 

• kopii dokladu k datu uvedení p�edm�tu do stavu zp�sobilého užívání, 

• odpisovou skupinu, 

• zp�sob odpisování, 

• dobu odpisování, 

• datum a zp�sob vy�azení majetku z používání, 
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• kopii dokladu o vy�azení p�edm�tu z užívání, 

• rok odpisování, 

• ro�ní da�ový odpis, 

• ú�etní odpis, 

• z�statkovou cenu, 

• umíst�ní majetku, 

• st�edisko, 

• osobu odpov�dnou za majetek. 

Další náležitosti inventární kary, jež by m�ly být p�izp�sobeny pot�ebám a požadavk�m 

spole�nosti, vyplynou doposud neprovedenou inventarizací. Inventarizace bude 

provedena v následujících m�sících. 
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3.5. Komunikace s manažery ve v�cech dlouhodobého 
hmotného majetku 

V celém procesu evidence, a s tím spojených operací, dlouhodobého hmotného majetku 

sehrává manažer nezastupitelnou roli, roli informátora. Manažer ve vztahu k finan�nímu 

odd�lení zastupuje p�edevším úlohy: 

• schvaluje faktury za nakupovaný dlouhodobý hmotný majetek 

• podává všechny pot�ebné informace na finan�ní odd�lení o dlouhodobém 

hmotném majetku z d�vod� správného zaú�tování. V mnoha p�ípadech p�ijatá 

faktura neobsahuje všechny informace, na základ� jichž by bylo možné majetek 

klasifikovat. 

• za�azuje dlouhodobý hmotný majetek do užívání a dokládá protokol o za�azení 

• spravuje dlouhodobý hmotný majetek a informuje finan�ní odd�lení po celou 

dobu jeho užívání p�i jakékoliv zm�n� (technické zhodnocení, lokace, aj.) �i 

opravách a údržbách. 

• vy�azuje dlouhodobý hmotný majetek z užívání a dokládá protokol o vy�azení. 

Avšak p�enos informací od manažera na finan�ní odd�lení ve v�cech dlouhodobého 

hmotného majetku ve spole�nosti vázne. Domnívám se, že práv� z d�vodu p�esn�

nenastavených pravidel. 

Problémy p�i komunikaci s manažery lze ve spole�nosti odstranit vydáním dodatku 

k vnitropodnikové sm�rnici. Tento dodatek vymezí pravomoci, odpov�dnosti a 

povinnosti manažera, jež musí manažer dodržet v p�edepsané form� p�i komunikaci 

s finan�ním odd�lením p�i jednání o dlouhodobém hmotném majetku.  

Dodatkem sm�rnice ponese manažer odpov�dnost za v�asné, správné a úplné informace 

podané v p�edepsané form� na finan�ní odd�lení 
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Z d�vod� podložitelnosti informací, a vnit�ní kontroly, musí dodatek vnitropodnikové 

sm�rnice obsahovat i zp�sob, v n�mž bude komunikace probíhat. Komunikace bude ve 

všech p�ípadech probíhat v písemné form�, se všemi pot�ebnými náležitostmi, stvrzené 

podpisem. 
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ZÁV	R 

Cílem diplomové práce bylo zanalyzovat evidenci a ú�etnictví dlouhodobého hmotného 

majetku spole�nosti ModusLink Czech Republic s.r.o., a následn� zjišt�né nedostatky 

vhodnými návrhy odstranit. Ve spole�nosti, jež jsem analýzu provád�la, mi poskytla 

opravdové úto�išt� pro hledání nedostatk�. Analyzovaná oblast zde byla opravdu 

zanedbaná.  

Pro odstran�ní zjišt�ných nedostatk� jsme navrhla p�edevším aktualizovanou 

vnitropodnikovou sm�rnice pro ú�tování, evidenci dlouhodobého hmotného majetek a 

odpisový plán a zm�nu odpov�dnosti za evidenci dlouhodobého hmotného majetku. 

Dalšími vhodnými �ešeními pro odstran�ní nedostatk� jsou zm�na softwar�, v nichž 

jsou vedeny jednotlivé evidence dlouhodobého hmotného majetku a zm�na obsahu 

inventární karty, která je výstupem z evidence.  

A v neposlední �ad� návrh komunikace s manažery odpov�dnými za dlouhodobý 

hmotný majetek, jež mají d�ležitou úlohu v celém procesu. 

Navržená vnitropodniková sm�rnice pro ú�tování, evidenci a odpisový plán 

dlouhodobého hmotného majetku obsahuje jak náležitosti p�edepsané zákonem, ale i 

specifika, jež si vyžádal chod spole�nosti. Sm�rnice obsahuje vymezení dlouhodobého 

hmotného majetku, dále jak postupovat v p�ípad� všech úkon� celého procesu od 

nákupu dlouhodobého hmotného majetku po vy�azení dlouhodobého hmotného majetku 

z užívání. 

V dalších návrzích popisuji p�edevším zlepšení organizace evidencí, nikoliv samotné 

ú�tování. Považuji za nutné, aby spole�nost zm�nila strukturu odpov�dností za 

evidence, tak aby každá analytická evidence spravovala jiná odpov�dná osoba.  

Dalšími návrhy popisuji možnosti zm�ny softwaru, tak aby bylo vyhov�no p�áním a 

požadavk�m spole�nosti, systém byl pln� automatizován a m�l požadované výstupy. 

P�edevším z d�vod� odstran�ní díl�ích �inností, jež celý proces zpomalují.  

Nemén� d�ležitým návrhem je zlepšení komunikace s manažery odpov�dnými za 

dlouhodobý hmotný majetek vydáním dodatkem k vnit�ní sm�rnici, tak aby byly 

finan�nímu odd�lení podány v�asné, správné a úplné informace v p�edepsané form�. 



92 

Musím podotknout, že žádné z �ešení není optimální, a jen praxe ukáže nedostatky 

návrh� a rovn�ž jejich možnou nápravu. Analyzovaná oblast spole�nosti je v situaci, 

kdy je nutné zjednat nápravu. K odstran�ní zmín�ných nedostatk� v analyzované oblasti 

doporu�uji spole�nosti ModusLink Czech Republic s.r.o. využít kombinace všech 

zmín�ných návrh�, jež �eší pouze zásadní nedostatky. V sou�asné dob� spole�nost 

využívá navržené vnitropodnikové sm�rnice, jež vznikala za konzultací se zkušenými 

kolegyn�mi na finan�ním odd�lení a spole�nost uvažuje o nákupu aplikace Správy 

majetku na klí� od systému IFS. 

P�edloženými návrhy jsem stanovené cíle práce splnila. 
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