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Anotace 

 

 

V této bakalářské práci je provedeno srovnání rozdílných přístupů k oceňování 

dlouhodobého hmotného majetku a to dle české účetní legislativy a podle 

Mezinárodních standardů finančního výkaznictví. Na základě porovnání těchto přístupů 

jsou identifikovány významné rozdíly, které jsou pak detailně prezentovány v rámci 

dlouhodobého hmotného majetku společnosti ABC, a.s. V bakalářské práci jsou rovněž 

porovnány finanční výkazy sestavené jak podle české účetní legislativy, tak i podle 

IAS/IFRS a je zde analyzován význam odlišností. 

 

 

 

 

Annotation 

 

 

This bachelor´s thesis compares different approaches to fixed assets measurement under 

Czech Accounting Standards and under IFRS/IAS. Based on confrontation of these two 

approaches, the main differences are determined. These differences are shown on case 

of company ABC, a.s. that has a significant value of fixed assets. Moreover, financial 

statements prepared by both ways are compared and importance of diversity is 

analyzed. 
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Úvod  
 

 

Oceňování majetku je složitým problémem v každém účetnictví, protože oceňování je 

ovlivňováno především dvěma skutečnostmi. Je to změna tržních cen aktiv a změna 

kupní síly měny. Navíc může dojít k tomu, že management bude chtít ovlivnit ocenění 

aktiv tak, aby se prokázal jejich příznivější stav v rozvaze.  

 

V současnosti navíc neexistuje jednotná teorie oceňování, která by řešila problémy, 

které vyvstávají. Jedná se o otázky, zda vést účetnictví v historických cenách, jak moc 

se od těchto historických cen odchýlit, zda používat jiný způsob oceňování nebo zda by 

se měla brát v úvahu změna kupní síly měny.  

 

V minulosti nemusela být otázka kupní síly měny řešena, ale v dnešní době by se měly 

společnosti snažit jak o dodržení zásady opatrnosti, tak i o to, aby jejich ocenění 

odpovídalo skutečnosti, což při použití historických cen není vždy možné. Dlouhodobý 

hmotný majetek je přitom inflací ovlivněn nejvíce, protože se pořizuje i na dobu 

několika desetiletí. Může pak dojít k tomu, že společnost vynaloží na obnovu tohoto 

majetku více peněz, než za kolik byl majetek pořízen.  

 

Společnosti nyní obchodují nejen na úrovni států, ale na mezinárodní úrovni. Pokud 

chtějí získat informace o svých obchodních partnerech a konkurenci z účetních výkazů, 

řeší problém, jak byly tyto výkazy sestaveny a jakou legislativou se řídí. Pro 

zjednodušení porozumění roste tlak na to, aby byly výkazy sestavovány jedním 

způsobem, srozumitelným pro uživatele z jakéhokoliv státu. Nejvíce se tento problém 

dotýká společností se zahraniční majetkovou účastí, ale ani další společnosti se přípravě 

účetních výkazů dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS) nevyhnou. 

Především proto, že postupně dochází v oblasti účetnictví ke sjednocování 

mezinárodních přístupů s legislativou státu a účetní výkazy se tak stávají srovnatelnými. 

 

Ve své bakalářské práci se zabývám srovnáním přístupů k oceňování dlouhodobého 

hmotného majetku a to dle české účetní legislativy (ČÚL) a IFRS. Za hlavní rozdíl mezi 
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těmito dvěma přístupy je považováno zaměření české účetní legislativy, která se řídí 

spíše právní formou účetních případů a její výstupy slouží k určení daňové povinnosti 

společnosti. Oproti tomu IFRS se snaží o zachycení podstaty transakce.  

 

První, teoretická část je zaměřena na popis způsobu oceňování dlouhodobého hmotného 

majetku dle ČÚL a IFRS. Také jsou v ní popsány rozdíly mezi oběma přístupy 

k oceňování dlouhodobého hmotného majetku. Druhá část mé práce je zaměřena na 

problematiku oceňování dlouhodobého hmotného majetku ve společnosti ABC, a.s. Ta 

je významnou českou společností, u které tvoří dlouhodobý hmotný majetek téměř 40% 

aktiv. Na jejím příkladě jsou ukázány rozdíly, které vznikají při oceňování 

dlouhodobého hmotného majetku v souladu s ČÚL a IFRS. Odlišnosti jsou ukázány na 

příkladech majetku, který společnost ABC, a.s. vlastní. Také je zobrazen dopad těchto 

rozdílů na rozvahu společnosti ABC, a.s. 

 

Cílem mé bakalářské práce je analýza rozdílu, který vzniká v rozvaze u položky 

dlouhodobý hmotný majetek. Tato položka je pak podrobněji rozebrána podle majetku, 

který ji tvoří. U každé takové položky je pak ukázáno, které úpravy změnily její ocenění 

a vyčíslena změna výše ocenění.  

 

Přínosem bakalářské práce je srovnání ČÚL a IFRS v oblasti oceňování dlouhodobého 

hmotného majetku a vysvětlení proč a v jaké míře se mohou účetní výkazy sestavené 

dle obou přístupů lišit.  
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1 Oceňování dlouhodobého hmotného majetku dle české 
účetní legislativy 

 

 

Oceňování dlouhodobého hmotného majetku se v české účetní legislativě řídí: 

• Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 

• Vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

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

které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Český účetní standard č. 13 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek stanoví 

základní postupy účtování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb., tak aby bylo dosaženo souladu 

při používání účetních metod.  

 

 

1.1 Dlouhodobý hmotný majetek 
 

Za dlouhodobý hmotný majetek se považují takové položky, jejichž doba použitelnosti 

je delší než jeden rok a jejichž vstupní cena převýší částku stanovenou účetní jednotkou. 

V rámci účetní legislativy není taková hranice stanovena a je jen na uvážení, respektive 

na konkrétní podnikatelské činnosti účetní jednotky, na jaké úrovni tuto částku stanoví. 

Naopak zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů stanoví hranici vstupní ceny pro 

dlouhodobý hmotný majetek ve výši Kč 40 000,-1 a od této výše může být majetek 

uznán. Dlouhodobý hmotný majetek dělíme na hmotný a nehmotný. 

 

Dlouhodobý hmotný majetek je vymezen převážně následujícími charakteristikami: 

• není určen k prodeji, naopak se předpokládá, že v podniku bude užíván delší 

dobu v provozní činnosti a to povede k vytvoření výnosů; 

                                                 
1 s výjimkou budov, pozemků, předmětů z drahých kovů apod. 
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• nespotřebovává se najednou, ale postupně se opotřebovává a toto opotřebení je 

zobrazeno jako náklady pomocí odpisů; 

• má fyzickou podobu; 

• nestává se fyzickou součástí výrobku.  

 

Aby účetní jednotka zařadila aktivum do svého dlouhodobého hmotného majetku, musí 

splňovat tyto podmínky: 

• fyzická podstata; 

• životnost delší než jeden rok; 

• převýšení hodnoty ocenění, které si stanoví účetní jednotka. 

 

Existují však i výjimky, kdy majetek nesplňuje všechny tyto podmínky, ale přesto je 

zařazen do dlouhodobého hmotného majetku, jedná se např. o pozemky. 

 

Za dlouhodobý hmotný majetek jsou považovány: 

• Pozemky bez ohledu na výši ocenění;  

• Stavby bez ohledu na dobu použitelnosti a výši ocenění, a to:  

a) stavby, včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla a      

    další stavební, 

b) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, 

c) technické rekultivace, 

d) byty a nebytové prostory, které jsou jako takové jednotky vymezeny; 

• Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, které tvoří dvě skupiny: 

 a) předměty z drahých kovů, bez ohledu na jejich ocenění, 

 b) samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko- 

    ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše  

    ocenění určené účetní jednotkou (stroje, zařízení...); 

Předměty, které tvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek a jsou součástí jeho 

ocenění a evidence jsou nazývány příslušenstvím dlouhodobého hmotného 

majetku (např. přídavná nebo výměnná zařízení). Příslušenstvím může být 

předmět, který je součástí dodávky hlavní věci nebo byl k hlavní věci přiřazen 
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až dodatečně, tj. technickým zhodnocením. Pokud ale tyto předměty netvoří 

s hlavní věcí jeden majetkový celek, jedná se o samostatné movité věci.  

• Pěstitelské celky trvalých porostů kde zahrnujeme ovocné stromy a keře, 

vinice a chmelnice; 

• Dospělá zvířata a jejich skupiny;  

• Jiný dlouhodobý hmotný majetek, za který jsou považována například ložiska 

nevyhrazeného nerostu nebo umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, 

movité kulturní památky; 

• Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek kde je veden majetek pořizovaný 

do doby uvedení do stavu způsobilého k užívání; 

• Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek;  

• Oceňovací rozdíl k nabytému majetku. 

 

Oceňování dlouhodobého hmotného majetku se liší dle okamžiku, ke kterému je 

ocenění prováděno. Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví je majetek účetní 

jednotkou oceňován: 

a) k okamžiku uskutečnění účetního případu; 

b) ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka 

sestavuje. 

 

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

Dlouhodobý hmotný majetek je evidován individuálně, protože jeho pořízení není 

každodenní záležitostí a navíc jeho pořízení znamená většinou úbytek významné částky 

peněz. 

 

Dlouhodobý majetek je pořizován zejména: 

• koupí; 

• vytvořením vlastní činností; 

• bezúplatným nabytím (darováním); 

• vkladem dlouhodobého majetku od jiné osoby; 

• převodem podle právních předpisů; 

• přeřazením z osobního užívání do podnikání. 
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O pořizování dlouhodobého majetku se účtuje ve skupině 04 - Nedokončený 

dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek a 

na těchto účtech zachycujeme náklady, které souvisí s pořízením majetku. Pokud 

nevznikají při pořízení majetku žádné další náklady, účtuje se o něm jen na účtu 

skupiny 02. Majetek se převede z účtu pořízení na účet dlouhodobého majetku po jeho 

uvedení do užívání a zaúčtuje se na účty skupiny 02 - Dlouhodobý hmotný majetek 

odpisovaný. Uvedením do užívání se rozumí okamžik, ke kterému je majetek připraven 

k užívání, i když ve skutečnosti se ještě nepoužívá. 

 

Majetek může být pořízen také formou finančního leasingu po jeho ukončení. Pořízení 

takového majetku se účtuje na účet 02 – Dlouhodobý hmotný majetek se souvztažným 

zápisem na účet 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku, pokud se jedná o 

bezúplatný převod z finančního leasingu.  

 

Účetní jednotka může pořizovat majetek i od zahraničních dodavatelů. Majetek, jehož 

hodnota je vyjádřena v cizí měně, se přepočítává k okamžiku ocenění na českou měnu 

kurzem, který vyhlašuje Česká národní banka. 
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1.2 Oceňování dlouhodobého hmotného majetku při jeho pořízení 
 

U dlouhodobého hmotného majetku se používají tři způsoby ocenění, které závisí na 

tom, jakým způsobem byl majetek pořízen. Jedná se o 

• pořizovací cenu; 

• reprodukční pořizovací cenu; 

• vlastní náklady. 

Pořizovací cena a vlastní náklady jsou považovány za historické ceny. 

 

Pořizovací cenou je cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením 

související. Pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný majetek pořízený za 

úplatu. Výše jeho ocenění se zvyšuje, pokud bylo provedeno technické zhodnocení. 

Pořizovací cenou se oceňují také aktiva získaná směnou, pokud je částka jejich ocenění 

vyjádřená ve smlouvě. Pokud není tato částka ve smlouvě uvedena, použije se pro 

ocenění reprodukční pořizovací cena. 

 

Vlastními náklady se rozumí veškeré přímé náklady a nepřímé náklady bezprostředně 

související s vytvořením dlouhodobého hmotného majetku vlastní činností (výrobní 

režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku je 

dlouhodobé povahy (přesahuje období jednoho účetního období). Vlastními náklady se 

ocení dlouhodobý hmotný majetek vytvořený ve vlastní režii.  

 

Reprodukční pořizovací cenou je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se 

o něm účtuje. Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje: 

a) dlouhodobý hmotný majetek, který byl nabytý darováním; 

b) dlouhodobý hmotný majetek pořízený bezúplatně z finančního leasingu; toto 

pořízení se účtuje souvztažně na účet oprávek; 

c) dlouhodobý hmotný majetku, který nebyl dosud vedený v účetnictví a je nově 

zjištěný (např. inventarizační přebytek); stejně jako u majetku pořízeného 

bezúplatně z finančního leasingu se jeho pořízení účtuje souvztažně na účet 

oprávek; pokud se jedná o dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný, účtuje 

se proti účtu 413 – Ostatní kapitálové fondy; 
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d) vklad dlouhodobého hmotného majetku, kromě případu, kdy je vložený majetek 

oceněn jinak než ve společenské nebo zakladatelské jistině. 

 

Zvláštním případem je pak přecenění obchodního jmění na reálnou hodnotu a to v těch 

případech, kdy tuto povinnost ukládá zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 

Povinnost vzniká při přeměně společnosti. Za reálnou hodnotu se pro účely ocenění 

majetku považuje: 

a) tržní hodnota; 

b) ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, pokud neznáme tržní  

hodnotu nebo pokud tržní hodnota nevyjadřuje dostatečně přesně reálnou 

hodnotu; toto ocenění odhadem nebo posudkem by mělo zajistit, že se cena 

přiblíží tržní hodnotě; 

c) pokud není možno postupovat podle písmen a) a b), stanoví se reálná hodnota na 

základě zvláštních právních předpisů. 

 

Pokud účetní jednotka nabude více než jednu složku majetku převodem nebo 

přechodem a tyto složky nemohou být oceněny jednotlivě podle § 25 zákona 563/1991 

Sb. o účetnictví, bude majetek oceněn: 

a) při nabytí podniku nebo jeho části, která tvoří samostatnou organizační složku 

při přeměně společnosti (kromě případu změny právní formy): 

• ocení se jednotlivé složky majetku, který je vedený v účetnictví účetní 

jednotky podniku, ke kterému bylo právo převedeno nebo přešlo 

• dle zvláštního právního předpisu se ocení jednotlivé složky majetku; 

b) cenou, kterou získáme poměrným rozúčtováním celkové pořizovací ceny nebo 

reprodukční pořizovací ceny. 

 

Pokud se pořizuje soubor majetku a nejsou známy ceny jeho jednotlivých složek, ocení 

se tento soubor jednou cenou. Souborem majetku se rozumí: 

a) soubor movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, který 

slouží jednotnému účelu, popřípadě stroj nebo zařízení včetně prvního vybavení 

náhradními díly; 
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b) soubor jiného dlouhodobého hmotného majetku vykázaný v položce "B.II.6.  

Jiný dlouhodobý hmotný majetek" s výjimkou ložisek nevyhrazeného  nerostu. 

 

Ocenění souboru movitých věcí se může zvýšit nebo snížit při dodatečném zařazení 

nebo vyřazení části. Při zařazení části se ocenění souboru zvýší o pořizovací cenu, 

reprodukční pořizovací cenu nebo vlastní náklady věci. Pokud dochází k vyřazení části 

souboru, sníží se ocenění o cenu vyřazené části, přičemž míra opotřebení, která je 

vyjádřena oprávkami je shodná s mírou opotřebení souborů. 

 

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se sníží o dotaci, která byla na jeho pořízení 

poskytnuta; stejně se postupuje i u technického zhodnocení.  

 

Při pořizování dlouhodobého hmotného majetku (také technického zhodnocení) vznikají 

náklady, které se také zahrnují do ocenění. Do ocenění se proto zahrnuje jak cena, za 

kterou byl majetek pořízen, tak i náklady s ohledem na povahu majetku a způsobu jeho 

pořízení. Zejména pak náklady na: 

a) přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku; jedná se například o odměny za 

poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté 

záruky a otevření akreditivu, expertízy, patentové rešerše a předprojektové 

přípravné práce, 

b) úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne; 

c) odvody a poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské 

výrobě a lesní půdy; 

d) průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně jejich variantních 

řešení a rozpočtu, dále také zařízení staveniště, odstranění porostu a příslušné 

terénní úpravy, clo, dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby; 

e) licence, patenty a jiná práva, která byla využita při pořizování majetku a 

nebudou využita pro budoucí provoz; 

f) vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby; 

zůstatkové  ceny takto vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení 

jsou součástí nákladů na novou výstavbu; 
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g) náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi 

nebo nájemci nemovitosti nebo za omezení v obvyklém užívání a také náhrady 

za předčasně smýcený porost v souvislosti s výstavbou; 

h) úhradu podílu na 

• nákladech, které vznikly provozovateli přenosové soustavy nebo 

příslušnému provozovateli distribuční soustavy, které souvisí s připojením a 

zajištěním požadovaného příkonu; 

• nákladech, které vznikly provozovateli distribuční soustavy a spojených 

s připojením a zajištěním požadované dodávky plynu; 

• nákladech, které vznikly dodavateli a souvisejících s připojením a zajištěním 

dodávky tepelné energie. 

i) úhrady nákladů za přeložky, překládky a náhradní pozemní komunikaci, které 

patří účetní jednotce nebo která hospodaří s majetkem státu nebo jeho 

samosprávných celků; 

j) zkoušky provedené před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání; 

vzniknou-li při těchto zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, jsou výnosy 

z nich a náklady s nimi související (bez odpisů) součástí provozního výsledku 

hospodaření; 

k) zabezpečovací, konzervační a udržovací práce, které vzniknou podniku při 

zastavení pořizování majetku a naopak i dekonzervační práce v případě dalšího 

pokračování. Pokud je pořizování majetku zastaveno trvale, pořizovaný majetek 

se odepíše do nákladů při jeho vyřazení. 

 

Součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku a technického zhodnocení nejsou 

zejména: 

a) opravy a údržba 

• opravou je odstranění fyzického opotřebení nebo poškození za účelem 

uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu, použity přitom 

mohou být i jiné než původní materiály, díly, součásti nebo technologie 

za podmínky, že nedojde k technickému zhodnocení, 
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• údržbou je soustavná činnost, která má za účel zpomalovat fyzické 

opotřebení majetku, předcházet jeho poruchám a odstraňovat drobnější 

závady; 

b) náklady nájemce na uvedení najatého majetku do předchozího stavu; 

c) kursové rozdíly; 

d) smluvní pokuty, úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů; 

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

f) náklady na zaškolení pracovníků; 

g) náklady za vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami; 

h) náklady na biologickou rekultivaci; 

i) náklady spojené s přípravou a zabezpečením dlouhodobého majetku, které 

vznikly po uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání. 

 

 

1.3 Oceňování dlouhodobého hmotného majetku k rozvahovému dni 
 

Dlouhodobý hmotný majetek je k rozvahovému dni oceňován ve své pořizovací ceně, 

která je snížená o kumulované oprávky (kromě pozemků) a opravné položky. Dle české 

účetní legislativy je možné ocenění majetku snížit a to dvěma způsoby, záleží zda se 

jedná o: 

• trvalé snížení hodnoty – pomocí oprávek; 

• přechodní snížení hodnoty – pomocí opravných položek. 

Opravné položky se účtují souvztažně s náklady a pokud pomine důvod ke snížení 

hodnoty, opravná položka se opět proti nákladům zruší. Důvodem pro vznik opravné 

položky je dočasné snížení hodnoty aktiva. Toto snížení hodnoty musí být prokázáno 

inventurou a zároveň musí být pouze dočasné. Pokud by šlo o trvalé snížení hodnoty, 

jednalo by se o oprávky. Trvalé snížení ocenění dlouhodobého hmotného majetku se 

účtuje pomocí oprávek, proti účtům účtové skupiny 08 – Oprávky k dlouhodobému 

hmotnému majetku. Zároveň je nutné upravit odpisový plán 

 

Přecenění dlouhodobého hmotného majetku na reálnou hodnotu není dle české účetní 

legislativy možné. 
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Technické zhodnocení 

Součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku (staveb a samostatných movitých 

věcí a souborů movitých věcí) se může stát i technické zhodnocení. Technické 

zhodnocení není právně upraveno českou účetní legislativou, ale při určení pořizovací 

ceny pro něj platí stejné pravidla jako pro dlouhodobý hmotný majetek. 

 

Dle Zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. jsou technickým zhodnocením hmotného 

majetku výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a 

modernizace majetku pokud jejich hodnota převýší Kč 40 000,-. Rekonstrukcí se 

rozumí takový zásah do majetku, který změní jeho účel nebo technické parametry. 

Modernizací je rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti, které povede ke zvýšení užitku 

z tohoto aktiva.  
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2 Oceňování dlouhodobého hmotného majetku dle IFRS/IAS 
 

 

Dlouhodobým hmotným majetkem se zabývá několik standardů mezinárodního 

finančního výkaznictví. Jedná se především o: 

• IAS 16 - Pozemky, budovy a zařízení; 

• IFRS 5 - Dlouhodobá aktiva určená k prodeji; 

• IAS 17 – Leasingy; 

• IAS 40 – Investice do nemovitostí, 

přičemž za nosný lze považovat první jmenovaný, tj. standard IAS 16. Problematika 

oceňování dlouhodobého hmotného majetku se však dotýká i dalších standardů. 

 

V rozsahu standardu IAS 16 jsou zahrnuty veškeré pozemky, budovy a zařízení s 

výjimkou následujících situací, a to pokud: 

a) jiný standard vyžaduje nebo dovoluje účetní ošetření; 

b) pozemky, budovy a zařízení jsou klasifikovány jako majetek držený za účelem 

dalšího prodeje v souladu s IFRS 5; 

c) zemědělská aktiva vztahující se k zemědělské činnosti a řešená standardem IAS 

41 - Zemědělství; 

d) práva k nerostům a zdroje nerostů jako ropa, zemní plyn a podobné 

“neobnovitelné” zdroje, kterými se zabývá IFRS 6 – Průzkum a ohodnocení 

minerálních zdrojů. 

 

„Standard se používá i na nedokončené nemovitosti (které v průběhu výstavby nesplňují 

definici „investice do nemovitostí“ v souladu s IAS 40), ale které po dokončení budou 

předmětem IAS 40 – Investice do nemovitostí.“ [6, str. 138] 
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2.1 Pozemky, budovy a zařízení 
 

Cílem standardu IAS 16, který se vztahuje na pozemky, budovy a zařízení je popsat 

metody, které se použijí pro účetní zachycení pozemků, budov a zařízení tak, aby 

uživatelé účetní závěrky získali informace o tomto majetku a také o jeho změnách. Mezi 

hlavní problémy patří: 

• rozpoznání pozemků, budov a zařízení v rozvaze, jejich zachycení v aktivech; 

• stanovení účetních hodnot, odpisů a určení ztrát ze snížení hodnoty. 

 

Pozemky, budovy a zařízení patří mezi dlouhodobý hmotný majetek, který patří do 

aktiv a z toho vyplývají i důvody pro jeho držení. Jedná se o používání tohoto majetku 

ve výrobě nebo k poskytování zboží a služeb, pro pronájem nebo k administrativním 

účelům. Zároveň se očekává, že ve společnosti bude používán více než jedno účetní 

období. IAS/IFRS nestanovují žádnou peněžní hranici pro zařazení tohoto majetku do 

dlouhodobých aktiv, její stanovení je součástí účetní politiky podniku.  

 

Za aktivum je považována taková položka pozemků, budov a zařízení, jejíž pořizovací 

cena je zahrnuta do rozvahy jako majetek a zároveň: 

• její pořizovací náklady jsou spolehlivě měřitelné; 

• je pravděpodobné, že její držení bude mít pro podnik ekonomický užitek. 

 

Při zařazení pozemků, budov nebo zařízení do majetku se použije pro ocenění 

pořizovací cena, přičemž nejčastěji používanou je historická cena. Pro ocenění majetku 

k rozvahovému dni je možno použít také model přecenění, kde je jako oceňovací 

základna použita reálná hodnota aktiva.  

• Historické náklady (Historical Cost)  

Historické náklady vyjadřují v jakém stavu byl trh v minulosti a majetek je     

oceněn částkou peněz nebo peněžních ekvivalentů, které byly zaplaceny v době 

jeho pořízení. Mezi hlavní přednosti této základny patří spolehlivost, vyloučení 

subjektivních vlivů a relativně snadné stanovení pořizovací ceny. Záleží ale na 

způsobu, kterým byl majetek pořízen. Nevýhodou historických nákladů je to, že 

zobrazují situaci v minulosti a není možné tak reagovat na vzestup cenové 
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hladiny. Historické náklady mohou mít dvojí podobu. Jsou to náklady pořízení a 

výrobní náklady. Náklady pořízení jsou tvořeny částkou peněz nebo peněžních 

ekvivalentů, které byly zaplaceny k získání majetku a jeho uvedení do provozu. 

Výdaje, které vzniknou až po pořízení aktiva, mohou být zahrnuty do pořizovací 

ceny pouze pokud zvýší hodnotu aktiva nebo jeho budoucí potenciál. 

 

• Reálná hodnota (Fair Value) 

Reálná hodnota je částka, za kterou může být aktivum směněno nebo závazek 

vyrovnán mezi znalými, ochotnými stranami v nespřízněné transakci za 

obvyklých podmínek. 

 

Zvláštní případy oceňování 

Při oceňování dlouhodobého hmotného majetku dle mezinárodních standardů 

finančního výkaznictví je třeba vzít v úvahu také tyto možné transakce: 

• Směna aktiv 

Směna aktiv znamená získání pozemku, budovy a zařízení náhradou za jinou 

takovou položku. Pokud má transakce komerční charakter, ocení se aktivum: 

1. fair value poskytnutého aktiva; pokud nelze fair value určit, použije se 

2. fair value získaného aktiva; pokud nelze fair value určit, použije se 

3. účetní hodnota poskytnutého aktiva. 

 

• Státní dotace 

Státní dotace může mít podobu peněžní nebo nepeněžní. Dotace upravuje 

standard IAS 20 – Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory. 

Standard IAS 20 umožňuje dvě řešení: 

a) dotace je zachycena jako snížení hodnoty aktiva; 

b) dotace je zachycena jako výnos příštích období. 

 

• Leasing dlouhodobého hmotného majetku 

Pozemky, budovy a zařízení pořízené formou finančního leasingu jsou upraveny 

standardem IAS 17 – Leasingy. Leasing je dohoda, na jejímž základě vlastník 

poskytuje majetek k užívání nájemci a ten za něj platí nájemné. Jestliže dochází 
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zároveň k převodu všech rizik a odměn souvisejících s vlastnictvím aktiva, jedná 

se o finanční leasing. Finanční leasing vykazuje účetní jednotka nájemce jako 

majetek a závazek. Majetek je oceněn reálnou hodnotou nebo současnou 

hodnotou leasingových splátek, a to tou, která je nižší.  

 

• Ekologická zařízení 

Společnost může vlastnit i taková zařízení, která nesplňují definici aktiv a proto 

by nemohla být zařazena do majetku. Jedná se o ekologická zařízení, která sama 

o sobě neprodukují pro podnik ekonomickou hodnotu, ale díky nim mohou být 

provozována jiná zařízení. V případě že ekologická zařízení umožňují využívání 

jiných zařízení, produkují tak užitek a mohou být zařazeny do majetku. 

 

• Náhradní díly 

Náhradní díly u kterých společnost očekává, že budou užívány po více účetních 

období a které se zároveň vztahují k určité položce pozemků, budov a zařízení, 

jsou považovány za jejich součásti. Následně jsou odepisovány a testovány na 

snížení hodnoty v souladu s IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv. Pokud jsou tyto 

díly zahrnuty do položek majetku, ale nepoužívají se, jsou odepisovány po dobu 

použitelnosti aktiva, jehož jsou součástí. V okamžiku, kdy se začnou požívat, 

upraví se doba odepisování podle jejich vlastní doby použitelnosti. Pokud ale 

náhradní díly nesplňují tuto podmínku časového testu, jedná se o zásoby, které 

jsou účtovány do nákladů v okamžiku jejich spotřeby. 

 

• Generální oprava 

Některá aktiva, aby mohla být dále používána, musí projít generální prohlídkou 

po určité době nebo po určitém počtu výkonů. Pokud tyto generální prohlídky 

splňují definici aktiva, jsou zařazeny do rozvahy a stanou se tak samostatným 

aktivem. Toto aktivum je pak rovnoměrně odepisováno do doby další prohlídky. 

Protože však standard neuvádí přesnou definici generální prohlídky, záleží na 

účetní jednotce, které úkony bude za takovou generální prohlídku považovat. 

Tato volnost pak samozřejmě ovlivňuje výsledný zisk nebo ztrátu podniku a má 

také vliv na výsledky analýzy účetní závěrky. 
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2.2 Oceňování pozemků, budov a zařízení při pořízení 
 

Standard IAS 16 nerozlišuje zda se jedná o ocenění majetku, který byl pořízen koupí 

nebo byl vyroben ve vlastní režii. 

 

Účetní jednotce vzniká při nákupu určitých aktiv závazek, který je spojen například 

s demontáží aktiva nebo uvedením místa do původního stavu. Tento může vzniknout 

také během období, kdy je aktivum podnikem využíváno k jiným než výrobním účelům. 

Závazek má charakter rezervy, protože má neurčitou výši a také není jasné, kdy 

nastanou peněžní toky spojené s jeho plněním. Tyto závazky musí účetní jednotka 

rozeznat, ocenit a vykázat v souladu s IAS 37 – Rezervy, podmíněné závazky a 

podmíněná aktiva. O hodnotu této rezervy se také zvýší hodnota pořizovaného aktiva.  

 

„Prostřednictvím odpisování aktiva po dobu jeho používání se do jednotlivých účetních 

období, kdy je aktivum používáno, rozprostřou i výdaje spojené s jeho budoucí 

likvidací. Náklad na demontáž je tedy v souladu s principem přiřazování nákladů 

souvisejícím výnosům rozpouštěn do nákladů společně s ostatními součástmi pořizovací 

ceny.“ [1, str. 108] 

 

Vymezení nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného majetku  

Při pořízení se pozemky, budovy a zařízení oceňují pořizovací cenou. Tato cena 

obsahuje: 

• cenu pořízení včetně cla a nevratných daní po odečtení obchodních slev a 

rabatů; 

• veškeré přímo přiřaditelné náklady nutné k uvedení aktiva do místa a podmínek, 

ve kterých je schopno fungovat zamýšleným vedením; 

• odhad nákladů spojených s demontáží a odstraněním majetku a obnovou místa, 

na kterém je situován; tato povinnost vznikne společnosti buď v době, kdy je 

majetek pořizován nebo jako důsledek užívání majetku v průběhu určitého 

období z důvodů jiných než je výroba zásob v průběhu tohoto období. 

 



 27 

Standard IAS 16 uvádí typy výdajů, které lze považovat za přímo související s 

pořízením a které tak lze zahrnout do ocenění při výchozím účetním zachycení: 

• výdaje na požitky zaměstnanců vztahující se k vytvoření či získání dané  

položky pozemků, budov a zařízení; 

• náklady na přípravu stanoviště; 

• počáteční náklady na dopravu a manipulaci; 

• náklady na instalaci a montáž; 

• náklady na testování správné funkčnosti aktiva, po odpočtu čistého výtěžku z 

prodeje jakýchkoliv položek vyrobených během dopravy aktiva na stanoviště a 

vytvoření nezbytých podmínek; 

• odborné poplatky. 

 

Součástí pořizovací ceny nejsou: 

• náklady na otevření nového zařízení; 

• náklady na představení nového výrobku nebo služby (včetně nákladů na 

reklamní a propagační aktivity); 

• náklady spojené s podnikáním v nové lokalitě nebo s novou skupinou zákazníků 

(včetně nákladů na školení personálu); 

• administrativní a jiné všeobecné režijní náklady. 

 

Dále nejsou součástí pořizovací ceny částky, které vznikly při užívání nebo přemístění 

majetku. Jako příklad takových částek uvádí IAS 16: 

• náklady vzniklé v době, kdy majetek, který je schopný fungovat způsobem 

zamýšleným vedením, dosud nebyl uveden do provozu nebo nefunguje na plnou 

kapacitu; 

• počáteční provozní ztráty, například ty, které vznikají v době, kdy se teprve tvoří 

poptávka po produkci získané z daného majetku; 

• náklady na přemístění nebo reorganizaci části nebo všech operací společnosti. 
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2.3 Oceňování pozemků, budov a zařízení k rozvahovému dni  

 

Přecenění majetku má u aktiv jako jsou pozemky, budovy a zařízení velký význam, 

protože tento majetek prochází častými změnami tržní hodnoty. Pokud rostou tržní ceny 

aktiv, jejich hodnota v účetnictví je podhodnocená a nezachycuje jejich skutečnou 

hodnotu. Proto standard IAS 16 dovoluje zvýšení hodnoty těchto aktiv tak, aby se jejich 

skutečná hodnota nelišila od účetních hodnot. Při přecenění vznikne v důsledku zvýšení 

tržních cen přebytek (gain), který se nezachytí ve výsledovce, ale má vliv na vlastní 

kapitál. 

 

Účetní jednotka si může zvolit mezi dvěma způsoby ocenění položek pozemků, budov a 

zařízení k rozvahovému dni. Těmito způsoby jsou: 

• Model historické/pořizovací ceny (Cost Model); 

- majetek je oceněn v pořizovací ceně snížené o oprávky a kumulované 

ztráty ze snížení hodnoty; 

• Model přecenění (Revaluation Model)  

- majetek je oceněn ve fair value snížené o oprávky a kumulované ztráty 

ze snížení hodnoty. 

 

Vybraný model musí být použit pro celou třídu pozemků, budov nebo zařízení. Jako 

příklad uvádí IAS 16 tyto třídy majetku: 

• pozemky, 

• pozemky a budovy, 

• stroje, 

• lodě, 

• letadla, 

• motorové dopravní prostředky, 

• nábytek a příslušenství, 

• kancelářské zařízení, 
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Model pořizovací ceny (Cost Model) 

Položky pozemků, budov a zařízení jsou v účetnictví vedena v pořizovací ceně snížené 

o oprávky a kumulované ztráty ze snížení hodnoty v souladu s IAS 36 – Snížení 

hodnoty aktiv.  

 

Obrázek 1: Model pořizovací ceny 

 

 

PC – pořizovací cena 

Zdroj: KRUPOVÁ, L. a kol. IAS/IFRS: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 
 

V tomto modelu je zakázáno přeceňovat majetek směrem nahoru. Jak je vidět 

z obrázku, pokud dojde ke snížení hodnoty pod úroveň pořizovací cenu, účtuje se toto 

snížení výsledkově jako ztráta ze snížení hodnoty (Impairment Loss2). Pokud dojde 

později ke zrušení tohoto snížení, účtuje se také výsledkově ale pouze do výše 

pořizovací ceny. V tomto případě se jedná o výnos.  

 

Model přecenění (Revaluation Model) 

„Pokud lze fair value pozemků, budov a zařízení spolehlivě měřit, mohou být tyto 

položky v rámci modelu přeceňování vedeny ve fair value k datu přecenění, snížené o 

následné oprávky a následné ztráty ze snížení hodnoty.“ [5, str. 236] 

 

Revaluation model povoluje přecenění majetku oběma směry, nahoru i dolů. Model 

přecenění vyžaduje spolehlivě určenou reálnou hodnotu, která odpovídá tržní ceně 

majetku. Tato hodnota je určena pro každou položku individuálně těmito způsoby: 

• nezávislý odhad; 

• ocenění reprodukčními náklady; 

• výnosová metoda; 
                                                 
2 Ztráta ze snížení hodnoty je částka, o kterou účetní hodnota aktiva převyšuje zpětně získatelnou 
hodnotu. 
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• ocenění diskontovanými peněžními toky. 

 

Přeceňování musí být prováděno dostatečně často, aby nedošlo k významnému rozdílu 

mezi účetní hodnotou a hodnotou fair value k datu rozvahy. Pokud dojde k tomu, že se 

účetní hodnota významně odlišuje od fair value, je nutné nové přecenění. Všechny 

položky, které jsou v rozvaze uvedeny v přeceněných částkách, musí být v příloze 

k účetní závěrce uvedeny ve svých historických cenách. 

 

Obrázek 2: Model přecenění 

 

 

PC – pořizovací cena 

Zdroj: KRUPOVÁ, L. a kol. IAS/IFRS: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 
 

Pokud je položka pozemků, budov a zařízení přeceněna, v otázce oprávek lze 

postupovat k datu přecenění dvěma způsoby a to: 

• Přepočet oprávek koeficientem 

1. stanoví se koeficient jako poměr hodnoty přecenění k zůstatkové ceně 

aktiva; 

2. koeficientem se vynásobí hodnota oprávek. 

• Metoda nulování oprávek 

1. oprávky se nulují proti pořizovací hodnotě aktiva; 

2. zvýší se pořizovací cenu aktiva, tak aby odpovídala reálné hodnotě. 

 

Zvýšení hodnoty aktiva 

U obou metod je zvýšení oprávek účtováno proti fondu z přecenění do vlastního 

kapitálu. To platí, pokud se jedná o první změnu hodnoty směrem nahoru. Tím pádem 

není ovlivněn výsledek hospodaření. Jednotlivé položky by měly být v tomto fondu 

evidovány odděleně.  
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Pokud dojde v dalším období ke snížení hodnoty, mohou nastat dva případy: 

• Hodnota snížení ocenění je menší nebo rovna předchozímu zvýšení ocenění; 

- snížení hodnoty je vypořádáno pouze v rámci fondu z přecenění, který je 

snížen. 

• Hodnota snížení ocenění je vyšší než předchozí zvýšení ocenění; 

- snížení hodnoty je vypořádáno v rámci fondu z přecenění, který se pak rovná 

nule a rozdíl mezi hodnotou zvýšení a snížení je účtován do nákladů; pokud 

by ale nejdříve došlo ke snížení hodnoty, které se účtovalo do nákladů, 

následné zvýšení hodnoty je výnosem. 

 

Snížení hodnoty aktiva 

Snížení hodnoty aktiva se účtuje do nákladů, s výjimkou případu, kdy je nejdříve snížen 

fond z přecenění, který vznikl v předcházejících období kvůli zvýšení hodnoty aktiva. 

 

Fond z přecenění může být také převeden přímo do nerozdělených zisků minulého 

období, pokud dojde k jeho realizaci. Realizace může nastat v případě zastarání nebo 

vyřazení aktiva nebo také v době, kdy je aktivum podnikem stále využíváno. Pak se 

přírůstek určí jako rozdíl mezi odpisy ze zvýšené hodnoty aktiva a odpisy z účetní 

hodnoty.  

 

Je patrné, že řešení dle modelu přecenění je asymetrické. Zvýšení ocenění se účtuje 

rozvahově, zatímco snížení hodnoty se účtuje výsledkově. Pro změnu ocenění budov a 

zařízení je proto výhodnější model pořizovací ceny, protože kvůli zvýšeným odpisům 

dle modelu přecenění společnost vykáže nižší zisk (pokud neupraví odpisový plán nebo 

zbytkovou hodnotu). Model přecenění je proto vhodný spíše pro pozemky, které se 

neodpisují.  

 

Obrázky 3 a 4 na následující straně zobrazují model historických cen u odepisovaných a 

neodepisovaných aktiv. 
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Obrázek 3: Model historických cen u neodepisovaných aktiv 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních 
standardů IAS/IFRS. 
 

Obrázek 4: Model historických cen u odpisovaných aktiv v IAS 16 a IAS 38 

 

Zdroj: DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních 
standardů IAS/IFRS. 
 

Následné výdaje 

V průběhu doby držení aktiva účetní jednotka vynaloží peněžní prostředky, které 

mohou být klasifikovány jako tzv. následné výdaje. Tyto následné výdaje se stanou 

součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku, pokud zvyšují jeho užitečnost. 

Pokud se ale jedná o opravy a udržování, jsou tyto výdaje nákladem. 
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2.4 Definice používané v IAS 16 
 

AKTIVUM (Asset) 

Aktivum je rozeznáno v okamžiku, kdy: 

a) je pravděpodobné, že budoucí ekonomický prospěch spojený s danou položkou 

poplyne do společnosti; 

b) pořizovací cena položky je spolehlivě měřitelná. 

Pokud ale není jedno z těchto kritérií splněno, jsou náklady spojené s pořízením 

vykázány ve výsledovce. 

 

POZEMKY, BUDOVY A ZAŘÍZENÍ (Property, Plant and Equipment)  

Pozemky, budovy a zařízení jsou hmotná aktiva: 

a) která jsou společností držena z důvodu jejich použití při výrobě nebo 

poskytování zboží nebo služeb, pronájmu jiným společnostem nebo pro 

administrativní účely, a 

b) u nichž se očekává, že budou využity v průběhu více než jednoho účetního 

období. 

 

ÚČETNÍ HODNOTA (Carrying Amount)  

Účetní hodnota je částka, v níž je aktivum vykazováno v rozvaze po odečtení oprávek a 

akumulovaných ztrát ze snížení hodnoty aktiva 

 

POŘIZOVACÍ CENA (Cost)  

Pořizovací cena je částka zaplacených peněz nebo peněžních ekvivalentů nebo fair 

value jiných protihodnot souvisejících s pořízením aktiva v době jeho pořízení nebo 

výstavby. 

 

REÁLNÁ HODNOTA (Fair Value) 

Fair value je částka, za kterou může být aktivum směněno nebo závazek vyrovnán mezi 

znalými, ochotnými stranami v nespřízněné transakci za obvyklých podmínek. 
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2.5 Rozdíly v oceňování dlouhodobého hmotného majetku dle české 
účetní legislativy a IFRS/IAS 

 
Na základě analýzy české účetní legislativy a mezinárodních standardů finančního 

výkaznictví a jejich přístupů k oceňování dlouhodobého hmotného majetku a následné 

změně ocenění vyplývají rozdíly, z nichž nejvýznamnější jsou zachyceny v tabulce 1. 

Všechny rozdíly jsou dále podrobněji popsány. 

 

Tabulka 1: Rozdíly v oceňování dlouhodobého hmotného majetku 

Rozdíl IAS 16 ČÚL 

Náhradní díly 
Hlavní náhradní díly jsou součástí 

položky pozemky, budovy a 
zařízení a odepisují se. 

Náhradní díly jsou většinou 
klasifikovány v položce zásoby. 

Zásoby se neodepisují, ale zúčtují 
do nákladů v době spotřeby. 

Náklady spojené 
s odstraněním aktiva 
a s uvedením místa 
do původního stavu. 

Tyto náklady jsou součástí 
pořizovací ceny aktiva a odepisují 

se. 

Na tyto náklady se většinou tvoří 
rezerva. 

Generální prohlídky 

Náklady na generální prohlídky 
jsou zachyceny jako samostatné 
aktivum a odepisují se do doby 

další generální prohlídky. 

Na tyto náklady se většinou tvoří 
rezerva. 

Směna aktiv 

Možnost ocenění nabyté položky 
reálnou hodnotou nebo účetní 

hodnotou; záleží na tom, zda má 
transakce komerční povahu. 

Účtuje se jako nákup a prodej. 

Přecenění na reálnou 
hodnotu 

Položky pozemků, budov a 
zařízení mohou být vedeny 
v reálné hodnotě snížené o 

oprávky a kumulativní ztráty ze 
snížení hodnoty. 

Není povoleno. 

Snížení hodnoty 

Aplikuje se standard IAS 36 – 
Snížení hodnoty aktiv. Standard 

nerozlišuje mezi trvalým a 
přechodným a snížením. 

Není detailně propracováno. 
Přechodné snížení hodnoty 
majetku se účtuje pomocí 
opravných položek a trvalé 
snížení pomocí oprávek. 

 
Zdroj: LOJA, R. a VOJÁČKOVÁ, H., Účetní závěrka podle IFRS se zaměřením na  

majetek. 
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Rozdíly mezi oběma přístupy lze rozdělit do dvou hlavních oblastí. První se týká 

oceňování dlouhodobého hmotného majetku při jeho pořízení a druhá se zabývá jejích 

následným přeceněním a metodami, které pro toto přecenění mohou být použity.   

 

2.5.1 Oceňování dlouhodobého hmotného majetku při jeho pořízení 

Při oceňování dlouhodobého hmotného majetku při jeho pořízení je třeba vzít v úvahu 

tyto skutečnosti, které ovlivní cenu, ve které bude majetek oceněn.  

• Náklady na uvedení místa do původního stavu 

Dle české účetní legislativy si účetní jednotka může vytvořit rezervu na budoucí 

náklady, ale jejich výše nevstupuje do pořizovací ceny aktiva. Na rozdíl od 

české účetní legislativy, standard IAS 16 umožňuje zahrnout do pořizovací ceny 

majetku i náklady spojené s vyřazením aktiva a uvedením místa do původního 

stavu. Tyto náklady jsou zachyceny jako aktivum a na druhou stranu si k nim 

vytváří účetní jednotka rezervu v souladu s IAS 37 – Rezervy.  

 

• Náhradní díly 

Česká účetní legislativa považuje všechny náhradní díly za zásoby a ty se tak 

v okamžiku spotřeby dostávají do nákladů. Oproti tomu standard IAS 16 

povoluje, aby hlavní náhradní díly byly považovány za součást aktiva. Musí 

však splňovat podmínky, že se specificky vztahují k určité položce pozemků, 

budov a zařízení a zároveň je jejich doba použitelnosti delší než jeden rok.  

 

• Aktivace úroků 

Česká účetní legislativa nechává rozhodnutí o zahrnutí úroků do pořizovací ceny 

na účetní jednotce. Standard IAS 23 – Výpůjční náklady umožňuje dvě varianty 

řešení: 

- zahrnutí úroků do pořizovací ceny majetku; 

- úroky jsou vykázány jako náklady období, ve kterém byly 

vynaloženy, bez ohledu na to, jak byly půjčky použity. 

Standard IAS 23 umožňuje zahrnout do pořizovací ceny úroky z úvěru na koupi 

dlouhodobého hmotného majetku, pokud se jedná o tzv. způsobilé aktivum. 
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Způsobilým aktivem je takový majetek, u kterého je třeba delšího časového 

období k tomu, aby mohl být použitý zamýšleným způsobem.  

 

• Leasing 

Při pořízení majetku formou finančního leasingu, je tento majetek dle české 

účetní legislativy oceněn svou reprodukční pořizovací cenou, popř. pořizovací 

cenou. Pomocí operativního leasingu je majetek pouze pronajatý a po skončení 

pronájmu zůstává v majetku pronajímatele. Splňuje ale jedno z kritérií IFRS a 

to, že majetek je po většinu své ekonomické životnosti pronajímán. Standard 17 

– Leasingy stanoví, že majetek je oceněn reálnou hodnotou nebo, pokud je nižší, 

současnou hodnotou minimálních leasingových splátek. 

 

• Okamžik zařazení do majetku 

„Náklady na aktivum se přestanou aktivovat v okamžiku, kdy je aktivum v místě 

a ve stavu, ve kterém je schopno fungovat dle záměru managementu.“ [6, str. 

143] 

Česká účetní legislativa vyžaduje, aby k zařazení do majetku došlo až po splnění 

všech zákonných povinností. Z tohoto důvodu může vznikat rozdíl mezi 

okamžikem zařazení a to ovlivní například částku úroků z úvěrů, která může být 

dle české legislativy zahrnuta do pořizovací ceny aktiva.  

 

• Směna aktiv 

Při pořízení majetku směnou se v české účetní legislativě pořizovací cena rovná 

částce uvedené ve smlouvě. Pokud tato částka není uvedena, majetek se ocení 

reprodukční pořizovací cenou. Standard IAS 16 uvádí, že majetek je při nabytí 

směnou oceněn fair value poskytnutého aktiva nebo získaného aktiva, popřípadě 

účetní hodnotou poskytnutého aktiva. 
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2.5.2 Oceňování dlouhodobého hmotného majetku k rozvahovému dni 

K rozvahovému dni by měla být hodnota dlouhodobého hmotného majetku upravena 

tak, aby zobrazovala jeho skutečnou hodnotu. V této oblasti existují mezi IFRS a ČÚL 

tyto významné rozdíly: 

• Přecenění na reálnou hodnotu 

Česká účetní legislativa neumožňuje přecenění majetku na jeho reálnou hodnotu. 

Majetek je veden v pořizovacích cenách snížených o kumulované oprávky a 

opravné položky. Standard IAS 16 povoluje přecenění na reálnou hodnotu, 

ocenění majetku se pak rovná jeho reálné hodnotě snížené o kumulované 

oprávky a opravné položky. 

 

• Snížení hodnoty majetku 

V české účetní legislativě je možné snížit ocenění majetku pomocí opravných 

položek pokud se jedná o přechodné snížení hodnoty nebo oprávek pokud se 

jedná o snížení trvalé. Mezinárodní standard IAS 16 nezahrnuje otázku snížení 

hodnoty aktiv pomocí opravných položek, toto je řešeno standardem IAS 36 – 

Snížení hodnoty aktiv.  

 

• Generální opravy  

U některých položek majetku je třeba provádět generální opravy, které nemusí 

zároveň zahrnovat i výměnu jednotlivých dílů. Náklady na tyto opravy se stanou 

samostatným aktivem a jsou odepisovány do další kontroly. Pokud se další 

opravy uskuteční dříve, než bylo plánováno, předchozí se vyřadí. Záleží na 

účetní jednotce, jakou opravu bude považovat za významnou. Česká účetní 

legislativa umožňuje vytvoření rezerv na takové opravy, ale samostatné aktivum 

při nich nevzniká.  
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3 Řešení problematiky oceňování dlouhodobého hmotného 
majetku ve společnosti ABC, a.s. 

 

 

Společnost ABC, a.s. patří mezi české průmyslové společnosti s jednou z nejdelších 

tradic, protože byla založena již v první polovině 19. století. Původně se jednalo jen o 

vysokopecní a slévárenský závod, ale postupem času došlo ke koncentraci ostatních 

menších hutních podniků z okolí v průběhu 70. a 80. let 19. století. V první polovině 20. 

století dále stoupal význam společnosti ABC, a.s., která se významně podílela na 

výrobě oceli a válcovaného materiálu v Československu. 

 

Po druhé světové válce došlo ke znárodnění společnosti, ta se ale dále rozvíjela a v 80. 

letech 20. století bylo dosaženo maximálního extenzivního rozvoje, kdy se vyrábělo 

více než 2 mil. tun oceli ročně. V 90. letech došlo postupně k privatizaci společnosti, 

která se stala akciovou společností. Roční výroba oceli tvoří významnou část domácí 

produkce. Během své dlouholeté existence společnost ABC, a.s. vyrobila více než 120 

mil. tun oceli. 

 

Podnik ABC je akciovou společností, jejíž základní kapitál přesahuje výši 7 mld. Kč a 

je tvořen akciemi na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  Kč 1 000,-.  

 

Předmětem podnikání je zejména: 

• výroba hutních výrobků; 

• výroba a prodej koksu a vedlejších koksochemických výrobků; 

• mechanické, chemické zkoušení výrobků a materiálů a ověřování kvality; 

• výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů; 

 

Zjednodušená rozvaha sestavená k 31. 12. 2007 je uvedena v příloze 1. Společnost 

ABC, a.s. je kapitálově těžkou firmou, u níž tvoří 38% aktiv dlouhodobý hmotný 

majetek. Tento majetek je krytý vlastním kapitálem, který tvoří více než 70% pasiv 

společnosti. Struktura dlouhodobého hmotného majetku je uvedena v tabulce 2 na 

následující straně. 
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Tabulka 2: Dlouhodobý hmotný majetek ve společnosti ABC, a.s. dle ČÚL 

(v tis. Kč) 
31.12.2007 

Položka rozvahy 
Brutto Korekce Netto 

31. 12. 2006 

Dlouhodobý hmotný majetek 20 866 082 -12 752 981 8 113 100 8 312 339 
Pozemky 280 142 0 280 142 280 651 
Stavby 5 169 726 -2 851 531 2 318 194 2 288 877 
Sam. mov. věci a soubory mov. věcí 14 902 891 -9 898 897 5 003 994 4 992 590 
- Stroje a zařízení 13 790 753 -9 011 007 4 779 746 4 826 250 
- Dopravní prostředky 1 091 056 -869 463 221 593 163 611 
- Inventář 21 082 -18 427 2 655 2 729 
Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 
Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 1 519 0 1 519 1 519 
Nedokončený DHM 412 742 -2 553 410 189 663 372 
Poskytnuté zálohy na DHM 99 062 0 99 062 85 330 

Zdroj: Interní materiály společnosti  

 

3.1 Oceňování dlouhodobého hmotného majetku ve společnosti ABC, a.s. 
 

Oceňování dlouhodobého hmotného majetku ve společnosti ABC, a.s. se řídí: 

• Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 

• Vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

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

které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Na základě těchto právních předpisů a také Českých účetních standardů jsou stanoveny 

vnitropodnikové účetní směrnice, které připravuje oddělení metodiky. 

 

Ve své vnitřní účetní směrnici má společnost ABC, a.s. definován dlouhodobý hmotný 

majetek, jako takový jehož ocenění je vyšší než Kč 40 000,- v jednotlivém případě a 

dobou použitelnosti delší než jeden rok.  

 

Hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok oceněný při pořízení cenou 

Kč 40 000,- a nižší není považován za dlouhodobý majetek. O takovém majetku se 

účtuje jako o zásobách a jeho vydání do používání je vykazováno ve výkazu zisku a 

ztráty jako Spotřeba materiálu a energie.  
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3.1.1 Oceňování dlouhodobého hmotného majetku při jeho pořízení  

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. Dlouhodobý 

hmotný majetek pořízený ve vlastní režii se oceňuje vlastními náklady. Vlastními 

náklady jsou veškeré přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s 

vytvořením dlouhodobého hmotného majetku vlastní činností (výrobní režie), popř. 

nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku je dlouhodobé povahy 

(přesahuje období jednoho účetního období). 

 

Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje: 

• dlouhodobý hmotný majetek nabytý darováním; 

• majetek nově zjištěný v účetnictví, např. inventarizační přebytky (účtuje se 

souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek); 

• vklad dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou případů, kdy vklad je 

oceněn podle společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak. 

 

Reprodukční cenou se oceňuje rovněž dlouhodobý hmotný majetek, jehož původní 

pořizovací cena byla vyšší než Kč 1 mil., a byl pořízen formou finančního pronájmu. 

Tento majetek je oceněn reprodukční pořizovací cenou a je zaveden do evidence jako 

plně odepsaný. Reprodukční pořizovací cena je stanovena znalcem nebo odhadem dle 

interních předpisů společnosti. 

 

Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, pokud převýšilo u 

jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku Kč 40 000,-, zvyšuje 

pořizovací cenu dlouhodobého majetku. 

 

Ocenění souboru movitých věcí se zvýší o pořizovací cenu, reprodukční pořizovací 

cenu nebo vlastní náklady věci do souboru dodatečně zařazené. Při vyřazení části 

souboru movitých věcí se ocenění souboru sníží o ocenění vyřazené části, přičemž míra 

odepsanosti vyřazené části je shodná s mírou odepsanosti souboru. 

 

Náklady, které jsou součástí pořizovací ceny a náklady nezahrnované do vstupní ceny 

se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 500/2002 Sb. Tyto náklady 
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jsou vyjmenovány v části 1.2 Oceňování dlouhodobého hmotného majetku při jeho 

pořízení na straně 18. 

 

3.1.2 Oceňování dlouhodobého hmotného majetku k rozvahovému dni 

Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku je tvořena v případě, že účetní 

hodnota je vyšší než hodnota z užívání, která je stanovena jako současná hodnota 

odhadovaných budoucích peněžních toků, u nichž se očekává, že vzniknou z užívání 

dlouhodobého majetku. 

 

Základem tvorby opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku je zásada 

opatrnosti, která je zakotvena v § 25 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, kdy 

účetní jednotka je povinna při účtování o výsledku hospodaření vzít za základ všechna 

předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou účetní 

jednotce známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, jakož i všechna snížení hodnoty 

bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního období zisk nebo ztráta. Na 

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví navazuje vyhláška č. 500/2002 Sb., která v § 55 

stanoví postup tvorby a použití opravných položek a dále ČUS č. 005. 

 

Opravná položka k majetku: 

• má vždy individuální charakter, týká se vždy konkrétního aktiva; 

• představuje přechodné snížení hodnoty aktiva, jak se jeví ke dni účetní závěrky; 

• vždy snižuje hodnotu aktiva (má tedy pasivní nebo nulový zůstatek) a v rozvaze 

se uvádí v aktivech jako položka "Korekce"; 

• se sníží, popř. zruší vyúčtováním ve prospěch nákladů, pokud inventarizace v 

následujícím období neprokáže opodstatněnost jejich výše. 

 

Tvorba opravné položky se zúčtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 55 - 

Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních 

nákladů souvztažně k účtům účtových skupin 09 - Opravné položky k dlouhodobému 

majetku. 
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Pokud inventarizace v následujícím období neprokáže opodstatněnost výše opravné 

položky, opravná položka se sníží, popřípadě zruší vyúčtováním ve prospěch 

příslušného účtu nákladů.  

 

Podkladem k účtování o opravných položkách v ABC, a.s. je "Příkaz k zaúčtování"- 

tiskopis, ke kterému musí být přiložen: 

• výpočet - způsob zjišťování opravné položky; 

• zdůvodnění snížení příp. zrušení opravné položky. 

 

Každoročně se provádí inventarizace opravných položek a podle výsledků inventarizace 

majetku se musí vytvořit, ponechat, snížit nebo zrušit opravnou položku.  

 

Účetní opravné položky vytvořené a zaúčtované v minulém účetním období se zruší a 

zaúčtuje se nově vypočtená hodnota účetních opravných položek vypočtených v 

běžném účetním období. 

 

Účetní opravné položky se vytváří k majetku, u kterého se při inventarizaci zjistí, že 

jeho ocenění v účetnictví je vyšší než momentální tržní cena, avšak tato skutečnost je 

přechodného charakteru. Vodítkem pro tvorbu a čerpání účetních opravných položek je 

obecné vymezení § 24 až § 26 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dále metody  

uvedené v § 55 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

 

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku se vytváří v případě, je-li užitná 

hodnota majetku, zjištěná při inventarizaci výrazně nižší3, než je jeho ocenění v 

účetnictví po odečtení oprávek a toto snížení nelze považovat za definitivní. Snížení 

hodnoty má tedy přechodný charakter. Příčinou vzniku opravných položek je např.: 

• znehodnocení majetku (jakoukoli formou), kdy výsledná částka znehodnocení 

není k datu uzavírání účetních knih přesně známa a není možné se odpovědně 

rozhodnout, zda bude hospodárné majetek likvidovat nebo opravit; 

• další neupotřebitelnost majetku; 

                                                 
3 Například v důsledku další neupotřebitelnosti, aniž došlo k jeho poškození nebo ztrátě funkčnosti. 



 43 

• zcizení majetku, kdy není k datu uzavírání účetních knih k dispozici vyjádření 

orgánů řešících toto zcizení a není tak zřejmé, že majetek není možné získat v 

původním stavu zpět; 

• snížení hodnoty aktiva z důvodu rozdílu mezi zůstatkovou hodnotou a zpětně 

získatelnou hodnotou tohoto majetku (prodej, tržní kapitalizace). 

 

Ke každému rozvahovému dni společnost prověřuje účetní hodnotu svého hmotného a 

nehmotného majetku, aby objevila náznaky toho, zda nedošlo ke ztrátě ze snížení 

hodnoty majetku. Existují-li takové signály, je odhadnuta realizovatelná hodnota 

majetku a určen případný rozsah ztráty ze snížení hodnoty. 

 

 

3.2 Analýza rozdílů oceňování dlouhodobého hmotného majetku 
společnosti ABC, a.s. podle ČÚL a IFRS/IAS 

 

Na základě porovnání účetních výkazů společnosti ABC, a.s. sestavených dle ČÚL a 

IFRS vyplývají rozdíly v ocenění dlouhodobého hmotného majetku. V případě položek 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí a Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek je ocenění dle IFRS vyšší než ocenění dle ČÚL. Opačná situace je u položek 

Pozemky a Stavby. U položek Jiný dlouhodobý hmotný majetek a Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý hmotný majetek k žádné změně hodnoty nedošlo. Vyčíslení rozdílů, které 

vznikají při oceňování dlouhodobého hmotného majetku oběma přístupy uvádím 

v tabulce 3 na straně 44. 
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Tabulka 3: Ocenění dlouhodobého hmotného majetku společnosti ABC, a.s. 
k 31. 12. 2007 

(v tis. Kč) 
Hodnota DHM netto 

Položka rozvahy 
IFRS ČÚL 

Rozdíl 

Dlouhodobý hmotný majetek 9 212 870 8 113 100 1 099 770

Pozemky 226 814 280 142 -53 328

Stavby 2 212 243 2 318 194 -105 951

Nemovitosti IAS 178 694 - 178 694

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 6 050 948 5 003 994 1 046 954

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 1 519 1 519 0

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 443 590 410 189 33 401

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 99 062 99 062 0

Zdroj: Interní materiály společnosti ABC, a.s. 
 

Při sestavení účetní závěrky v souladu s IFRS došlo ke zvýšení hodnoty Dlouhodobého 

hmotného majetku o 13,56%. V následující tabulce 4 uvádím, které rozdílné přístupy 

k oceňování mezi IFRS a ČÚL způsobily toto odlišné ocenění dlouhodobého hmotného 

majetku společnosti ABC, a.s. 

 

Tabulka 4: Analýza rozdílů oceňování  

(v tis. Kč) 

Položka rozvahy 
Fin. 

leasing 
Oper. 

leasing 
Gen. 

opravy 
Náhr. 
díly 

IAS 40 Celkem 

Dlouhodobý hmotný majetek 238 260 30 519 612 520 218 471 0 1 099 770 

Pozemky 0 0 0 0 -53 328 -53 328 

Stavby 0 0 19 415 0 -125 366 -105 951 

SMV a SMV 238 260 30 519 593 105 185 070 0 1 046 954 

Nemovitosti 0 0 0 0 178 694 178 694 

Nedokončený DHM 0 0 0 33 401 0 33 401 

Zdroj: Interní materiály společnosti ABC, a.s. 

 

V tabulce 5 na straně 45 je tato analýza rozdílů oceňování vyjádřená také procenty, 

kterými se jednotlivé úpravy podílejí na celkovém rozdílu ocenění dlouhodobého 

hmotného majetku. 
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Tabulka 5: Analýza rozdílů oceňování v % 

Položka rozvahy 
Fin. 

leasing 
Oper. 

leasing 
Gen. 

opravy 
Náhr. 
díly 

IAS 40 Celkem 

Dlouhodobý hmotný majetek 2,94% 0,38% 7,55% 2,69% 0,00% 13,56% 
Pozemky     -0,57% -0,57% 
Stavby   0,24%  -1,54% -1,30% 
SMV a SMV 2,94% 0,38% 7,31% 2,28%  12,91% 
Nemovitosti     2,11% 2,11% 
Nedokončený DHM    0,41%  0,41% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z výsledků které jsou uvedeny v tabulce je patrné, že největší vliv na ocenění 

dlouhodobého hmotného majetku má položka Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí tvořící rozdíl 12,91% a v ní první řadě náklady na generální opravy, 

7,31%.  

 

Pozemky jsou dle IFRS oceněny hodnotou Kč 226 810 tis., která je nižší o Kč 53 328 

tis. než při ocenění v souladu s ČÚL. Toto snížení hodnoty je způsobeno jejich 

reklasifikováním z dlouhodobého hmotného majetku, protože se jedná investice ve 

smyslu IAS 40 – Investice do nemovitostí. Tyto nemovitosti jsou společností ABC, a.s. 

drženy za účelem pronájmu; v ČÚL neexistuje obdoba IAS 40. Hodnota pozemků dle 

IFRS je proto nižší o 19,04%. Ocenění Dlouhodobého hmotného majetku dle IFRS se 

touto úpravou snížilo o 0,57%.  

 

V položce Stavby došlo oproti ocenění dle ČÚL jak ke zvýšení tak i snížení ocenění dle 

IFRS. Byly vyřazeny stavby, které jsou investicemi a do hodnoty byly zahrnuty i 

generální opravy. Vyřazení staveb způsobilo pokles částky u položky Stavby o 5,41% a 

započítaní generálních oprav zvýšilo ocenění o 0,84%. Celková hodnota rozdílu činí Kč 

105 951 tis. a znamená pokles položky Stavby o 4,57% při ocenění dle IFRS. Hodnota 

Dlouhodobého hmotného majetku určená dle ČÚL byla po těchto úpravách snížena o 

1,3%. 

 

Do ocenění položky Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek dle IFRS byly 

zahrnuty i významné náhradní díly v hodnotě Kč 33 401 tis., které tak způsobily její 
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zvýšení o 8,14%. Na ocenění Dlouhodobého hmotného majetku se tato úprava projevila 

navýšením o 0,41%. 

 

Položka Samostatné movité věci a soubory movitých věcí je dle IFRS oceněna 

částkou Kč 6 050 948 tis., která je o Kč 1 046 954 tis. vyšší, než při ocenění dle ČÚL. 

Úpravami v souladu s IFRS byla hodnota této položky zvýšena o 20,92%. Tento rozdíl 

se skládá z následujících úprav: 

• majetek pořízený formou finančního leasingu – Kč 238 260 tis., 4,76%; 

• majetek pořízený formou operativního leasingu – Kč 30 519 tis., 0,61%; 

• generální opravy – Kč 593 105 tis., 11,85 %; 

• náhradní díly – Kč 185 073 tis., 3,7%. 

Na rozdílu ocenění položky Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se tyto 

rozdíly podílejí v rozsahu, který je ukázán v grafu 1. Je patrné, že největší význam má 

zahrnutí nákladů na generální opravy majetku do jeho pořizovacích cen.  

 

Graf 1: Podíl úprav na ocenění Samostatných mov. věcí a souborů mov. věcí 

23%

3%

56%

18%

Finanční leasing Operativní leasing

Generální opravy Náhradní díly
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Nárůst ocenění této položky znamená i zvýšení hodnoty Dlouhodobého hmotného 

majetku a to o 12,9%. Protože leasing, náhradní díly a generální opravy mají největší 

vliv na rozdílné ocenění, budu se jimi dále podrobněji zabývat.  
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3.2.1 Leasing 

Společnost ABC, a.s. pořizuje majetek také formou finančního leasingu. Společnost 

měla k 31. 12. 2007 dvacet sedm platných leasingových smluv, ale v roce 2007 uzavřela 

pouze jednu novou leasingovou smlouvu. Nejvýznamnější majetek pořizovaný formou 

finančního leasingu (podle zůstatkových cen dle IFRS) je vyjmenován v tabulce 6. 

 

Tabulka 6: Majetek pořizovaný formou finančního leasingu 

Zařízení na plynulé odlévání oceli  44 707 tis. Kč 
Bruska 14 666 tis. Kč 
Pásové rypadlo 13 458 tis. Kč 
Mostový jeřáb 7 500 tis. Kč 
Trysková a hrotovací linka 7 063 tis. Kč 

Efectomat 2 708 tis. Kč 

Zdroj: Interní materiály společnosti ABC, a.s. 

 

V roce 2007 zahrnula společnost ABC, a.s. do rozvahy dle IFRS majetek v hodnotě Kč 

238 260 tis. netto, který je pořizován formou finančního leasingu a hodnota položky 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí je tak v rozvaze dle IFRS vyšší o 

4,76% oproti rozvaze sestavené v souladu s českou účetní legislativou. Přitom ale 

zároveň dochází ke snížení položky Časové rozlišení, ze které jsou vyňaty Náklady 

příštích období tvořené mimořádnými splátkami. 

 

Formou operativního leasingu má společnost ABC, a.s. pronajaty vysokozdvižné 

vozíky, jejichž  netto hodnota zahrnutá v rozvaze dle IFRS je Kč 30 519 tis., 

 

Účetní jednotka účtuje o pořízení majetku finančním leasingem v souladu s ČÚL, tímto 

způsobem:  

• vznik závazku 381/321; 

• do nákladů se tyto částky dostávají zaúčtováním 518/381; 

• majetek je pořízen zaplacením kupní ceny 042/221; 

• převeden do majetku 022/042; 

• hodnota majetku se zvýší o reprodukční pořizovací cenu 022/082. 
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Dle IFRS má být majetek zachycen dle podstaty transakce, to znamená vykázat majetek 

a zároveň závazek za pronajímatelem. Proto je tento majetek zachycen v rozvaze 

sestavené dle IFRS v částce, která se rovná pořizovací ceně. 

 

Společnost ABC, a.s. pořídila formou finančního leasingu v březnu 2005 kopírovací 

brusku včetně všech jejích součástí a příslušenství, která slouží k broušení sochorů do 

délky 10 m. Za tuto brusku zaplatí 72 pravidelných měsíčních splátek ve výši Kč 302 

079,- a jednu mimořádnou splátku ve výši Kč 630 426,-. Měsíční úroková míra je 

0,3338%. Společnost zařadí brusku do majetku v ocenění současnou hodnotou 

minimálních splátek, která se určí podle vztahu: 

( )
∑

+
=

tr

P
PV

1
 

kde r je úroková míra 0,3338% a t je počet období. 

 

Současná hodnota splátek se rovná Kč 19 999 832,- (výpočet je uveden v příloze 2) a 

bruska je v majetku oceněna touto částkou. Ve stejné výši je i závazek. Společnost 

ABC, a.s. bude tuto brusku odepisovat 10 let a proto oprávky vypočtené z pořizovací 

ceny dle IFRS mají hodnotu Kč 166 667,-. Stavy účtů na konci roku 2007 by vypadaly 

tak jak ukazuje schéma 1 

 

Schéma 1: Účtování o finančním leasingu dle IFRS 

Bruska  Oprávky  Peníze  Závazek 

19999832    1500003  PS -3349137   19999832 
    2000004   -3624948  2862426  
    2000004   -3624948  2993083  
         3115192  
    5500011   -10599033   14903851 
           

VH min. let  Úrok  Odpisy    

 -1986714  509756   2000004     
 -2631869          
           
 -4618583          
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Zdroj: Vlastní zpracování 
 

V rozvaze sestavené dle IFRS je bruska zařazena do majetku a společnosti vznikl 

závazek. Ten je snižován postupně splátkami, ale část splátky tvoří také úrok, který je 

nákladem. S tím jak se postupně snižuje dlužná částka, klesá i úrok a naopak se zvyšuje 

částka o kterou se snižuje závazek. V letech 2005, 2006 a 2007 by společnost vykázala 

ztrátu; tato ztráta by v dalších letech klesala s tím, jak se bude snižovat částka úroků. 

 

Dle ČÚL zůstává bruska v majetku pronajímatele až do doby zaplacení kupní ceny. 

Závazky společnosti vznikají ke dni splatnosti platby, která je určená leasingovou 

smlouvou. Do majetku bude bruska zařazena až po úplném splacení v roce 2011 a 

protože její původní pořizovací cena byla vyšší než Kč 1 mil., bude oceněna 

reprodukční pořizovací cenou. Pokud společnost zaplatí své závazky v době splatnosti, 

budou stavy účtů k 31. 12. 2007 vypadat následovně, jak je uvedeno ve schématu 2. 

 

Schéma 2: Účtování o finančním leasingu dle ČÚL 

Závazek  Bruska  Peníze 

 0  0   PS -3349137 
       -3624948 
       -3624948 
        
       -10599033 

Náklady př. období  VH min. let  Náklady na služby 

630426    2797515  3730020  
 78804   3730020    
 105072       
 105072       

341478    6527535    
 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Rozvaha k 31. 12. 2007 dle IFRS v Kč 

Bruska 19 999 832 Závazek 11 029 131 
Oprávky -5 500 011 VH min. let -4 618 583 
Peníze -10 599 033 VH BÚO. -2 509 760 
 3 900 788  3 900 788 

Rozvaha k 31. 12. 2007 dle ČÚL v Kč 

Bruska 0 Závazek 0 
Peníze -10 599 033 VH min. let -6 527 535 
Čas. rozlišení 341 478 VH BÚO -3 730 020 
 -10 257 555  -10 257 555 
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Mimořádná splátka ve výši Kč 630 426,- je časově rozlišena a do nákladů se dostává 

postupně každý měsíc v hodnotě Kč 8 756,-. Nákladem jsou všechny pravidelné splátky 

ve výši Kč 302 079,-. 

 

3.2.2 Významné náhradní díly 

Česká účetní legislativa považuje všechny náhradní díly za zásoby bez ohledu na jejich 

hodnotu. Oproti tomu IFRS umožňují do pořizovací ceny majetku zahrnout takové 

náhradní díly, které se k pozemkům, budovám nebo zařízením vztahují a budou 

používány déle než jeden rok.  

 

Společnost ABC, a.s. vlastní náhradní díly o kterých účtuje na účtech: 

• 115 000 – Materiál na skladě – náhradní díly (např. elektromotory, kyvadla);  

• 115 300 – Materiál na skladě – válce.      

Z těchto účtů a účtu 501 – Spotřeba materiálu jsem analýzou zjistila, jaké významné 

náhradní díly společnost eviduje. 

 

Výsledky analýzy ukazují, že společnost eviduje na svých skladech významné  náhradní 

díly za přibližně Kč 43 521 tis. k nejdůležitějším zařízením společnosti ABC, a.s. jako 

je vysoká pec, plynulé odlévání nebo válcovací tratě. Uvedený majetek je v účetní 

závěrce sestavené podle IFRS vykázán jako dlouhodobý hmotný majetek. Další 

náhradní díly (zejména válce) pak byly již v částce Kč 232 762 tis. zaúčtovány do 

nákladů (viz přílohy 3 a 4).  

 

Na základě odhadu doby životnosti a data pořízení je celková zůstatková cena 

náhradních dílů k 31. 12. 2007 Kč 218 473 tis. Tato hodnota byla zahrnuta do ocenění 

dlouhodobého hmotného majetku a to se tak zvýšilo o 2,69% oproti ocenění dle ČÚL. 

Tato úprava však nemá vliv na celkový stav aktiv, dojde pouze k přesunu této částky 

z oběžného majetku do dlouhodobého. 

 

Zahrnutí náhradních dílů do pořizovací ceny majetku je ukázáno na příkladu válcovací 

trati. Válcovací trať funguje následujícím způsobem. Sochor ohřátý v peci prochází 



 51 

ostřikem okují, dále předválcovacím a středním pořadím, je zpracováván na hotovních 

blocích, na které navazuje systém řízeného chlazení a následuje shromažďování 

válcovaných výrobků ve sběrných komorách.  

 

Válcovací trať byla pořízena v roce 1995 a její pořizovací cena je Kč 1 054 095 091,-. 

Životnost válcovací trati je 16 let. K této válcovací trati společnost ABC, a.s. evidovala 

v roce 2007 významné náhradní díly uvedené v tabulce 7. 

 

Tabulka 7: Významné náhradní díly k válcovací trati 

Název náhradního dílů 
Pořizovací 
cena v Kč 

Životnost 

Motor DMA+355x63W 600/600/600kW 59 2 023 000 10 
Motor DMA+355x63W 600/600/600kW 592/700/ 2 023 000 10 
KAZETA GCC 6548-BL.800    /B 2 019 651 5 
KAZETA GCC 6548-BL.800    /B 2 019 651 5 
Motor DMA+315M69  80kW  350V  B3 1 902 716 10 
Motor DMA+315M64  180kW  380V  B3 1 902 716 10 
Kyvadlo upravené 1 669 986 5 
Kyvadlo upravené 1 669 986 5 
Stůl kyvný 1 382 500 10 
Hřídel kloubová 883 698 7 

Celkem 17 496 901  

Zdroj: Interní materiály společnosti ABC, a.s. 
 

Pokud by se významné náhradní díly zahrnovaly do pořizovací ceny, zvýšily by ocenění 

válcovací trati o Kč 17 486 901,- na celkovou hodnotu Kč 1 071 581 992,- což je nárůst 

o 1,6%. Vzhledem k ceně samotné válcovací trati je tento rozdíl nevýznamný. 

 

Tento rozdíl mezi ČÚL a IFRS má dopad na výsledek hospodaření a to kvůli 

rozdílnému rozložení nákladů v dalších letech. Dle IFRS mohou být náhradní díly 

odepisovány samostatně a nedostanou se tak jednorázově do nákladů roku 2007. Při 

účtování v souladu s ČÚL jsou náhradní díly považovány za zásoby a pokud jsou 

spotřebovány ve výrobě, stanou se nákladem daného období. Schéma 3 na následující 

straně zobrazuje rozvahy sestavené oběma přístupy ke konci roku 2007. 
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Schéma 3: Vliv významných náhradních dílů na rozvahu 

Rozvaha k 31. 12. 2007 dle ČÚL v Kč 

Válcovací trať 1 054 095 091 VK 1 054 095 091 
Zásoby 0 VH min.let -536 165 454 
Peníze -17 496 901 VH BÚO -60 657 704 
Oprávky -579 326 257   
 457 271 933  457 271 933 

 
Rozvaha k 31.12.2007 dle IFRS v Kč 

Válcovací trať 1 071 591 992 VK 1 054 095 091 
Zásoby 0 VH min. let -536 165 454 
Peníze -17 496 901 VH BÚO -43 877 405 
Oprávky -580 042 859   
 474 052 232  474 052 232 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

3.2.3 Generální opravy 

IFRS umožňují aktivovat náklady na generální opravy a vést je jako majetek. ČÚL 

dovoluje na tyto generální opravy vytvářet rezervy. Při účtování dle IFRS se zvýší 

hodnota aktiv a také je ovlivněn výsledek hospodaření, protože vznikají náklady ve 

formě odpisů. Oproti tomu při účtování dle ČÚL se vytvořením rezervy zvýší hodnota 

pasiv a změní se i jejich struktura, protože vzroste podíl cizího kapitálu. 

 

Společnost ABC, a.s. věnuje opravám dlouhodobého hmotného majetku velkou 

pozornost a vynakládá na ně nemalé peněžní prostředky. Od roku 2000 vynaložila 

společnost na opravy a udržování přibližně Kč 8 mld. Společnost účtuje o opravách  na 

účtech: 

 

• 511 401 - Náklady na opravy - žáruvzdorný materiál; 

• 511 500 - Externí náklady na opravy; 

• 511 560 - Náklady na opravy hutních výměnných zařízení. 

 

Společnost využívá systém zakázek na jednotlivé opravy tzn. na každou novou opravu 

zakládá specifickou zakázku. Na základě analýzy zakázek na generální opravy za 

posledních 5 let mi vyplynuly nejvýznamnější generální opravy. Ty jsou vyjmenovány 

v následující tabulce 8.  
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Tabulka 8: Generální opravy 

Majetek Rok 

Ohřívač větru 2003 
Rekonstrukce lokomotiv  2003 
Stavědlo č. 1 2003 
Stavědlo č. 2 2003 
Stavědlo č. 3 2004 
Konvertor 2004 
Vysoká pec 2005 
Konvertor  2005 
Ohřívač větru 2006 
Průměr 475 - 2 proudy 2006 
Stavědlo č. 4 a 5 2006 
Střecha válcovny 2007 

Zdroj: Interní materiály společnosti ABC, a.s. 

 

U jednotlivých generálních oprav byla vyčíslena jejich celková hodnota a provedena  

jejich aktivace podle měsíce ukončení opravy (viz příloha 5). Jejich hodnotu byla 

snížena o odpisy. Společnost odepisuje majetek rovnoměrným způsobem od měsíce 

následujícího po pořízení. Výsledkem jsou zůstatkové ceny, na základě kterých jsem 

zjistila, že kdyby společnost sestavovala účetní závěrku podle IFRS, potom by 

vykazovala u dlouhodobého hmotného majetku v účetní závěrce sestavené k 31. 12. 

2007 o Kč 673 171 tis. více v hodnotách brutto, tj. v pořizovacích cenách a o Kč 593 

105 tis. v cenách netto, tzn. v zůstatkových cenách.  

 

 

3.3 Možnosti oceňování dlouhodobého hmotného majetku společnosti 
ABC, a.s. dle IFRS/IAS  

 

Společnost ABC, a.s. nepostupuje při oceňování o dlouhodobém hmotném majetku 

podle všech principů, které jsou popsány v IFRS/IAS. Těmito principy jsou zejména: 

• přecenění dlouhodobého hmotného majetku k rozvahovému dni; 

• aktivace úroků z úvěrů do pořizovací ceny majetku; 

• náklady na uvedení místa do původního stavu. 
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Společnost nepořídila majetek směnou a mezi ČÚL a IFRS nevznikl významný rozdíl 

v okamžiku zařazení majetku, kvůli kterému by došlo ke změně hodnoty nákladů 

zahrnutých do pořizovací ceny.  

 

Důvodem, proč nejsou úroky z úvěrů a náklady na uvedení místa do původního stavu 

zahrnovány do pořizovací ceny, je jejich malá významnost ve změně ocenění. V případě 

přeceňování na reálnou hodnotu je překážkou především obtížnost. Těmito možnostmi 

oceňování dlouhodobého hmotného majetku se budu dále zabývat. 

 

3.3.1 Přecenění na reálnou hodnotu 

Účetnictví by mělo zobrazovat pravdivý a věrný obraz ekonomických skutečností. Proto 

IFRS umožňují přecenění dlouhodobého hmotného majetku k rozvahovému dni na fair 

value. Majetek společnosti ABC, a.s. je k rozvahovému dni oceněn ve svých 

pořizovacích cenách snížených o kumulované oprávky a opravné položky a není 

přeceňován na svou reálnou hodnotu. 

 

Důvodem je především velké množství dlouhodobého hmotného majetku, které 

prakticky znemožňuje jeho pravidelné přeceňování. Především proto, že IFRS požadují 

pravidelné přecenění celé třídy majetku (na individuální bázi) a není možné přecenit 

pouze jednu položku. Toto přecenění by navíc mělo být dle IAS 16 – Pozemky, budovy 

a zařízení prováděno alespoň jednou za 3 až 5 let. Například u pozemků se ale cena 

mění i během kratšího období a přecenění by tak muselo být prováděno daleko častěji.  

 

Ocenění některých položek je také problematické z toho důvodu, že společnost ABC, 

a.s. vlastní takové položky majetku, které jsou např. jediné v České republice, takže se 

s nimi neobchoduje a jejich hodnota je pak určena reprodukční pořizovací cenou, 

výnosovou metodou nebo diskontovanými peněžními toky. Jejich ocenění tak závisí i 

na celkovém výkonu společnosti, protože pokud bude přinášet hodnotu svým 

akcionářům, bude ocenění celé společnosti vyšší. 
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Jak by vypadalo přecenění majetku při zvýšení jeho reálné hodnoty vysvětlím na 

příkladu válcovací trati. Její pořizovací cena je Kč 1 054 000 tis., oprávky činí Kč 

580 000 tis. a zůstatková cena je Kč 474 000 tis. Zůstatková cena trati se zvýší o Kč 

100 000 tis. Při zvýšení zůstatkové hodnoty se musí přepočítat oprávky a zde IFRS 

nabízejí dvě možnosti: přepočet koeficientem nebo nulování oprávek. Výpočet a 

zaúčtování v tis. Kč uvádím dále v tabulce 9, 10 a schématu 4. Na straně 56 zachycuje 

účtování schéma 5. 

 

Přepočtení oprávek koeficientem 

Zůstatková cena se zvýší o Kč 100 000 tis. a tento růst se rovná 21,1%. Tímto 

koeficientem se také vynásobí hodnota oprávek.  

 

Tabulka 9: Přepočtení oprávek koeficientem v tis. Kč 

 
Původní 
hodnoty 

Přecenění 

PC 1 054 000 1 276 380 
Oprávky 580 000 702 380 
ZC 474 000 574 000 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Schéma 4: Účtování oprávek přepočtených koeficientem v tis. Kč 

Válcovací trať  Oprávky  Fond z přecenění 

1 054 000    580 000   100 000 
222 380    122 380    

1 276 380    702 380    
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Metoda nulování oprávek 

Při použití této metody se účetní hodnota rovná reálné hodnotě. Oprávky pak tvoří 

rozdíl mezi touto hodnotou a zůstatkovou cenou.  

 

Tabulka 10: Metoda nulování oprávek v tis. Kč 

 
Původní 
hodnoty 

Přecenění 

PC 1 054 000 1 054 000 
Oprávky 580 000 480 000 
ZC 474 000 574 000 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Schéma 5: Účtování oprávek metodou nulování v tis. Kč 

Válcovací trať  Oprávky  Fond z přecenění 

1 054 000    580 000   100 000 
   100 000     
    480 000    

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zůstatková cena majetku je stejná a proto i následné zvýšené odpisy budou stejné u 

obou přístupů. Záleží tedy na rozhodnutí společnosti, zda chce vykazovat majetek ve 

vyšším ocenění (přepočtení koeficientem). 

 

3.3.2 Náklady na uvedení místa do původního stavu 

Při pořízení majetku, se kterým je spojena povinnost vrácení místa do původního stavu 

nebo jeho demontáž, může účetní jednotka do jeho ocenění zahrnout náklady na tyto 

činnosti. Toto zvýšení hodnoty aktiva je účtováno proti účtu rezerv dle IAS 37 – 

Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva. Součástí rezerv se také každý rok 

stávají úroky. Rezerva se do nákladů dostane pomocí odpisů majetku, jehož je součástí. 

ČÚL neumožňuje tyto náklady do ceny pořízení zahrnout a společnost tak na ně vytváří 

rezervy. Rezervy jsou zaúčtovány proti účtu nákladů.  

 

Zaměstnanci útvaru techniky společnosti ABC, a.s. provedli odborný odhad na  budoucí 

vynaložené náklady spojené s uvedením místa do původního stavu u nejvýznamnějších 

investičních akcí posledních let. Postup stanovení odhadu nákladů na uvedení místa do 

původního stavu u válcovací tratě uvádím v tabulce 11 na straně 57. 
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Tabulka 11: Technický odhad nákladů u válcovací tratě 

- cca 7 500 t 
+ šrot 
- demontáž 

Demontáž strojního zařízení  
(nepředpokládá se další 
využití) 

Kč 0,- 

- cca 31 500m3 (1 m3 za Kč 2 500,-) 
Bourání betonů 

Kč 75 750 tis.  

- cca 82 500m3 (1 m3 za Kč 400,-) 
Zásypy (štěrk) 

Kč 33 000 tis. 

Skladování (31500m3) Kč 15 570 tis. 

- cca 10 000m3 (1 m3 za Kč 600) 
Zemina 

Kč 6 000 tis. 

Celkem Kč 133 500 tis. 

Zdroj: Interní materiály společnosti ABC, a.s. 

 

Kromě válcovací tratě patří mezi hlavní položky, u kterých vznikají náklady na uvedení 

místa do původního stavu například konvertor a stavební a technologická část pánvové 

pece. Celková hodnota těchto nákladů je Kč 159 346 tis. Odhad nákladů na uvedení 

místa do původního stavu u  konvertoru uvádím v příloze 6. 

 

IAS 37 - Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva požaduje, aby byla částka 

diskontovaná, pokud je časový faktor významný. Protože náklady na uvedení místa do 

původního stavu budou vynaloženy v rozmezí 12 – 24 let, musí být částky rezerv 

diskontovány pomocí tržní úrokové míry. Tržní úrokovou míru jsem spočítala jako 

vážený aritmetický průměr úrokových sazeb společnosti ABC, a.s. Dle přílohy 7 je tržní 

úroková míra rovna 4,92%. Na základě diskontovaných peněžních toků se hodnota 

rezerv rovná Kč 53 069 tis. jak je ukázáno v tabulce 12. 

 

Tabulka 12: Výše nákladů na uvedení místa do původního stavu 

(v tis. Kč) 

Majetek 
Likvidace 

v roce 
Náklady Úrok 

Faktor 
anuity 

Diskontované 
CF - Rezerva 

Konvertory 2020 6 364 4,92% 0,535602 3 409 
Pánvová pec - stavby 2022 13 831  0,486548 6 729 
Pánvová pec - stroje 2022 5 650  0,486548 2 749 
Válcovací tratě 2032 133 500  0,300984 40 181 

Celkem  159 346   53 068 

Zdroj: Interní materiály společnosti ABC, a.s. 
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Zaúčtování této rezervy (v tis. Kč a bez oprávek a odpisů) dle IFRS a ČÚL uvádím na 

schématech 6 a 7. Při účtování rezervy dle IFRS se nákladem stává úrok, který také 

zvyšuje hodnotu rezervy.  

 

Schéma 6: Účtování rezervy dle IFRS 

Majetek  Rezervy  Úrok 

6 050 948    53 069  2 610  
53 069    2 610    

        
6 104 017    55 679    

 
Rozvaha k 31. 12. 2007 dle IFRS v tis. Kč 

Majetek 6 104 017 VK 6 050 948 
  Rezervy 55 679 
  VH BÚO -2 610 
 6 104 017  6 104 017 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Při účtování dle ČÚL se rezerva účtuje ve výši v jaké je odhad, částka není 

diskontovaná a účtuje se proti nákladům. Vznik rezervy mění strukturu pasiv, kde 

zvyšuje cizí zdroje a snižuje vlastní kapitál prostřednictvím sníženého výsledku 

hospodaření. Na hodnotu celkových pasiv nemá vznik rezervy vliv. 

 

Schéma 7: Účtování rezervy dle ČÚL 

Majetek  Rezerva  Náklady 

6 050 948   159346   159346  
        

 
Rozvaha k 31. 12. 2007 dle ČÚL v tis. Kč 

Majetek 6 050 948 VK 6 050 948 
  Rezervy 159 346 
  VH BÚO -159 346 
 6 050 948  6 050 948 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pokud by společnost ABC, a.s. zahrnula náklady na uvedení místa do původního stavu 

do ocenění majetku, došlo by ke zvýšení položky Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí o Kč 53 069 tis. na Kč 14 955 960 tis. brutto což je zvýšení o 0,36%. 

Celková hodnota dlouhodobého hmotného majetku se zvýší o 0,25% na Kč 20 919 150 

tis. 
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3.3.3 Aktivace úroků  

Česká účetní legislativa nechává rozhodnutí o zařazení úroků z úvěrů do pořizovací 

ceny na účetní jednotce. Společnost ABC, a.s. tyto náklady do pořizovací ceny 

nezahrnuje. Pro účely sestavení výkazů dle IFRS jsou ale úroky součástí pořizovací 

ceny.  

 

Zahrnutí úroků do pořizovací ceny má vliv na rozvahu i výkaz zisku a ztrát. Pokud se 

stanou úroky součástí pořizovací ceny, zvýší se hodnota aktiv a úroky se nestanou 

jednorázovým nákladem, ale postupně se stanou součástí nákladů pomocí odpisů. Při 

postupu zaúčtování používaném ve společnosti ABC, a.s. se úroky stanou nákladem 

v období čerpání úvěru a sníží tak jednorázově výsledek hospodaření.  

 

V průběhu roku 2007 vykazovala společnost  ABC, a.s. pouze dva úvěry na 

nedokončený hmotný majetek. Z většiny současných úvěrů pořídila společnost hmotný 

majetek aktivovaný v letech 2001 až 2003. 

 

Prvním úvěrem byl úvěr na pořízení Žíhací pece č. 3 (včetně generátoru endoplynu a 

odtahu spalin), která je určena pro měkké žíhání. Začátek čerpání úvěru byl v listopadu 

2006 a žíhací linka byla aktivována 30. 4. 2007 v celkových pořizovacích nákladech Kč 

81 026 tis. Pokud by společnost účtovala úroky z úvěru do pořizovací ceny, byla by tato 

pořizovací cena o  Kč 974 tis. vyšší.    

 

Druhým úvěrem byl úvěr na pořízení Cirkofluxu, zařízení pro měření povrchových vad 

tyčí metodou rozptylových toků. U tohoto úvěru byl začátek čerpání v červnu 2006. 

Přistroj byl aktivován 15. 8. 2007 a celkové pořizovací náklady byly Kč 23 277 tis. Při 

zaúčtování úroků do pořizovací ceny by byla pořizovací cena o Kč 1 364 tis. vyšší. 

Zaúčtování úroků oběma způsoby uvádím na schématu 8. 

 

Schéma 8: Účtování úroků do pořizovací ceny dle IFRS a ČÚL 

Majetek  Bank. úvěr  Peníze 

104 303    104 303  104 303 104 303 
2338       974 

       1364 
106 641       2338 
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Rozvaha k 31. 12. 2007 dle IFRS 

Majetek 106 641 Bank. úvěr 104 303 
Peníze -2 338   
 104 303  104 303 

 
Majetek  Bank. úvěr  Peníze  Úrok 

104 303    104 303  104 303 104 303  974  
       974  1 364  
       1 364    
104 303       2 338  2 338  

 
 

Rozvaha k 31. 12. 2007 dle ČÚL 

Majetek 104 303 Bank. úvěr 104 303 
Peníze -2 338 VH BÚO -2 338 
 101 965  101 965 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Při zaúčtování úroků dle IFRS se zvýší hodnota aktiv o zaplacené úroky. Při postupu 

v souladu s ČÚL se úrok stane nákladem a sníží výsledek hospodaření. Hodnota 

celkových aktiv a pasiv je proto vyšší při účtování dle IFRS. Pořizovací cena žíhací 

pece se zvýší o 1,2% a u Cirkofluxu toto zvýšení činí 5,86%. Hodnota položky 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se zvýší o 0,02% na Kč 14 905 229 

tis. brutto. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku je pak vyšší o 0,01% na Kč 20 

868 419 tis. brutto. 

 

V souvislosti s novelizací standardu IAS 23 – Výpůjční náklady se od 1. 1. 2009 bude 

smět účtovat o výpůjčních nákladech pouze do pořizovacích nákladů na toto aktivum.  

Rada pro IFRS přitom doporučuje firmám dřívější přijetí tohoto standardu. 

 

Zahrnutím nákladů na uvedení místa do původního stavu a úroků z úvěrů do 

pořizovacích cen majetku dle ČÚL se zvýší položka Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí o 0,38% a Dlouhodobý hmotný majetek o 0,26%. Jejich vliv na hodnotu 

ocenění je tak nejmenší ze všech úprav. 
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3.3.4 Návrhy na oceňování dlouhodobého hmotného majetku  
 

Společnosti ABC, a.s. bych doporučila, aby zahrnovala úroky z úvěrů na pořízení 

majetku do jeho ocenění. Přestože podíl dlouhodobých bankovních úvěrů na celkovém 

kapitálu společnosti ABC, a. s. se v současnosti snižuje, předpokládám, že nejde o 

trvalý trend a v budoucnosti se jejich podíl zvýší. V souvislosti s tím vzroste i vliv 

úroků na výši pořizovací ceny majetku. Navíc v souvislosti s novelizací standardu IAS 

23 – Výpůjční náklady se jejich zahrnutí do pořizovací ceny stane nutností.  

 

Zahrnutí nákladů na uvedení místa do původního stavu do pořizovací ceny 

dlouhodobého hmotného majetku by podle mého názoru zvýšilo věrnost zobrazení 

tohoto majetku ve finančních výkazech připravených dle IFRS/IAS. 

 

Jak je uvedeno v části 3.3.1 na straně 54, přeceňování majetku k rozvahovému dni na 

reálnou hodnotu je z důvodu velkého množství majetku těžko proveditelné. Přeceňování 

by navíc znamenalo administrativní i finanční zátěž. Vzhledem k rozsahu majetku 

doporučuji přeceňovat pouze ty třídy aktiv u kterých dochází k největším změnám tržní 

hodnoty, např. pozemky. 
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Závěr 
 

 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala oceňováním dlouhodobého hmotného 

majetku. V první, teoretické části jsem popsala dva přístupy, které se při oceňování 

dlouhodobého hmotného majetku používají a to českou účetní legislativu a Mezinárodní 

standardy finančního výkaznictví. Druhá část je zaměřena na oceňování dlouhodobého 

hmotného majetku ve společnosti ABC, a.s. a analýzu rozdílů, které vznikají mezi 

oběma přístupy. 

 

Česká účetní legislativa je zaměřena především na právní stránku účetních případů a 

naopak Mezinárodní standardy finančního výkaznictví se zaměřují na jejich podstatu. 

Z těchto odlišných přístupů se pak odvíjí rozdíly, které lze rozdělit na dvě hlavní 

skupiny; jedná se ocenění majetku při jeho pořízení a následně ocenění majetku 

k rozvahovému dni. Za hlavní rozdíly vznikající u oceňování majetku při pořízení jsou 

považovány: 

• náklady na uvedení místa do původního stavu; 

• náhradní díly; 

• leasing; 

• aktivace úroků; 

• generální opravy. 

Rozdíly, které vznikají při následném přecenění majetku k rozvahovému dni jsou: 

• snížení hodnoty; 

• přecenění na reálnou hodnotu.  

 

Při oceňování dlouhodobého hmotného majetku ve společnosti ABC, a.s. vznikají 

významné rozdíly a to především proto, že 38% aktiv je tvořena právě tímto majetkem. 

Celkový rozdíl zůstatkových cen dlouhodobého hmotného majetku je Kč 1 099 769 tis. 

a to z důvodu oceňování dle IFRS, kdy je jeho hodnota vyšší o 13,55%. Jeho největší 

podíl je způsoben rozdílným oceněním položky Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí v hodnotě Kč 1 046 954 tis. U položek Stavby a Pozemky je ocenění dle 
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IFRS o Kč 178 693 tis. nižší, protože majetek v této hodnotě je považován za investice 

v souladu s IAS 40 – Investice do nemovitostí. Do hodnoty položky Nedokončený 

dlouhodobý hmotný majetek byly zahrnuty také významné náhradní díly v hodnotě Kč 

33 401 tis. 

 

Ocenění Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí dle IFRS je vyšší o 

20,92%  z důvodů zahrnutí následujících částek do jejího ocenění: 

• leasing – Kč 268 779 tis.; 

• náhradní díly – Kč 185 070 tis.; 

• generální opravy – Kč 593 105 tis. 

 

Započítáním zůstatkových cen majetku, který je předmětem leasingu, se hodnota 

položky Samostatné movité věci a soubory movitých věcí zvýšila o 5,37%. Významné 

náhradní díly způsobily růst ocenění o 3,7% a generální opravy zvýšily ocenění o 

11,85%. 

 

Dlouhodobý hmotný majetek oceňovaný v souladu s IFRS by měl vyšší hodnotu, pokud 

by společnost ABC, a.s. využívala i další postupy v souladu s IFRS. Jedná se o zahrnutí 

nákladů na uvedení místa do původního stavu a úroků z úvěrů do pořizovací ceny 

majetku.  

 

Pro vytvoření rezervy na náklady na uvedení místa do původního stavu musí existovat 

jejich odhad. Protože se jedná o delší časový horizont, požaduje IFRS aby byla částka 

rezervy diskontována na současnou hodnotu. Celková hodnota rezerv je technickým 

oddělením odhadována na Kč 159 346 tis. a její současná hodnota se rovná Kč 53 068 

tis. O tuto částku by se zvýšilo ocenění dlouhodobého hmotného majetku brutto; jedná 

se o 0,25%. 

 

Společnost ABC, a.s. má v současnosti pouze 2 úvěry poskytnuté na nedokončené 

investice v průběhu roku 2007. Hodnota úroků z úvěrů se rovná Kč 2 338 tis. a při 

začlenění do pořizovací ceny majetku by se ocenění dlouhodobého hmotného majetku 

zvýšilo o 0,01%. 
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Částka, o kterou by se hodnota dlouhodobého hmotného majetku ve společnosti ABC, 

a.s. zvýšila zahrnutím těchto dvou úprav, je vzhledem k jeho celkové hodnotě 

zanedbatelné; jedná se o 0,26%.  

 

Ve společnosti ABC, a.s. se nepřeceňuje dlouhodobý hmotný majetek k rozvahovému 

dni na reálnou hodnotu. Důvodem je především množství takového majetku, které jeho 

přecenění prakticky znemožňuje a také požadavky IFRS; ty vyžadují aby byla 

přeceněná vždy celá třída majetku a aby toto přecenění bylo prováděno pravidelně tak, 

by se reálná hodnota nelišila od hodnoty vedené v účetnictví.  

 

Kromě rozdílného oceňování dlouhodobého hmotného majetku, které má vliv na stav 

aktiv společnosti ABC, a.s. způsobuje zpracování účetní závěrky dle IFRS také rozdílné 

výsledky hospodaření a stav pasiv ve srovnání s účetní závěrkou sestavenou v souladu 

s ČÚL.  

 

Například při účtování o majetku pořizovaného formou finančního leasingu dle IFRS se 

zvýší hodnota majetku a zároveň oprávek, protože majetek je odepisován. Společnosti 

vzniká současně závazek v hodnotě pořizovací ceny majetku. Vliv na výsledek 

hospodaření je pak tvořen odpisy a úrokem zaplaceným jako součást splátek. Při 

účtování ve shodě s ČÚL nevykáže společnost pronajatý majetek ve svých aktivech a 

závazky jí vznikají postupně podle splátkového kalendáře. Výsledek hospodaření se 

skládá ze sumy pravidelných splátek daného období, které se celé dostanou do nákladů 

a také poměrné částky mimořádné splátky.  

 

Významné náhradní díly zaúčtované postupem IFRS zvýší hodnotu aktiv 

v pořizovacích cenách, ale přitom roste také hodnota oprávek. Dopad na výsledek 

hospodaření je představován odpisy tohoto majetku. Naopak, při účtování dle ČÚL se 

náhradní díly stanou zásobami. Pokud dojde k jejich spotřebě v daném období, stanou 

se jednorázovým nákladem. 

 

Generální opravy, které IFRS umožňuje aktivovat jako majetek, zvýší stav aktiv 

společnosti ABC, a.s. a zároveň dojde k jejich snížení o oprávky k tomuto majetku, 
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které se postupně stanou nákladem. ČÚL dovoluje na takovéto opravy vytvořit rezervy, 

které zvýší podíl cizího kapitálu na pasivech společnosti ABC, a.s. 

 

Účtování o dlouhodobém hmotném majetku a sestavování účetní závěrky dle IFRS ve 

společnosti ABC, a.s. má tedy významný vliv na jeho ocenění a ovlivňuje celou 

rozvahu.  

 



 66 

Seznam použitých zdrojů 
 

 

Knihy 
 
[1] DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních 

standardů IAS/IFRS. 2006. ISBN 80-251-1085-0  

[2] HINKE, J., Účetnictví podle IAS/IFRS. 2006. ISBN 80-86851-49-4  

[3] KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. 2004.  

ISBN 80-7273-098-3  

[4] KOVANICOVÁ, D. Finanční účetnictví: světový koncept IFRS/IAS, 2005.  

ISBN 80-7273-129-7  

[5] KRUPOVÁ, L. a kol. IAS/IFRS: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví.    

            2005. ISBN 80-86324-44-3  

[6] LOJA, R. a VOJÁČKOVÁ, H., Účetní závěrka podle IFRS se zaměřením na 

majetek. 2005. ISBN 80-86371-48-4  

 

Zákony 

[7] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ze dne 12. prosince 1991 

 

Směrnice a vyhlášky 

[8] České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č.  

500/2002 Sb. ze dne 31. 12. 2003 

[9] Opatření č. 281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy 

účtování pro podnikatele ze 13. listopadu 2001 

[10] Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení č. 563/1991 

Sb., zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které 

jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví ze dne 6. listopadu 

2002  

 

 

 



 67 

Účelově vydané materiály 

[11] Financial Statements in Accordance with IFRS and Independent Auditor´s 

Report as of 31 December 2007, ABC, a.s. 2007  

[12] Interní materiály společnosti ABC, a.s. 

[13] Výroční zpráva. ABC, a.s. 2007 

 

Internetové adresy 

[14] Přehled rozdílů mezi Mezinárodními standardy finančního výkaznictví a Českou 

účetní legislativou. /online/ Dostupné z:  

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/IFRS_CAL_Comparison_CZ.pdf 

 Aktualizováno 12. 5. 2008 

 

[15] Summaries of International Financial Reporting Standards. /online/ Dostupné z 

http://www.iasplus.com/standard/ias16.htm 

Aktualizováno: 12. 5. 2008 



 68 

Seznam tabulek  
 

 

Tabulka 1: Rozdíly v oceňování dlouhodobého hmotného majetku 

Tabulka 2: Dlouhodobý hmotný majetek ve společnosti ABC, a.s. dle ČÚL 

Tabulka 3: Ocenění dlouhodobého hmotného majetku společnosti ABC, a.s. k 31. 12. 

2007 

Tabulka 4: Analýza rozdílů oceňování  

Tabulka 5: Analýza rozdílů oceňování v % 

Tabulka 6: Majetek pořizovaný formou finančního leasingu 

Tabulka 7: Významné náhradní díly k válcovací trati 

Tabulka 8: Generální opravy 

Tabulka 9: Přepočtení oprávek koeficientem v tis. Kč 

Tabulka 10: Metoda nulování oprávek v tis. Kč 

Tabulka 11: Technický odhad nákladů válcovací tratě 

Tabulka 12: Výše nákladů na uvedení místa do původního stavu 

 

 

 

Seznam grafů a obrázků 
 

 

Graf 1: Podíl úprav na ocenění Samostatných mov. věcí a souborů mov. věcí 

Obrázek 1: Model pořizovací ceny 

Obrázek 2: Model přecenění 

Obrázek 3: Model historických cen u neodepisovaných aktiv 

Obrázek 4: Model historických cen u odpisovaných aktiv v IAS 16 a IAS 38 

 

 

 



 69 

Seznam schémat 
 

 

Schéma 1: Účtování o finančním leasingu dle IFRS 

Schéma 2: Účtování o finančním leasingu dle ČÚL 

Schéma 3: Vliv významných náhradních dílů na rozvahu 

Schéma 4: Účtování oprávek přepočtených koeficientem v tis. Kč 

Schéma 5: Účtování oprávek metodou nulování v tis. Kč 

Schéma 6: Účtování rezervy dle IFRS 

Schéma 7: Účtování rezervy dle ČÚL 

Schéma 8: Účtování úroků do pořizovací ceny dle IFRS a ČÚL 



 70 

Seznam příloh 
 

 

Příloha 1: Rozvaha společnosti ABC, a.s. k 31. 12. 2007 v tis. Kč 

Příloha 2: Výpočet současných hodnot splátek finančního leasingu brusky 

Příloha 3: Významné náhradní díly na skladě 

Příloha 4: Spotřebované významné náhradní díly 

Příloha 5: Generální opravy v tis. Kč 

Příloha 6: Náklady na demontáž konvertoru 

Příloha 7: Výpočet průměrné úrokové sazby 

 

 



 71 

Přílohy 
 
 

Příloha 1: Rozvaha společnosti ABC, a.s. k 31. 12. 2007 v tis. Kč 
 

31. 12. 2007 
Položka rozvahy 

Brutto Korekce Netto 
31. 12. 2006 

Aktiva celkem 34 540 613 -13 240 493 21 300 120 20 036 650 
Dlouhodobý majetek 24 258 618 -12 933 720 11 324 899 11 227 503 
  DNM 127 355 -104 002 23 354 11 227 503 
  DHM 20 866 081 -12 752 982 8 113 100 69 753 
  DFM 3 265 182 -76 737 3 188 445 8 312 338 
Oběžná aktiva 10 175 140 -306 773 9 868 366 8 732 750 
  Zásoby 4 802 613 -242 241 4 560 371 4 400 830 
  Dlouhodobé pohled. 2 230 0 2 230 6 597 
  Krátkodobé pohled. 2 571 112 -64 532 2 506 580 2 623 155 
  Krátkodobý fin. maj. 2 799 185 0 2 799 185 1 702 168 
Časové rozlišení 106 855 0 106 855 76 397 

 
 

Položka rozvahy 31. 12. 2007 31. 12. 2006 

Pasiva celkem 21 300 120 20 036 650 
Vlastní kapitál 15 758 714 143 53 874 
  Základní kapitál 7 096 130 7 096 130 
  Kapitálové fondy 75 533 75 533 
  Rezervní fondy, neděl.fond 2 194 324 2 076 994 
  VH minulých let 3 213 753 2 756 588 
  VH běžného úč. období 3 178 975 2 348 630 
Cizí zdroje 5 528 797 5 671 221 
  Rezervy 469 050 419 199 
  Dlouhodobé závazky 542 141 628 556 
  Krátkodobé závazky 3 235 719 278 1325 
  Bankovní úvěry a výpomoci 1 281 887 184 2141 
Časové rozlišení 12 609 11556 
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Příloha 2: Výpočet současných hodnot splátek finančního leasingu brusky 
 

Období Platba Úrok.míra PV plateb Dluh Úrok 
Částka 

snížení dluhu 

III-05 932 505 0,0000% 932 505 21 749 688 0 932 505 
IV-05 302 079 0,3338% 301 074 18 829 059 63 643 238 436 
V-05 302 079 0,3338% 300 072 18 589 827 62 847 239 232 
VI-05 302 079 0,3338% 299 074 18 349 797 62 049 240 030 
VII-05 302 079 0,3338% 298 079 18 108 965 61 247 240 832 

VIII-05 302 079 0,3338% 297 087 17 867 330 60 444 241 635 
IX-05 302 079 0,3338% 296 099 17 624 888 59 637 242 442 
X-05 302 079 0,3338% 295 114 17 381 636 58 828 243 251 
XI-05 302 079 0,3338% 294 132 17 137 573 58 016 244 063 
XII-05 302 079 0,3338% 293 154 16 892 696 57 201 244 878 

I-06 302 079 0,3338% 292 178 16 647 000 56 384 245 695 
II-06 302 079 0,3338% 291 206 16 400 485 55 564 246 515 
III-06 302 079 0,3338% 290 237 16 153 147 54 741 247 338 
IV-06 302 079 0,3338% 289 272 15 904 984 53 915 248 164 
V-06 302 079 0,3338% 288 309 15 655 992 53 087 248 992 
VI-06 302 079 0,3338% 287 350 15 406 169 52 256 249 823 
VII-06 302 079 0,3338% 286 394 15 155 512 51 422 250 657 

VIII-06 302 079 0,3338% 285 441 14 904 019 50 586 251 493 
IX-06 302 079 0,3338% 284 492 14 651 686 49 746 252 333 
X-06 302 079 0,3338% 283 545 14 398 511 48 904 253 175 
XI-06 302 079 0,3338% 282 602 14 144 491 48 059 254 020 
XII-06 302 079 0,3338% 281 662 13 889 623 47 211 254 868 

I-07 302 079 0,3338% 280 725 13 633 905 46 360 255 719 
II-07 302 079 0,3338% 279 791 13 377 332 45 507 256 572 
III-07 302 079 0,3338% 278 860 13 119 904 44 650 257 429 
IV-07 302 079 0,3338% 277 932 12 861 616 43 791 258 288 
V-07 302 079 0,3338% 277 008 12 602 466 42 929 259 150 
VI-07 302 079 0,3338% 276 086 12 342 451 42 064 260 015 
VII-07 302 079 0,3338% 275 168 12 081 569 41 196 260 883 

VIII-07 302 079 0,3338% 274 252 11 819 815 40 325 261 754 
IX-07 302 079 0,3338% 273 340 11 557 188 39 452 262 627 
X-07 302 079 0,3338% 272 430 11 293 684 38 575 263 504 
XI-07 302 079 0,3338% 271 524 11 029 301 37 696 264 383 
XII-07 302 079 0,3338% 270 621 10 764 035 36 813 265 266 

I-08 302 079 0,3338% 269 720 10 497 884 35 928 266 151 
II-08 302 079 0,3338% 268 823 10 230 844 35 040 267 039 
III-08 302 079 0,3338% 267 929 9 962 914 34 148 267 931 
IV-08 302 079 0,3338% 267 037 9 694 089 33 254 268 825 
V-08 302 079 0,3338% 266 149 9 424 366 32 357 269 722 
VI-08 302 079 0,3338% 265 263 9 153 744 31 456 270 623 
VII-08 302 079 0,3338% 264 381 8 882 218 30 553 271 526 

VIII-08 302 079 0,3338% 263 501 8 609 785 29 647 272 432 
IX-08 302 079 0,3338% 262 625 8 336 444 28 737 273 342 
X-08 302 079 0,3338% 261 751 8 062 190 27 825 274 254 
XI-08 302 079 0,3338% 260 880 7 787 021 26 910 275 169 
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XII-08 302 079 0,3338% 260 012 7 510 933 25 991 276 088 
I-09 302 079 0,3338% 259 147 7 233 924 25 070 277 009 
II-09 302 079 0,3338% 258 285 6 955 990 24 145 277 934 
III-09 302 079 0,3338% 257 426 6 677 129 23 217 278 862 
IV-09 302 079 0,3338% 256 569 6 397 336 22 287 279 792 
V-09 302 079 0,3338% 255 716 6 116 610 21 353 280 726 
VI-09 302 079 0,3338% 254 865 5 834 947 20 416 281 663 
VII-09 302 079 0,3338% 254 017 5 552 344 19 476 282 603 

VIII-09 302 079 0,3338% 253 172 5 268 797 18 532 283 547 
IX-09 302 079 0,3338% 252 330 4 984 304 17 586 284 493 
X-09 302 079 0,3338% 251 490 4 698 862 16 636 285 443 
XI-09 302 079 0,3338% 250 654 4 412 466 15 684 286 395 
XII-09 302 079 0,3338% 249 820 4 125 115 14 728 287 351 

I-10 302 079 0,3338% 248 989 3 836 805 13 769 288 310 
II-10 302 079 0,3338% 248 160 3 547 532 12 806 289 273 
III-10 302 079 0,3338% 247 335 3 257 294 11 841 290 238 
IV-10 302 079 0,3338% 246 512 2 966 087 10 872 291 207 
V-10 302 079 0,3338% 245 692 2 673 908   9 900 292 179 
VI-10 302 079 0,3338% 244 874 2 380 754   8 925 293 154 
VII-10 302 079 0,3338% 244 060 2 086 622   7 946 294 133 

VIII-10 302 079 0,3338% 243 248 1 791 507   6 965 295 114 
IX-10 302 079 0,3338% 242 438 1 495 408   5 980 296 099 
X-10 302 079 0,3338% 241 632 1 198 320   4 991 297 088 
XI-10 302 079 0,3338% 240 828   900 241   4 000 298 079 
XII-10 302 079 0,3338% 240 027   601 167   3 005 299 074 

I-11 302 079 0,3338% 239 228   301 094   2 007 300 072 
II-11 302 079 0,3338% 238 432             0   1 005 301 074 
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Příloha 3: Významné náhradní díly na skladě 
 

Náhradní díl Kč ND k majetku 

Válec hydraulický D 630 1 141 875 Plynulá odlévárna oceli 
Rameno hydraulické 1 033 549 Plynulá odlévárna oceli 
Převodovka klopení kompletní 2 012 476 VP  - strojně technická část 
Převodovka planetová kompletní 1 823 067 VP  - strojně technická část 
Žlab distribuční  L=2500 KOM 1 682 982 VP  - strojně technická část 
Rozdělovač otočný OR-02D-E/W 7 181 986 Vysoká pec 
Převodovka klopení konvertoru 2 160 183 Konvertor KKO  
Válec VR*MEZIV*U300 1 249 059 Stolice válcovny duo 
Válec VR*MEZIV*U300 1 166 617 Stolice válcovací 
Válec VR*MEZIV*U300 1 166 617 Stolice válcovací 
Válec VR*MEZIV*U300 1 166 617 Stolice válcovací 
Válec VR*MEZIV*U300 1 165 457 Stolice válcovací 
Válec VR*MEZIV*U300 1 165 457 Stolice válcovací 
Válec VR*DOV*KOL*UIC 60   942 854 Stolice válcovny duo 
Stůl kyvný - horní část 1 382 500 Stolice válcovací 
Převodovka Flender H2DM14   891 991 Válcovací trať 
Motor 73ASJ492570F/8  1100/965kW   891 232 Válcovací trať 
Motor DMA+355x63W 600/600/600kW 59 2 023 000 Válcovna 
Kazeta GCC 6548-BL.800    /B 2 019 651 Válcovna 
Motor DMA+315M69  80kW  350V  B3 1 902 716 Válcovna 
Motor DMA+315M64  180kW  380V  B3 1 902 716 Válcovna 
Kyvadlo upravené 1 669 986 Válcovna 
Válec SP*MEZIV*KOL*UIC 60 1 194 725 Válcovací stolice 
Hřídel kloubová   883 698 Válcovna 
Válec VR*DOV*U300 1 220 630 Stolice válcovací 
Válec SP*DOV*U300 1 219 504 Stolice válcovací 
Vřeteno 1 260 598 Přípravné pořadí kontijemné tratě 

Celkem 43 521 743  

 

 

Příloha 4: Spotřebované významné náhradní díly 
 
Náhradní díl Kč ND k majetku 

Válce z roku 2006   75 281 132 Válcovna 
Válce z roku 2007 149 495 406 Válcovna 
Kyvadlo upravené    1 669 986 Válcovna 
Stůl kyvný    1 382 500 Válcovna 
Motor DMA+355x63W 600/600/600kW 592/700/ 2 023 000 Válcovna 
Kazeta GCC 6548-BL.800    /BEZ POH 2 019 651 Válcovna 
Motor 73ASJ492570F/8  1100/965kW  750V 891 232 Válcovací trať 

Celkem 232 762 906  
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Příloha 5: Generální opravy v tis. Kč 
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Příloha 6: Náklady na demontáž konvertoru 
 

Činnost Kč 

Nádoba opěrného kruhu, ložiska a pevné stěny 3 861 000 
Pohon 1 002 830 
Ovládací kabiny 42 832 
Zařízení pro dopravu přísad do pánve 77 096 
Spodní skluzy pod konvertorem 205 590 
Odrazové stěny pod konvertorem 157 405 
Otočný skluz pro dopravu přísad do pánve 18 739 
Zařízení pro spouštění kyslíkových trysek do konvertoru 60 000 
Části haly 479 897 
Montážní pomůcky 458 122 

Celková demontáž 6 363 511 
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Příloha 7: Výpočet průměrné úrokové sazby 
 

Číslo účtu 
Stav k  

31.12.2007  
v Kč 

Úročitel v % k 
31.12.2007 

Vážený 
průměr 

461 137 30 856 942 5,38 1 658 560,66 
461 151 11 135 163 5,25 584 818,75 
461 152 56 902 178 5,27 2 998 175,72 
461 152 9 813 766 5,21 511 591,66 
461 153 5 780 162 5,19 299 990,41 
461 155 829 915 5,36 44 516,61 
461 156 1 477 886 5,21 76 997,85 
461 157 1 868 206 5,19 96 959,91 
461 158 7 601 090 5,01 380 586,57 
461 159 6 035 098 5,08 306 341,60 
461 161 5 341 816 4,86 259 398,56 
461 175 3 723 073 5,40 200 859,79 
461 176 131 045 876 5,21 6 827 490,10 
461 177 83 654 617 5,38 4 501 454,94 
461 178 3 686 038 5,21 192 190,03 
461 179 2 918 713 5,25 153 290,82 
461 181 5 448 581 4,97 270 957,96 
461 182 48 401 313 5,18 2 508 640,02 
461 182 63 154 241 5,25 3 315 597,65 
461 183 91 875 000 4,30 3 950 625,00 
461 184 78 750 000 5,13 4 039 875,00 
461 185 21 429 489 5,43 1 162 549,80 
461 186 32 795 551 5,42 1 777 518,87 
461 187 78 750 000 5,10 4 016 250,00 
461 188 45 765 851 5,21 2 383 943,18 
461 189 38 070 805 5,21 1 983 108,22 
461 190 204 166 666 4,65 9 493 750,00 
461 195 124 215 613 3,76 4 670 507,03 
461 196 35 291 370 4,95 1 746 922,78 
461 202 8 137 235 4,94 401 735,29 
461 203 18 428 825 5,38 991 655,08 
461 204 24 535 763 5,12 1 256 231,06 

Průměrná úroková sazba 

Celkem 1 281 886 841 4,92% 63 063 090,90 

 
 

 

 

 

 


