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ABSTRAKT 

četních standardů. Brno: 
ysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007. XY s. Vedoucí bakalářské 

zdílů českých a anglických 
účetních standardů" je analyzovat rozdíly v účetnictví a výkaznictví České republiky a 
Velké Británie. První část bakalářské práce rozebírá historické pozadí světových 
účetních systémů. Další část popisuje účetní standardy zvolených zemí. Třetí část práce 
srovnává účetní standardy a podtrhuje hlavní rozdíly v účetnictví České republiky a 
Velké Británie.  
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British Accounting Standards" is to analyze differences in accountancy and financial 
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differences in accounting of Czech Republic and Great Britain.  
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1 ÚVOD 
 

n

Úč

m i

 je

v případě právních systému, i v systému účetnictví přetrvávají rozdíly mezi přístupem 

Pr

 da

ům a obchodním  

přís

Pro anglosaský m

ů. Ty zpravid

 úč

. O

princip ovládání určitého majetku. K tomuto modelu patří Velká Británie.  

 

České Republiky a Velké Británie a odhalit jejich hlavní rozdíly porovnáním jejich 

tn

lavní pilíře, na kterých jsou vystavěny a popisovat podrobněji jejich jednotlivé části. 

V závěrečné části bakalářské práce budou tyto dva rozdílné systémy srovnávány a 

Základním stavebním kamenem každé ekonomiky je podnik. Jeho chod a 

fungování je vystaveno působení mnoha vlivů. Zároveň je však i on tím, který ovlivňuje 

své okolí. Právě účetní systémy zajišťují propojení vnitřního a vnějšího okolí podniku. 

Jejich prostřednictvím jsou poskytovány ekonomicky významné informace a udržována 

komu ikace mezi jejich uživateli. 

etnictví je nezbytným podkladem pro rozhodování při řízení podniku. Je 

zdroje nformací pro investory, banky, stát, věřitele, odběratele, a ostatní uživatele. 

Proto je nezbytné, aby informace obsažené v účetních závěrkách byly srovnatelné, tedy 

aby s jich pomocí bylo možno porovnat jednotlivé podniky mezi sebou. Podobně jako 

evropským a anglosaským.  

o kontinentální model regulace účetnictví je typická úprava právními normami 

a tím ná menší pružnost, větší možnost „politizace“, větší podřízenost daňovým 

zákon u právu. Za správně vedené je považováno takové účetnictví,

které je v souladu se zákony. Majetek je zařazován podle toho, komu právě náleží. 

Tento tup je reprezentován Českou Republikou. 

odel je příznačná regulace pomocí profesních standardů a 

princip la vycházejí ze zažité praxe. Za správně vedené je považované 

takové etnictví, které respektuje stanovené principy a věrně zobrazuje popisovanou 

realitu bsah má přednost před formou. Nad právním pojetím vlastnictví převažuje 

Ekonomická propojenost jednotlivých ekonomik, která je v současném světě 

stále těsnější, vede i ke snahám o sblížení systémů účetnictví jednotlivých zemí a

dosažení mezinárodní srovnatelnosti výsledků účetnictví, tj. zejména účetních výkazů. 

Cílem bakalářské práce je analyzovat problematiku rozdílnosti účetních systémů 

úče ích standardů.  První část bude zaměřena na evoluci účetnictví a jeho harmonizaci,  

důvody rozdílnosti mezi jednotlivými účetními systémy.  Další část bakalářské práce se 

bude již podrobně věnovat dvěma výše zmíněným účetním systémům, podtrhovat jejich 

h

9 



budou zdůrazňovány jejich hlavní odlišnosti, se kterými je nutno v praxi počítat. Tato 

ráce může tedy sloužit jako vodítko pro obchodní společnost, která uvažuje o přesunu 

své čin

rnost bude věnována zejména hlavním účetním 

oblaste

 

 

 

 

p

nosti do Velké Británie a bude tedy spadat pod jiná účetní pravidla, na které je 

nutno se adaptovat. Práce poskytuje také námět pro další výzkumy v oblasti kulturních 

rozdílů a jejich dopad na harmonizaci účetních systému a na obchodní chod společnosti. 

Hlavní metodou, pomocí které bude dosaženo cíle bakalářské práce je 

komparace účetních systémů. Pozo

m, s kterými se podnik v praxi nejčastěji setkává.  
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2 PODSTATA A VÝZNAM ÚČETNICTVÍ 
 

 Účetnictví bývá často nazýváno jako „řeč obchodu“. Tato řeč nachází uplatnění 

ve výkazu zisků a ztrát, rozvaze, rozpočtech, investičních analýzách a daňových 

analýzách. Účetní informace jsou prostředkem, prostřednictvím kterého firmy 

komun umožňuje 

ejich 

ch zdrojů. 

.1 Obecná východiska účetnictví 

Účetní informace jsou prostředkem, který využívají firmy při prokazování jejich 

říjmu vládě, z čehož pak vychází určení výše zdanění. Účetnictví je také prostředek, 

terým firmy oceňují jejich skutečný výkon, kontrolují vnitropodnikové výdaje a 

lánují budoucí výdaje a příjmy. Proto je dobrá funkčnost účetnictví nezbytná pro 

ezproblémový chod podniku.   

Mezinárodní obchod je navíc konfrontován s mnoha účetnickými problémy, 

kterými nejsou konfrontovány domácí obchody. Účetnictví je formováno prostředím 

e kterém působí. Tak, jak mají různé země různé politické systémy, ekonomické 

stémy a kultury, stejně tak mají rozdílné účetní systémy. V každé zemi se účetní 

stém vyvíjí v závislosti na požadované účetní informace (Hill, 2006).  

.2 Požadavky na moderní účetní výkaznictví 

Zjednodušeně lze říci, že  účetnictví poskytuje kvantitativní údaje, které 

formují nejen o zdrojích. V účetnictví je často kladen důraz na tzv.  „řeč čísel“. 

tázkou ale zůstává, která „čísla“ by měla být do systému připuštěna. Anebo ještě více 

ndamentálně, jak rozhodnout, které číselné údaje zveřejnit. 

Odpověď na tyto otázky lze nalézt při zamyšlení nad samotnou  podstatou 

účetnictví. Informace, které by účetnictví mělo poskytovat svým uživatelům jsou 

ikují jejich finanční pozici poskytovatelům kapitálu. To 

poskytovatelům kapitálu zjistit hodnotu jejich investic nebo poskytuje ochranu j

půjček a informace pro rozhodování o budoucí alokaci jeji

 

 

2
 

p

k

p

b

s 

v

sy

sy

 

 

2
 

in

O

fu
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takovými informacemi, které ti stejní lidé potřebují pro své praktické účely. Tak vzniká 

nutně otázka, jaké typy uživatelů účetních informací vlastně existují a jak lze nejlepším 

způsob

kazech. Navzdory 

utečnosti, že účetní informace musí být namířeny na individuální subjekty, lze nalézt 

ěkolik obecných zásad, které se formovaly již od počátku vzniku účetních soustav, a  

 po teristiky účetnictví. 

Návrat zpět do minulosti pomůže vystopovat základní kritéria, které by účetní 

informa

oskytovat věrný obraz popisovaného obchodu, což 

zahrnuj

ce musí být 

prostředkovány uživateli v čase, kdy jsou aktuální. Přibližná informace dostupná 

 čase přijímání nějakého opatření je cennější, než precizní a přesná informace 

ně důležitou zásadou je 

ovnatelnost účetních informací, která je důležitá jak na národní, tak na mezinárodní 

úrovni.

 

em pro daného uživatele  potřebné informace zajistit. Uživateli účetních 

informací jsou například investoři, věřitelé, zaměstnanci, analytici a z širšího pohledu 

také  vláda nebo veřejnost. Jedná se o nestejnorodé subjekty, proto se budou lišit i jejich 

potřeby. Různí uživatelé požadují o stejných položkách různé informace. Budou tedy 

požadovat (s důrazem na jednoduchost) různé stupně komplexnosti a podrobnosti. Ne 

všechny potřebné informace jsou však zahrnuty ve finančních vý

sk

n

které dtrhují hlavní zásady a obecné charak

ce měly splňovat. Nabízené účetní informace musejí být relevantní. Účetní 

výkazy musí dát uživateli požadované informace. Důraz je kladen také na 

srozumitelnost dat (různé úrovně složitosti pro různé typy uživatelů) a spolehlivost 

údajů (především nezávislé ověření kvalifikovaným auditorem). Informace by měly být 

úplné a objektivní. Měly by p

e rozsáhlý a komplexní soubor dat. Takový požadavek však může v konečném 

důsledku kolidovat se srozumitelností. Objektivnost účetních informací je 

nejednoznačný pojem s několika možnými výklady. Koncept objektivnosti účetnictví 

vychází ze skutečnosti, že výkazy by neměly být založeny na osobním vnímání. Dalším 

požadavkem na účetní informace je jejich včasnost. Informa

z

v

předložená po přijetí opatření. Poslední, avšak nemé

sr

 Stále stejný postup při zpracovávání je velmi důležitý a odráží aplikování 

obecně uznávaných regulativních standardů. Odtud je možné odvodit, že právě zásada 

srovnatelnosti účetních informací dala vzniknout myšlence všeobecných účetních 

standardů (Kovanicová, 1999).  
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2.3 Vývoj účetnictví  
 

Historicky se účetnictví a výkaznictví vyvíjelo z velké většiny nezávisle na sobě  

a částečně velmi rozdílně. Praxe, regulace a především způsob regulace se velmi často 

významně liší.  

Vykazování může být obecně vnímáno jako část komunikačního procesu. 

Podstata a funkce výkaznictví se s ohledem na organizaci liší v závislosti na 

poskytovateli a příjemci údajů stejně jako na obsahu sdělovaných informací. 

Poskytovatel a příjemce účetních dat formuje vnitřní strukturu tohoto prostředí. 

Původně bylo finanční účetnictví hlavně vnitřním výkaznictvím. Bylo zajišťováno 

vlastníky společností jako prostředek ke správnému vedení společnosti. Později, na 

počátku

• Vztah mezi obchodní společností a poskytovateli kapitálu; 

• Politické a ekonomické vazby s jinými státy; 

 19. století, nebyl již soukromý kapitál schopen dostatečně financovat obchodní 

aktivity. Zdroje začaly být získávány ze zdrojů z okolí podniku. Vlastníci delegovali 

řídící funkce na ředitele a poskytli jim nutné pravomoce. V současné době poskytují 

účetní výkazy  informace o finančních výsledcích pro vlastníky. Finanční účetnictví se 

tedy přeměnilo z vnitřního na vnější vykazování, ale po dlouhou dobu se tyto informace 

poskytovaly pouze v rámci jednoho území, daného hranicemi. Důvodem uzavřenosti 

bylo to, že národní autority vnímaly možnost vytěžit z této oblasti něco  pro vlastní 

účely. Byly vybírány takové principy vykazování, které nejlépe vyhovovaly národnímu 

prostředí. Výsledkem tohoto vývoje jsou například rozdílné výroční zprávy. Účetní 

výkazy poskytují informace o finanční pozici společnosti a dosažených výsledcích. 

Ačkoliv obecný účel je podobný ve většině zemí, existuje zde mnoho rozdílů, 

způsobených různým prostředím a kulturními vlivy jednotlivých států (Hill, 2006). 

 

 

2.4 Rozdíly národních účetních systémů 
 

Ačkoliv existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit vývoj národního účetního 

systému literatura uvádí zejména následující (Mládek, 2002; Ali, 2000): 
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• Úroveň inflace;  

• Úroveň ekonomického růstu;  

• 

Vztah m

tává 

formací o tom, jak si daná firma vlastně stojí. Protože vlastní pouze malý podíl ve 

rmě, je pro tyto investory problém klíčové informace získat. Systém finančního 

roblém řešit. V těchto zemích  je 

dy účetní výkaznictví zaměřeno na poskytování informací, důležitých pro 

rozhod

stiční potřeby 

bchodních společností uspokojuje několik málo bank. Individuální investoři hrají 

pou namná, že bankovní 

úře c lečnosti, do které banka investuje. 

Spojitost mezi účetnictvím a daňovým systémem; 

• Převažující kultura země. 

 

ezi obchodní společností a poskytovateli kapitálu 

Jako tři hlavní externí zdroje kapitálu  pro společnosti jsou označovány 

individuální investoři, banky a vláda. Ve vyspělých ekonomikách jsou všechny tři 

zdroje důležité a podstatné. Například ve Spojených státech amerických (dále USA) 

obchodní firmy mohou získávat kapitál prodejem akcií nebo dluhopisů individuálním 

investorům přes trh s cennými papíry. Mohou si kapitál také půjčit a to od bank a 

v omezených případech také od vlády. Důležitost jednotlivých zdrojů je samozřejmě 

v různých zemích odlišná. V některých zemích, jako je USA, jsou hlavním zdrojem  

individuální investoři, v jiných zase hrají ústřední roli banky a stále existují i země, ve 

kterých je hlavním poskytovatelem kapitálu vláda. Národní účetní systém vždy odráží 

relativní důležitost toho kterého hlavního zdroje kapitálu. 

Konkrétně na  případu USA a Velké Británie lze vypozorovat, že obě tyto země 

mají rozvinutý trh s cennými papíry, na kterém mohou firmy rozšířit svůj kapitál 

prodejem akcií a dluhopisů individuálním zájemcům. Většina individuálních investorů 

nakupuje pouze velmi malý podíl firmou vydaných akcií. To především proto, že 

nemají zájem účastnit se každodenního řízení firmy, do které investují. Nechávají tudíž 

tento úkol profesionálním manažerům. Díky chybějícímu kontaktu s managementem 

firem, do kterých investují  může docházet k tomu, že se investorům také nedos

in

fi

účetnictví v USA a ve Velké Británii se snaží tento p

te

ování o nákupu či prodeji cenných papírů, individuálním investorům.  

V zemích, jako je Švýcarsko, Německo a Japonsko inve

o

ze minoritní roli. V těchto zemích je role bank natolik výz

dní i mají většinou zajištěnu pozici ve vedení spo
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Za řebné informace zajištěny nejpřímější cestou, 

pro návštěvy a informací poskytovaných na valných 

hro anční výkazy podle vládních 

nař zveřejňování výkazů v mnohem stručnější 

rmě, než v případě Velké Británie nebo USA. Protože jsou banky hlavním 

ny na ochranu bankovních 

investic

těchto okolností jsou pot

střednictvím osobní účasti, přímé 

madách. Následně, ačkoliv firmy musí uveřejňovat fin

ízení, tyto výkazy, historicky inklinují ke 

fo

poskytovatelem financí, účetní praktiky  jsou orientová

. Aktiva jsou tak oceňovány konzervativně, a závazky jsou nadhodnoceny (v 

kontrastu s praktikami USA). Tyto praktiky slouží  tedy jako „tlumící prostředek“ pro 

případné problémy v budoucnosti.  

Jak je uvedeno výše, existují však také státy, ve kterých hraje klíčovou roli při 

získávání kapitálu vláda. To samozřejmě ovlivňuje účetní praktiky. Je to případ Francie 

a Švédska, kde národní vláda často vstupuje jako vypůjčovatel nebo investor do firem, 

jejichž aktivity jsou národního charakteru a jsou národu prospěšné. V těchto zemích 

jsou pak národní účetní praktiky přizpůsobeny potřebám tvůrců státních rozpočtů. 

 

Politické a ekonomické vazby s jinými státy 

Podobnosti v účetních systémech zemí jsou často způsobeny úzkými politickými 

nebo ekonomickými vazbami. Například systém USA měl vliv na účetní postupy 

v Kanadě a Mexiku a od založení NAFTA1 konverguje účetní systém v těchto třech 

zemích ke stejným obecným zásadám. Americký styl účetního systému je také užíván 

na Filipínách, které jsou jednou z amerických kolonií. Jiná velice významná síla 

v celosvětovém účetnictví je britský účetní systém. Velká většina bývalých kolonií 

britského impéria má účetní postupy podobné těm britským. Podobně se snaží Evropská 

Unie (dále EU) harmonizovat účetní postupy v jejich členských zemích. Účetní systémy 

zemí EU jako je Velká Británie, Německo a Francie jsou do jisté míry odlišné, ale pod 

evropskými pravidly se nyní přibližují k normám IAS/IFRS normám. 

 

Úroveň inflace 

V mnoha zemích, zahrnujících také Německo, Japonsko a USA, je účetnictví 

založeno na principu historických cen. Tento přístup předpokládá, že měnová jednotka, 

která se užívá při zveřejňování finančních výsledků, neztrácí díky inflaci svou hodnotu. 

                                                 
1 Severoamerická dohoda o volném obchodu (North American Free Trade Agreement) 
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Firmy zachycují prodeje a nákupy v původní ceně transakce a neprovádí žádné úpravy 

v dalších cenách. Princip historických cen postihuje účetnictví mnohem výrazněji 

v oblasti oceňování aktiv. Je-li inflace vysoká, jsou díky tomuto principu aktiva 

podhodnocena, takže odpisy založené na podhodnocení mohou být nepřiměřené, 

předpokládáme-li obnovování aktiv vlivem zastarávání. 

Přijatelnost principu historických cen se liší nepřímo úměrně podle úrovně 

inflace v dané zemi. Vysoká úroveň cenové inflace v mnoha industrializovaných 

zemích během 70. a 80. let 20. století nutila k vytvoření nových účetních metod, které 

by vliv inflace eliminovaly. Mnoho industriálních států přijalo nové praktiky oceňování. 

Napřík

jších koloniálních 

ob. Mnoho afrických národů má například účetnictví založeno buď na anglickém, nebo 

odelu podle toho, která země měla v daném státu vliv za koloniální éry. 

Tento 

 

lad Velká Británie v roce 1980 zavedla metodu, která přizpůsobuje všechny 

položky z finančních výkazů – aktiva, závazky, náklady a výnosy – tak, aby nebyly 

ovlivněny inflací. Tato metoda využívá obecného cenového indexu k převedení 

historických cen na současnou hodnotu. Přesto převedení historických cen nebylo 

zavedeno povinně. 

 

Úroveň ekonomického růstu 

Vyspělé země inklinují k větším a komplexnějším organizacím, jejichž účetní 

problémy jsou mnohem složitější než ty, které se vyskytují u malých organizací. 

Rozvinuté země také mají tendenci ke složitému kapitálovému trhu, na kterém obchodní 

organizace získávají peníze od investorů a bank. Tyto subjekty požadují na 

organizacích, aby poskytovali provázané výkazy jejich finančních aktivit. Pracovní síly 

v rozvinutých ekonomikách směřují k vyšší vzdělanosti a dovednosti a můžou 

vykonávat složitější účetní funkce. Díky těmto příčinám je účetnictví ve vyspělých 

ekonomikách  mnohem složitější a méně průhledné než v zemích méně rozvinutých, 

kde jsou účetní standardy obvykle jednodušší. Ve většině rozvíjejících se ekonomik 

vychází účetní systém ze systému účetnictví, který byl zděděn  z dřívě

d

francouzském m

model nemusí plně odpovídat velmi malým organizacím v zaostalých 

ekonomikách. Dalším problémem v mnoha chudých zemích světa je nedostatek 

zkušených účetních.  
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Spojitost mezi účetnictvím a daňovým systémem  

Existují země, ve kterých využívají rozpočtové autority informací z finančních 

výkazů k tomu, aby určily zdanitelný příjem. V jiných zemích jsou daňově uznatelnými 

náklady pouze ty, které jsou vykázány ve výkazu zisku a ztrát. To může vést 

k nebezpečí, že se finanční výkazy stanou daňově založenými nebo velkou měrou 

daňově

řevažující kultura země 

umentuje, že kultura země má značný dopad na povahu 

účetníh

mi účetními předpisy.  

 

 ovlivněnými výkazy. Tato spojitost je zjevná především v zemích, které nemají 

otevřený investiční přístup, tj. například  Německo, Belgie a Česká Republika. 

Ve Velké Británii, USA a Nizozemsku je spojitost mezi daněmi a účetnictví 

mnohem slabší. Pro daňové účely jsou vyplňovány zvláštní formy výkazů. Výpočet a 

uznatelnost výnosů a nákladů jsou odlišné od oceňovacích pravidel ve finančních 

výkazech.  

Tyto vztahy mezi účetním příjmem a daňovým příjmem jsou v průběhu času 

různé. 

 

P

Mnoho akademiků arg

o systému. Na základě  typologie vyvinuté Hofstedem (Hofsted, 2001), 

výzkumníci zjistili, že účetní systém je ovlivněn tím, do jaké míry je kultura 

charakterizována stupněm nejistoty. Toto kritérium odráží, do jaké míry kultura 

popisuje své členy ve vztahu k řešení nejednoznačných situací a toleranci k nejistotě.  

Příslušníci kultury vysoké nejistoty zdůrazňují jistotu práce, strukturu kariéry, 

důchodové přínosy atd. Mají také silnou potřebu zákonů a regulace. Po manažerovi 

v takové kultuře je požadováno, aby vytvářel jasné postupy, a podřízení jsou striktně 

kontrolováni.  

Kultury s nižším stupněm nejistoty jsou charakterizovány vyšší připraveností 

k riziku a nižší emocionální váhavosti ke změnám. V souladu s Hofstedem, země jako 

je Velká Británie, USA a Švédsko jsou charakterizovány nízkou úrovní nejistoty, 

vnímané obyvateli, zatímco státy jako je Japonsko, Mexiko a Řecko mají vysoký stupeň 

nejistoty. Výzkum navrhuje, aby státy s nízkou nejistotou měly silné, nezávislé 

auditorské instituce, které budou dohlížet na to, že firmy postupují v souladu 

s všeobecně uznávaný
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3 HARMONIZACE ÚČETNÍCH SYSTÉMŮ 
 

h a musí 

tudíž č

3.1 

Po vzniku Evropského společenství a ratifikaci tzv. Římských dohod 

ukázaly nevyhnutelné také změny v účetních systémech 

členský

 

ektiv však určité rozdíly národních systémů účetnictví  stále existovaly, a 

to zejm

četní legislativy Evropské unie. Dopady 

na účet ctví mají: 

Aktuálním tématem od 90. let 20.století je harmonizace mezinárodních účetních 

systémů. Harmonizaci lze definovat jako proces vzájemného sbližování účetních 

regulátorů, tvůrců standardů a  poskytovatelů vzdělávání v účetnictví v různých zemích. 

Všechny tyto subjekty poté směřují k jedinému cíli, k jediným uznávaným standardům. 

Současný svět je více globalizován, obchodní společnosti působí ve více zemíc

elit různým účetním prostředím s různými tradicemi. Aby se tento proces 

usnadnil, vznikly obecně přijímané standardy pro vykazování finančních informací.  

 

 

Vývoj harmonizace účetnictví v Evropské Unii 
 

v padesátých letech se 

ch států. Provázanost členských zemí a vznik společného trhu vytvořily právní 

základ harmonizace. Ta se uskutečňuje skrze vydávání právních norem – direktiv, které 

jsou aplikovány v jednotlivých národních legislativách.   

 

3.1.1 Evropské účetní směrnice 

Jak způsoby, kterými bylo účetnictví vedeno, tak také sestavování účetních 

závěrek, byly do doby vzniku Evropského společenství značně odlišné.  I přes přijetí 

příslušných dir

éna z důvodu: 

 

• odlišného financování;  

• odlišného způsobu sestavování účetní závěrky.   

 

Závazné pokyny pro členské země v oblasti účetnictví byly vydávány formou 

tzv.směrnic nebo direktiv, které tvoří kodex ú

ni
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• Čtvrtá směrnice Rady 78/660/EHS z 25. července 1978; 
• 
• 

vní 

ožadavky na rozsah účetních informací, které by byly ekvivalentní a byly by 

veřejňovány. S ohledem na skutečnost, že roční účetní závěrky musí splňovat 

ín v a pasiv,  o finanční 

tuaci a o hospodářském výsledku společnosti,  členění rozvahy a výsledovky, přílohy 

k těmto

úředně schválenými osobami, 

auditory.  

také povinnost podniků ve skupině sestavovat tzv. 

onsolidované účetní závěrky. Z pravidel sestavování konsolidovaných účetních 

závěrek

ími obdobími měnit  a naopak musí být dodržováno. Velice 

význam á  je zásada, že kompenzace položek aktiv a pasiv, nákladů a výnosů je 

zak n

dnotlivých položek je popsána 

 jednotlivých oddílech. Výsledovka je uváděna ve variantním řešení. Obsah přílohy k 

účetní 

Sedmá směrnice Rady 83/349/EHS z 13. července 1983;  
Osmá směrnice Rady , 84/253/EHS ze 6. prosince 1979. 

 

Čtvrtá směrnice (direktiva)  

Tzv. Čtvrtá směrnice Rady EHS (direktiva) byla přijata teprve v roce  1978 a 

týkala se ročních účetních závěrek určitých forem společností.  

Vznik této směrnice byl podmíněn  tím, že činnost mezinárodních společností 

jde až za hranice  jednotlivých států a je tudíž nutné stanovit určité minimální prá

p

z

podm ku věrného a poctivého zobrazení skutečnosti o stavu akti

si

 výkazům a obsah výroční zprávy byly povinně předepsány. Touto směrnicí se 

řídily pouze velké společnosti, malým a středním podnikům byla udělena výjimka.  

Otázka oceňování a nutnost koordinace jednotlivých účetních metod v členských 

státech byla jedním z dalších harmonizačních témat. Objevuje se také povinnost 

ověřovat účetní závěrky výše jmenovaných společností 

Ze čtvrté směrnice vychází 

k

 se však členským státům povolovaly výjimky, a to především  vymezením 

odchylek a stanovením zvláštních pravidel.  

V obecných ustanoveních k rozvaze a výsledovce je uvedeno, že členění výkazů 

se nesmí  mezi účetn

n

ázá a. 

Struktura rozvahy a výsledovky až do úrovně je

v

závěrce je podrobně rozveden do detailů. Směrnice předepisovala rovněž  obsah 

výroční zprávy a požadavky na zveřejňování. Také nutnost zveřejňování ověřené účetní 
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závěrky v plném rozsahu spolu s rozdělením zisku nebo úhradou ztráty byla ve 

Sm

veliký význam.Vůbec 

poprvé bylo touto směrnicí stanoveno, aby pro ocenění bylo, kromě historických cen, 

 

 

ědné za schvalování účetní závěrky - auditory, jejich činnosti v 

rámci EU. Nejv

 

četní závěrky.  

2004.  

ěrnici uvedena.  

Pravidla ocenění, uvedená ve Čtvrté Směrnici, mají také 

použito také reálné hodnoty.  

Sedmá směrnice  

Sedmá směrnice Rady byla přijata v roce 1983 a zabývala se konsolidovanými 

účetními závěrkami. Reagovala na potřebu přehledného sestavování účetní závěrky 

podniků, které tvoří skupinu, tak, aby konsolidovaná účetní závěrka poskytovala 

nezbytné informace třetím stranám. Muselo proto dojít ke koordinaci vnitrostátních 

předpisů tak, aby informace, které musí společnosti v rámci Evropské unie zveřejňovat, 

byly jednotné a srovnatelné. Směrnice stanovovala podmínky, podle kterých musí být 

konsolidovaná účetní závěrka sestavována, auditována a zveřejňována. Sestavována a 

zveřejňována musí být také výroční zpráva za skupinu.   

Osmá směrnice  

Osmou směrnici přijaly orgány EU v roce 1984 . Tato směrnice se vztahuje na 

osoby, které jsou odpov

ětším problémem se ukázalo sjednotit obecné požadavky na auditory 

tak, aby mohli působit v rámci celé EU.  

 

3.1.2 Novelizace direktiv EU 

V roce 2001 prošly evropské účetní směrnice rozsáhlou novelizací. Cílem této 

novelizace bylo zejména upravit pravidla oceňování pro roční účetní závěrky a 

konsolidované ú

Faktorem vyvolávajícím změny v oblasti oceňování jsou dynamicky se 

rozvíjející finanční trhy, na kterých se objevilo mnoho nových, dosud nepoužívaných 

finančních nástrojů, jako jsou finanční deriváty typu futures, opce, forward a swap. 

Povinnost přizpůsobit právní a správní předpisy k této novele byla stanovena  k 1. 1. 
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Druhým důvodem novelizace byla snaha přispět k minimalizaci rozdílů mezi 

Mezinárodními standardy finančního výkaznictví a účetními směrnicemi EU. 

h cen neustupuje (Britton, 2003). 

3.2 

í účetní legislativu tak, aby se 

řibližovala mezinárodním standardům IAS/IFRS. Je zjevné, že oproti minulosti došlo 

 v přístupu k IAS/IFRS. Dále přibližně 65 zemí mimo EU se rovněž 

zavázal

četní praktiky způsobují investorům značné 

komplikace při snaze srovnávat finanční výkazy firem z různých zemí. Jako příklad lze 

a 97. Organizace Spojených národů, která tuto krizi 

koumala, dokládá, že před krizí: 

ky a dluhy ze souvisejících oblastí,  stejně jako půjčky 

Ve vztahu  k uvedeným  finančním operacím proto došlo k přechodu od 

historických cen k cenám reálným.  Při oceňování veškerých aktiv a pasiv se však 

nadále od principu historickýc

 

 

Současný stav v oblasti harmonizace účetnictví 
 

V souladu s mandátem Evropské Unie, který počal 1. ledna 2005, okolo 7000 

společností, jejichž akcie jsou veřejně obchodovány na Evropské burze, muselo 

přizpůsobit finanční účty formátu, který podléhá schválení Mezinárodnímu výboru pro 

mezinárodní standardy (International Accounting Standards Board, dále IASB). 

Přestože se požadavek vykazování v mezinárodním formátu zatím netýká malých a 

středních podniků, členské státy chtějí přizpůsobit národn

p

k radikální změně

o, že jejich výkazy budou zveřejňovány ve formátu odpovídajícím pravidlům 

IASB. Také Americké účetní autority, které nikdy v historii příliš nespolupracovaly na 

mezinárodních projektech, začaly slaďovat svá pravidla s pravidly IASB. 

Z historie vycházející rozdílné ú

uvést sijskou krizi po roce 19

z

 

• dvě třetiny ze 73 největších východoasijských bank neodhalily 

problémové půjč

mezi mateřskými a dceřinnými společnostmi;  

• přibližně 85 procent  bank nevykázalo příjmy nebo ztráty z kurzových 

rozdílů a dvě třetiny špatně vykázalo částku, kterou investovaly do 

finančních derivátů.  
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Kdyby byly tyto informace odtajněny veřejnosti, což se děje ve většině zemích, 

které přijaly účetní standardy, přišlo by se na tento problém mnohem dříve a dopady 

krize z

hell oznámila, že díky 

řechodu na mezinárodní účetní standardy snižuje hodnotu aktiv v jejich rozvaze o 4,9 

iliónů amerických dolarů. Snížení bylo primárně způsobeno změnou způsobu výpočtu 

stn tění. Podobně, při 

ásledování IASB standardů, čistá hodnota francouzského kosmetického gigantu 

L´Orea

AAP. Budoucnost bude tedy patřit  postupnému 

přibližování jednotlivých oblastí tak, aby byly využívány přednosti každé z nich. Nová 

účetní stra i

ovlivnit cenu k

Vývoj tní pravidla musí neustále 

reagovat na

 
                       

 roku 1997 nemusely být tak drtivé. 

Cesta k harmonizovaným účetním standardům měla za následek několik velkých 

změn. Pro ilustraci, v listopadu 2004 velká ropná společnost S

p

b

zamě aneckých výhod, jako například penzijního připojiš

n

l poklesla z 8,1 na 6,3 bilionů euro, hlavně díky změně v účtování úroků. Na 

druhou stranu existují společnosti, které z této změny těží. Mobilní gigant Vodafone, jež 

má sídlo ve Velké Británii, oznámil na začátku roku 2005, že podle nově přijatých 

standardů IASB2 jeho zveřejněný zisk za poslední 6 měsíců roku 2004 bude o 13 

biliónů dolarů vyšší. Důvodem bylo jiné pojetí odepisování goodwillu, který se vázal na 

předchozí akvizici3.  

 

 

3.3 Budoucnost harmonizace účetnictví - světová harmonizace 

účetnictví  
 

V současnosti v oblasti  světového finančního účetnictví soupeří tři tendence a to 

Direktivy EU, IAS/ISFR a US GAAP. Každá z nich má určité přednosti, ale i 

nedostatky. Nejperspektivnější variantou se jeví být odklon od direktiv EU směrem k 

uznání IAS/IFRS spolu s US G

teg e vychází z toho, že finanční účetnictví a výkaznictví má schopnost  

apitálu, který evropské firmy získávají na zahraničních trzích.  

účetnictví zřejmě nebude nikdy dokončen. Úče

 nové tendence, jako je například: 

                          
sou tvořeny IAS, IFRS a2 Standardy IASB j  SIC 

roj: Business Week, aricle “Bringing Europe Inc. Into Sharper Focus „ 25. dubna 2005 dostupný na 
http://www.businessweek.com/magazine/content/05_17/b3930184_mz035.htm 
3 zd
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• příchod nových netradičních forem financování; 

• přechod od klasických cizích zdrojů financování (bankovními úvěry) ke 

zdrojům netradičním;  

• větší orientace na nové finanční nástroje a orientace na mezinárodní 

kapitálový trh.  

 

Jako současné problémové oblasti pro světové účetnictví označuje literatura  

zejména (Kovanicová, 1999):  

 

• vztahy mezi účetnictvím a auditingem, jimž je v teorii věnována minimální 

pozornost;  

• regulaci finančního výkaznictví malých a středních podniků, která by měla 

těmto podnikům ulehčit jejich povinnosti; 

• vliv rozvoje informačních systémů na účetnictví, auditing a daně;  

• výkaznictví o udržitelném rozvoji, o environmentální a sociální politice 

podniku;  

• problematiku intelektuálního kapitálu a možnosti jeho vykázání jako aktiva. 
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4 ÚČ
 

Systém bliky a Velké Británie prošly značně rozdílným 

vývojem, a o

Dříve, než bud účetnictví porovnány, je nutné je analyzovat odděleně a 

pochopit jejich principy a zákonitosti, podle kterých se vyvíjely. 

 

4.1 eské účetní předpisy  
 

 č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění 

poz  EU. 

Zákon til až do roku 2002, což může být 

dok e

. kterým 

se zm  č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

a ně mi. 

 roce 2003 byl doplněn o úpravy. Jak zákon z roku 2002, tak zákonná norma z roku 

003 představují již výrazný krok směrem k zabudování zásad směrnice i IAS/IFRS do 

ašeho účetního systému.  

České účetní výkaznictví je však stále ve značném rozsahu podřízeno daňovým 

lediskům, které v mnohých případech deformují obraz o finanční pozici a výkonnosti 

odniku, takže účetní výkazy s přílohou často nemohou podat věrný a poctivý obraz v 

m pojetí, jak je chápán rozvinutým kapitálovým trhem. To je také důvod, proč česká 

omise pro cenné papíry na českých podnicích registrovaných na burze cenných papírů 

ž od roku 2002 požaduje, aby předkládaly účetní výkazy vyhotovené, nikoli na bázi 

eských účetních předpisů, ale na bázi IAS/IFRS.  

Změny v účetním systému uskutečněné v roce 2004, zejména zrušení 

dnoduchého účetnictví a zavedení českých účetních standardů do našeho prostředí, 

yly dalším krokem k nadnárodní harmonizaci. České obchodní společnosti, které 

ydaly dlužné nebo majetkové cenné papíry obchodované na regulovaných veřejných 

trzích, musí pro sestavení svých konsolidovaných i nekonsolidovaných účetních 

ETNÍ SYSTÉMY VYBRANÝCH STÁTŮ 

y účetnictví České Repu

 pr to v současnosti existuje velké množství rozdílů v účetních principech. 

ou oba systémy 

 

Č

Reforma účetnictví z roku 1991 zákonem

dějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví) již částečně vycházela ze směrnic

o účetnictví pak, s malými úpravami, pla

lad m toho, jak precizně byl připraven. 

V roce 2002 byla přijata novela zákona o účetnictví (zákon 353/2001 Sb

ěnil zákon

které další zákony). Tato novela přicházela na svět pomalu a se značnými chyba

V

2

n

h

p

to

K

ji

č

je

b

v
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záv  pro účetní období začínající 1. května 2004 nebo poěrek zději použít IAS/IFRS 

ísto českých účetních předpisů. Ostatní podniky mohou používat IAS/IFRS místo 

českých

istuje nutnost rozumět 

odobnostem a rozdílům mezi IAS/IFRS a ČÚP. 

 

.2 Mezinárodní standardy finančního výkaznictví 
 

í standardy. IASB je hlavním orgánem 

v proce

tandards Comittee, dále IASC). V dubnu roku 2001 přijala 

IASB v

roblém vyřešil, většina standardů 

vydáva

m

 předpisů pro sestavení konsolidovaných účetních závěrek. Základ daně podle 

Zákona o dani z příjmu je však v ČR stále založen na českých účetních předpisech (dále 

ČÚP) bez ohledu na to, které účetní standardy společnosti používají pro sestavení 

účetních závěrek. Ve všech těchto obchodních  společnostech ex

p

 

4

Mezinárodní standardy finančního výkaznictví (International Financial 

Reporting Standards, dále IFRS) jsou souborem účetních standardů. V současnosti jsou 

vydávány Radou pro mezinárodní účetn

su standardizace. Tato rada byla založena v březnu 2001 a má 15 členů 

odpovědných za formulaci nových standardů. Mnoho ze standardů formující 

Mezinárodní standardy finančního výkaznictví jsou známy pod dřívějším názvem 

mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards, dále IAS).  IAS byly 

vydávány v letech 1973 až 2001 výborem pro mezinárodní účetní standardy 

(International Accounting S

eškeré IAS a pokračovala ve vydávání standardů označovaných IFRS.  

Přestože IAS nejsou již dále vydávány, jsou stále v platnosti do doby než budou 

plně nahrazeny novými standardy . Do roku 2005, IASB a její předchůdce IASC vydalo 

41 mezinárodních účetních standardů. Pro schválení nového standardu je nutné, aby 

souhlasilo s přijetím standardu alespoň 75 procent ze 14 členů rady. Najít třičtvrtinovou 

většinu však může být velmi složité. Každý člen totiž pochází z rozdílné kultury a 

rozdílného právního systému. Aby se tento p

ných IASB poskytuje dvě možné alternativy. Arthur Wyatt, bývalý předseda 

IASB u řekl: „Nejedná se příliš o standard, když máte dvě alternativy, ale je to mnohem 
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lepší než mít alternativ 6. Pokud se shodnete na 2 alternativách, můžete tak získat 11 

požadovaných hlasů a eliminovat některé málo používané postupy.“4

 

obrázek 1: struktura rady IASB 

 
Zdroj: Publikace IFRS do kapsy – Průvodce mezinárodními standardy účetního výkaznictví, Delloite         
Česká Republika 

 

IAS/IFRS jsou používány v mnoha zemích světa, zahrnující Evropskou Unii, 

Hong Kong, Austrálii, Rusko, Jižní Afriku, Singapur a Pákistán. Téměř 100 zemí 

požaduje nebo povoluje jejich užití, případně uplatňuje politiku přibližování se 

IAS/IFRS. Všechny podniky v EU, které jsou emitenty veřejně obchodovatelných 

cenných papír

                                                

ů, připravují své konsolidované výkazy za použití IAS/IFRS od roku 

2005. Do roku 2005 používalo IAS/IFRS okolo 350 kótovaných společností, v roce 

2005 tento počet narostl na 7 tisíc.  

 
4 citace dle Journal of Accountancy, září 1991,Peter Fleming , dostupného na 
http://findarticles.com/p/articles/mi_m6280/is_n3_172/ai_11370511  
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Tabulka 1: IFRS a nekótované společnosti 

 
Zdroj: Publikace IFRS do kapsy – Průvodce mezinárodními standardy účetního výkaznictví, Delloite         
Česká Republika  

 

Aby bylo možno standardy v EU využívat, musí být schváleny Regulativním 

výborem pro účetnictví  (Accounting Regulatory Comittee, ARC), který je 

reprezentován členy jednotlivých vlád, jejichž poradním orgánem je skupina účetních 

odborníků označovaná zvem Evropská poradenská skupina pro účetní výkaznictví 

(European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) 

 

tí k harmonizaci účetnictví na evropské úrovni 
 

ích letech minulého desetiletí přistupovala EU k 

řešení existujících problémů se značnou zdrženlivostí a příliš konzervativně, když 

zastávala stanoviska nezmenšovat v účetních direktivách počet variantních řešení, v 

blízké budoucnosti nepřijímat novou právní úpravu direktiv a harmonizační úsilí založit 

na širší mezinárodní spolupráci, zejména na spolupráci s tehdejším Výborem pro 

mezinárodní účetní standardy.
 

Avšak na přelomu tisíciletí nastal významný obrat. V polovině r. 2000 vydala 

 výkaznictví EU: cesta 

 

4.3 hrnuS

Uskupení, které má podstatný vliv na harmonizaci účetních standardů je 

Evropská Unie. V souladu s jejími plány na užší ekonomickou a politickou unii, má EU 

mandát k harmonizaci účetních principů všech 25 členských zemí. EU tohoto cíle 

dosahuje vydáváním direktiv, které musí členské státy zapracovat do svých národních 

zákonů. Problém účetních  výkazů vyhotovených podle direktiv EU je, že nejsou 

uznávány burzami. Ještě v posledn

Evropská komise (dále jen EK) komuniké "Strategie finančního
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vpřed“5, které obsahovalo významné návrhy a doporučení (dnes již vesměs 

akceptované). Z hlediska dalšího vývoje bylo relevantní rozhodnutí Evropské komise z 

r. 2001 o tom, že evropské společnosti kótované na evropských burzách budou (až na 

určité výjimky nejpozději počínaje r. 2005) povinně vyhotovovat konsolidované účetní 

výkazy ve shodě s IAS/IFRS. Toto doporučení nabylo v polovině r. 2002 podoby. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady6.
 

Důvodem základu v IAS/IFRS pro 

sestavování konsolidovaných účetních výkazů bylo zejména to, že IAS/IFRS byly (a 

zinárodní spolupráce se světovou odbornou veřejností. Jsou to tudíž 

vysoce

sti, které nejsou kótovány na 

urze. Aplikaci IAS/IFRS navíc nemusí omezovat jen na společnosti, které emitují 

eřejně obchodovatelné cenné papíry, ale mohou ji rozšířit i na ostatní subjekty, na 

Praktická realizace nařízení týkající se aplikace IAS/IFRS naráží na určité 

ěžkosti, které však EK intenzivně řeší. První skupina problémů se týká registrovaných 

společnos

           

nadále jsou) od počátku vyvíjeny nikoli jako národní, ale jako světové standardy, a to na 

bázi široké me

 kultivovaná účetní pravidla, jež jsou do značné míry v soulady s direktivami EU.  

Evropská komise (EK) současně doporučila členským a přidruženým zemím, 

aby do svých národních úprav účetnictví v maximální možné míře implementovaly 

řešení obsažená v IAS/IFRS. Členské země EU tak mohou rozšířit aplikaci IAS/IFRS i 

na individuální účetní závěrky i na další obchodní společno

b

v

jejich konsolidované, popř. i individuální účetní závěrky.  

t

tí. Obtíže vyvstávají, jakmile mají být IAS/IFRS začleněny do evropského 

právního prostředí. Zatímco IAS/IFRS jsou vytvářeny na bázi zvykového práva 

(akceptuje se to, co praxe ověřila a přijala za své), kontinentální Evropa ctí římské 

právo (co není v zákoně, neplatí). Skloubení obou východisek vyvolalo potřebu vytvořit 

schvalovací mechanismus, který by členským zemím pomohl zakotvit IAS/IFRS do 

jejich právního rámce a který by zajistil shodu IAS/IFRS s direktivami EU.  

Dalším problémem je trvání Rady EU na stanovisku, že direktivy EU zůstanou, 

po nezbytné modernizaci vyvolané potřebou odstranit rozpory s IAS/IFRS, nadále v 

platnosti. Tyto direktivy musí každý členský stát včlenit do své národní úpravy 

účetnictví, což platí i pro Českou republiku. Vedle účetní závěrky vyhotovené podle 

                                      
5EU Financial Reporting Strategy: the Way Forward.   
6Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the 
application of International accounting standards. 
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IAS/IFRS se bude v rámci U dále objevovat britské účetnictví, francouzské účetnictví, 

italské účetnictví a také české účetnictví. Českými účetními předpisy se budou řídit 

všechny nekótované podniky, kterým český zákon o účetnictví neukládá povinnost vést 

účetnictví a sestavovat účetní závěrku dle IAS/IFRS, pokud ovšem nevyužijí zákonem 

danou možnost použít IAS/IFRS pro konsolidovanou účetní závěrku.  

Druhá skupina problémů vyplývá z faktu, že účetní direktivy jsou velmi strohé a 

neobsahují řešení mnoha praktických problémů. Toho si je Evropská komise vědoma. I 

když trvá na platnosti svých účetních direktiv, zároveň doporučuje, aby členské země 

do svých národních úprav účetnictví přejímaly řešení obsažená v IAS/IFRS. To se bude 

dotýkat také většiny malých a středních podniků, které nejsou kótovány na burze,  a 

které tu

vaných společnostech. Bude 

 o finanční 

• postupný přechod od národních účetních pravidel k IAS/IFRS bude vyžadovat 

oškolení nejen celé účetní a auditorské 

díž nepodléhají povinnosti sestavovat své účetní výkazy v souladu s IAS/IFRS. 

Kromě ústředního problému, který byl již zmíněn, a to jak začlenit IAS/IFRS do 

evropského a zejména pak do národního právního rámce, vyvolává toto doporučení 

další problémy:  

 

• pro malé a střední podniky je neúnosné, aby vedly účetnictví a vyhotovovaly 

účetní závěrku v rozsahu požadovaném na kóto

proto třeba nejdříve vypracovat jakýsi „malý IAS/IFRS”; 

 

• IAS/IFRS jsou oproštěny od jakýchkoli daňových a neúčetních právních 

předpisů, avšak v řadě zemí kontinentální Evropy včetně ČR dosud přetrvává 

jak úzká vazba mezi účetně vykázaným ziskem a základem pro výpočet daně, 

tak podřízenost účetního zobrazení transakcí jejich právnímu náhledu. Daňové a 

ostatní zákony zde mají tradičně silný vliv na účetní metodiku a mnohdy vedou 

až k potlačení obecných účetních principů a tím i k deformaci obrazu

situaci. Členské země tedy musí nejdříve dosáhnout toho, aby se účetnictví 

primárně nepodřizovalo jiným (především daňovým) zákonům, ale aby 

zobrazovalo transakce ve shodě s jejich ekonomickou podstatou.  

 

nezanedbatelné náklady na nutné pr

profese, ale i samotných podniků. To má být následně vyrovnáno zvýšením 
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transparentnosti a srovnatelnosti účetního výkaznictví, v důsledku toho snazším 

získáváním kapitálu a zvýšením konkurenceschopnosti evropských 

podnikatelských subjektů.  

 

Odlišnosti evropských účetních směrnic a IAS/IFRS 

Ačkoliv se evropské účetní směrnice a IAS/IFRS snaží  o dosažení harmonizace, 

existují mezi nimi zejména následující podstatné rozdíly:  

Tabulka 2: srovnání evropských účetních směrnic a IAS/IFRS 

Evropské účetní směrnice IAS/IFRS 

• Jsou orientovány na účetní výkazy, jejich 
formát, strukturu, ověřování; 

• Jsou orientovány nejen na obecný rámec, 
ale i na dílčí problémy; 

• Nemají zpracovány obecný koncepční 
rámec; 

• Koncepční rámec je osnovou pro základní 
přístup k řešení jednotlivých účetních     
problémů; 

• Jsou založeny na dohodě států.Obsahují 
proto mnoho 

 

• Přijímají  nezávislá řešení odpovídající 
variant řešení a kompromisů; požadavkům kapitálových trhů; 

• Změny a doplňky pouze oficiálně Radou 
EU, je pomalý proces přijetí změn. 

• Mohou se měnit a zdokonalovat průběžně. 

Zdro l

 

teré jsou sestavovány 

podle Směrnic přijímány na žádné burze, zatímco podle IAS/IFRS ano.  

oba zák

má být k tomu použit.  

 

 

4.4 
 

Princip Velké Britanii 

ále UK GAAP). Představují soubor konvencí, pravidel a postupů pro účetní praxi. 

Nej

vyhláše

j: v astní zpracování 

V důsledku uvedených rozdílů nejsou účetní závěrky, k

Přes uvedené rozdíly u obou účetních norem je jim společné to, že vyžadují, aby 

ladní účetní výkazy byly sestavovány, aniž by bylo nařízeno, jaký účetní model 

Všeobecně uznávané účetní principy  

Všeobecně uznávané účetní principy (Generally Accepted Accounting 

les, dále GAAP) jsou používány v USA (dále US GAAP) i ve 

(d

sou proto stanoveny v žádných zákonných normách a mění se v čase.  

Základní zásady představují teoretický základ finančního účetnictví, ale nejsou 

ny žádným právním aktem. Vyhlášené GAAP jsou obecně závazné.  
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Americké US GAAP jsou nejstarší a proto zřejmě nejpodrobněji propracované 

dy uznávané světovým kapitálovým trhem. Jejich neotřesitelná role byla na 

u let 2001 a 2002 zpochybn

standar

přelom ěna skandálem kolem společnosti Enron a po něm 

alších nadnárodních gigantů registrovaných na New Yorské burze, a to z důvodu 

ní důsledky tohoto počínání se 

projevi

 přijat tvrdý zákon7, jenž by 

oby nevídaným zásahem do 

podnika

, kte  u í 

závě k Británii. e  

také obchodní právo Velké Británie.  

ritánii y ím 

vyd va tandardy ard, dále 

AS , stand y

 FRS). ASB je částí Rady finančního výkaznictví (Financial 

eporting Council), nezávislého regulátora financovaného z odvodů společností 

kótova

í práce.  Část 

prohláš

 pro navrhované standardy. Předběžné koncepty jsou 

ystavovány v tzv. Discussion Papers. Ty jsou dostupné pro veřejnost a komentáře jsou 

ítány. Když je navrhován nový standard, ke stanovisku je vyzvána instituce 

o D). Standard ve finální podobě je 

ydán pouze v případě, jsou-li komentáře k němu začleněny. Záležitosti, které vyžadují 

okamž

ustanovena v 

Compa

d

falšování prezentovaných účetních výkazů. Negativ

ly na burze a instituce ji řídící, na ekonomiku USA, auditorské firmy, finanční 

analytiky, na vládu USA i Kongres. Téměř okamžité byl

takovým praktikám zamezil (a jenž je do té d

telského prostředí USA).  

UK GAAP, jsou souhrnným textem

y předkládané podniky ve

rý rčuje, jakou formu musí mít účetn

zahrnují pouze účetnr  Velké  N í standardy, ale

Účetní standardy ve Velké B

telem standardů je Rada pro účetní s

v cházejí z více zdrojů. Hlavn

 (Accounting standards Boa

B) která vydává standardy nazývané ard  finančního výkaznictví (Financial 

Reporting Standards,

R

ných na burze, který nahradil Accounting Standards Committee (ASC), která 

byla rozpuštěna v roce 1990 jako důsledek mnohačetné kritiky jej

ení ASC, známého jako Statements of Standard Accounting Practise (SSAPs), 

které nebyly nahrazeny FRSs, zůstává v platnosti. ASB postupuje podle formálního 

vystavovacího procesu

v

v

označ vána Financial Reporting Exposure Draft (FRE

v

ité řešení, jsou vyřizovány Urgent Issues Task Force (UITF). UITF je tvořeno 

množstvím starších expertů z průmyslu a účetních firem. Setkávají se jakmile je nutné 

zvážit urgentní záležitost.  

Základní legislativa,  týkající se vykazování ve Velké Británii je 

nies Act 1985 (novelizována pomocí Companies Act 1989 a následnými 
                                                 
7 Sarbanes-Oxley Act. Tento zákon zavádí velmi přísná pravidla, jimiž se musí řídit jak vrcholové vedení 
firem, tak účetní a auditorská profese. 
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pozměň

 

 

 

ovacími instrumenty), které zahrnují požadavky vyplývající z evropského práva. 

Companies Act obsahuje minimální účetní požadavky na účetnictví,  které musí 

podniky splnit, například společnostem s ručením omezeným ukládají povinnost 

vystavit jejich výkazy v tomu určeném veřejně přístupném registru společností. 

Ve Velké Británii mají podniky, které nejsou kótovány na burze, možnost volby 

mezi vykazováním podle IFRS nebo UK GAAP. Nedávno vydávané UK FRS 

korespondují s IFRS a snižují tak výrazně rozdíly mezi těmito dvěma systémy. 
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5 KOMPARACE ČÚP, IAS/IFRS A UK GAAP 
 

Ačkoliv již existuje značné množství styčných bodů mezi základními principy  

ČÚP,  IAS/IFRS a UK GAAP, i nadále přetrvávají významné rozdíly mezi jednotlivými 

dílčími

ředpisy, 

andardy a zákony související s danou problematikou. Společnosti kótované na burze 

 musí také řídit předpisy platnými pro emitenty cenných papírů, jako jsou předpisy 

eské Komise pro cenné papíry. 

V této části bakalářské práce budu ČÚP srovnávat jak s UK GAAP, tak také 

IAS/IFRS. Mezinárodní standardy IAS/IFRS hrají stále významnější roli nejen v ČR, 

le také ve Velké Británii. Jak bylo uvedeno v předcházející části, povinnost vykazovat 

četní informace podle těchto standardů mají všechny společnosti, jejichž akcie jsou 

řejně obchodovány na burzách. Ostatní společnosti podle mezinárodních standardů 

čtovat můžou, ale není to jejich povinností.  Dalším důvodem srovnávání s  

ČÚP ale také UK GAAP jsou stále více harmonizovány směrem 

 IAS/IFRS, proto je jejich znalost přínosem.  

Rada pro Mezinárodní účetní standardy  v současné době připravuje řadu 

rojektů, které zasáhnou (a to často velice významně) do současných IAS/IFRS 

andardů. V České republice stále vydává národní účetní předpisy Ministerstvo financí 

R. S platností novelizovaného zákona o účetnictví došlo od 1. ledna 2004 k dalšímu 

osunu v procesu harmonizace ČÚP s IAS/IFRS. S očekávaným vydáváním dalších a 

ovelizací existujících českých účetních standardů lze v blízké budoucnosti očekávat 

alší posuny v této harmonizaci. Přesto však přetrvává klíčový rozdíl v důrazu na 

ymezení principů v IAS/IFRS a pravidel v ČÚP. ČÚP vycházejí se zákona o 

četnictví. V tomto zákoně lze nalézt základní účetní principy a požadavky na vedení 

četnictví. Koncepční rámec s definicemi základních pojmů však neexistuje. Jak v UK 

GAAP tak v IAS/IFRS najdeme  tzv. koncepční rámec. Z principů zde uvedených 

četních standardů.  Z těchto principů lze rovněž vycházet při přípravě 

četních závěrek v případech, kdy neexistují konkrétní pravidla.  

 zásadami, které mohou mít významný dopad na finanční výkazy. Při jejich 

srovnávání jsem se zaměřil na ty hlavní a pro praxi důležitější rozdíly. Při použití 

jednotlivých účetních systémů by uživatelé měli brát v úvahu veškeré účetní p

st

se

č

s 

a

ú

ve

IAS/IFRS ú

IAS/IFRS je, že nejen 

k

p

st

Č

p

n

d

v

ú

ú

vychází  tvorba ú

ú
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5.1 Vyžadované vlastnosti účetních informací  
 

Aby byly účetní informace pro své uživatele užitečné k přijímání rozhodnutí o 

budoucím vývoji, musí mít určité obecně předpokládané vlastnosti. To znamená, že na 

informace, zachycené v účetní závěrce, jsou v rámci jednotlivých úprav výkaznictví 

kladeny určité požadavky. 

 

Tabulka 3: Vyžadované vlastnosti účetních informací 

ČÚP 
Informace zachycené účetní závěrkou
účetnictví vyžaduje, aby byly spolehli

 musí obecně splňovat určité vlastnosti.  Zákon o 
vé, srozumitelné a srovnatelné a posuzují se z hlediska 

důležitosti (srovnatelné s IAS/IFRS). Jak potom zákon o účetnictví dále vyžaduje (§8 odst. 1)  
účetní jednotky musí vést  účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a 
způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Zásada nadřazenosti obsahu nad formou je 
tady nahrazena požadavkem na zvolení metody nezakrývající skutečný stav podniku v rámci 
právní formy. 
IAS/IFRS 
Aby byly účetní informace použitelné musí splňovat určité vlastnosti. V koncepčním rámci 
IFRS je stanoveno, že účetní informace musí být srozumitelné, relevantní, spolehlivé a 
srovnatelné. 
UK GAAP 
Prohlášení zásad (Statement of Principles) vydávané ASB je podobné koncepčnímu rámci 
IAS/IFRS. Statement of Principles požaduje, aby účetní informace byly relevantní, spolehlivé, 
srovnate
pokrývá

lné a srozumitelné. Na rozdíl od  koncepčního rámce IAS/IFRS však Prohlášení zásad 
 ještě další okruhy jako jsou hranice účetní jednotky, zveřejňování finančních informací, 

práva a povinnosti při vyrovnávání apod. 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

 

5.2 Položky účetních výkazů 
 

Jestliže mají účetní závěrky poskytovat věrohodné informace musí každá 

národní legislativa stanovit minimální rozsah položek, které závěrečné výkazy musí 

obsahovat. Jejich struktura se však v rámci různých účetních systémů odlišuje.   
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Tabulka 4: Položky účetních výkazů 

ČÚP 
Česká účetní legislativa odkazuje na tyto složky účetního výkaznictví:  
 

• majetek a jiná aktiva;  
• ávazky a jiná pasiva;  
• 

a náklady.  

ěrky v souladu se zákonem o účetnictví a souvisejícími prováděcími 
konsolidovanou účetní závěrku mohou použít IAS/IFRS. 

z
vlastní kapitál;  

• výnosy;  
• 
 

Definice těchto základních pojmů však rozpracovány nejsou. Některé ze základních položek 
mají svou definici v českých účetních standardech, zejména v jedná-li se o finanční instituce. 
 
Účetní jednotky, které vydávají cenné papíry registrované na regulovaném trhu cenných papírů 
v členských státech Evropské unie, mají povinnost použít  pro účtování a sestavení účetní 
závěrky a konsolidované účetní závěrky IAS/IFRS. Ostatní účetní jednotky musí účtovat a 
sestavovat účetní záv
předpisy, pro 
IAS/IFRS 
Koncepční rámec IAS/IFRS stanoví pět složek účetního výkaznictví:  
 

• aktiva;  

m, který přináší  prospěch a jsou sledovány v důsledku minulých 
dálostí. Aktiva a závazky jsou v rozvaze zachyceny, jestliže je „pravděpodobné“, že vytvoří v 

ucnu ekonomické užitky a pokud lze tyto užitky spolehlivě vyčíslit. 
 

, který zbude po odečtení všech závazků. 

ýnosy jsou definovány jako zvýšení ekonomických užitků, které zvyšují vlastní kapitál, avšak 
ů v souvislosti s příspěvky vlastníků. Náklady jsou pak úbytky 

ekonom

. Účetní 
ěrka nesmí uvádět soulad s IFRS, pokud není v souladu se všemi použitelnými standardy a 

trepretacemi. 

• závazky;  
• vlastní kapitál;  
• výnosy (včetně zisků);  
• a náklady (včetně ztrát). 

 
Aktiva jsou prostředke
u
budo

Vlastní kapitál je podíl na aktivech podniku
 
V
nejedná se o zvýšení užitk

ických užitků, které snižují vlastní kapitál, avšak nejedná o snížení v souvislosti s  
rozdělením vlastního kapitálu vlastníkům. 
 
Skutečnost, že účetní závěrka je připravena v souladu s IAS/IFRS musí být doložena
záv
in
UK GAAP 
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Složky účetního výkaznictví obsahují:  

• aktiva;  

zisky (včetně výnosů) a ztráty (včetně nákladů);  

xi jí vztahu k definování složek výkaznictví a kritéria uznatelnosti. 
Akt  jestliže existuje důkaz, že ekonomické přínosy budou plynout z 
neb o proti tomu používá termín „pravděpodobně“. Určitá nehmotná 
akti te dle IAS/IFRS uznány, ale podle UK GAAP nikoliv. 
 
Vše e é účetní principy ve Velké Británii mají svůj základ jak v obchodním právu 

ch 

 

• závazky;  
• vlastní kapitál;  
• 
• a investice rozčleněné podle vlastníků.  
 

E stu  zde určité rozdíly ve 
iva a závazky jsou uznány, 

IFRS nao d  jednotky. IAS/
u být pova dy moho

ob cně uznávan
tak v účetních standardech. Všechny společnosti, které nejsou podle právních předpisů 
v kategorii malých nebo středních,  musí předložit kompletní finanční výkazy. Ostatní 
společnosti mohou předložit účetní výkazy zjednodušené. Obchodní právo po jednotká
vyžaduje, aby doložily, zda jsou jejich výkazy v souladu s účetními standardy a poskytly popis 
případných rozdílů. Tento požadavek vychází z předpokladu, že soulad s účetními standardy 
zajistí věrné a reálné zobrazení skutečnosti. 
Zdroj: vlastní zpracování  
   

 

5.3 Princip historických cen 
 

í je teoretickým i praktickým problémem a v účetní praxi 

neexistuje jednotná koncepce; obecně lze použít historické ceny, tržní ceny nebo 

 

abulka 5: Princip historických cen 

Oceňování v účetnictv

současnou hodnotu očekávaných peněžních toků. V účetních systémech je stále 

nejčastěji prosazován princip historických cen. 

T

ČÚP 

Oceňování v účetnictví jsou založeny na principu historických cen. IAS/IFRS ovšem umožňují 
přecenit dlouhodobý majetek (tj. dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, investice do 

emovitostí). Některé typy finančních nástrojů a biologických aktiv je nutné oceňovat n
v hodnotách reálných. 
IAS/IFRS 
Princip historických cen je používán u většiny aktiv a závazků. Výjimkou jsou Jen 

 (vyjma cenných papírů držených do splatnosti, dluhopisů získaných 
v primárních emisích a neurčených k dalšímu obchodování,  cenných papírů 
představujících účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem a cenných papírů 
emitovaných účetní jednotkou), deriváty, finanční umístění a technické rezervy 
pojišťoven, majetek a závazky v případě přeměn společností nebo družstev (s výjimkou 

cenné papíry
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změny právní formy nebo v jiných případech podle zvláštního právního předpisu) a 
eriváty zajištěná část aktiv a závazků jsou oceněny reálnou hodnotou, stejně jako 

poh á chodování a závazky vrátit cenné papíry, které účetní jednotka zcizila a 
do o m ění je nezískala zpět. Toto přecenění se provádí ke konci rozvahové 
dne i žiku sestavování účetní závěrky), v případě finančních institucí 
průb n

d
led vky k ob
ka žiku ocen
(č k jinému okam
ěž ě.  

UK GAAP 
Uplatňování principu historických cen je srovnatelné s pravidly IAS/IFRS s výjimkou derivátů, 
většiny investic a biologických aktiv, které nejsou přeceňovány na reálnou hodnotu. Investice 
musí být zobrazeny v reálné hodnotě.  
Zdroj: vlastní zpracování 
 

   

5.4 Změny účetních pravidel 
 

Jedním z požadavků na moderní účetní systémy je požadavek kontinuity a 

konzistence vykazování, který má zajistit srovnatelnost účetních závěrek podniku 

ase. Proto je nutné definovat situace, kdy dochází ke změně účetních pravidel a 

ymezit pravidla, kterými se účetní jednotky budou při této změně pravidel povinny 

  

abulka 6: Změny účetních pravidel 

ČÚP 

v č

v

řídit.

T

Dopady změn účetních pravidel jsou vykazovány jako mimořádné položky v běžném účetním 
období. V příloze účetní závěrky se popíší a zdůvodní podstatné změny způsobu oceňování, 
postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období s uvedením 
důvodů těchto změn ovlivňujících výši majetku, z
možno je reálně stanovit. Změny v účetních postu

ávazků a výsledku hospodaření, pokud je 
pech pro účtování odložené daně se účtují 

roti nerozdělenému zisku/ztrátě z minulých let. p
IAS/IFRS 
O změnách v účetních pravidlech by mělo být účtováno s retrospektivní platností. Tzn., že 

telné informace minulého období jsou přepracovány o částku úpravy, která se týká 
ázejících období, a je upraven počáteční zůstatek nerozdělených zisků a ztrát prvního 

váno, je třeba konzistentně aplikovat metodu retrospektivních úprav 
ložek finančních výkazů. 

srovna
předch
prezentovaného období. Výjimku tvoří případy, kdy změnu srovnatelných informací nelze 
reálně provést. Změny pravidel vyplývající z přijetí nového standardu musí být zaúčtovány 
v souladu s přechodnými ustanoveními příslušného standardu. Pokud toto není v přechodných 
ustanoveních specifiko
dotčených po
UK GAAP 
Pravidla jsou srovnatelné s  IAS/IFRS, veškeré změny v pravidlech jsou řešeny retrospektivně 
prostřednictvím změn v předcházejícím roce. Také se požaduje, aby byly zaznamenány dopady 
změn na  současný a předchozí rok. Účetní jednotky jsou povinny revidovat svá pravidla 
pravidelně tak, aby zůstaly přiměřené a odpovídající 
Zdroj: vlastní zpracování 
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5.5 Měna používaná při vykazování 
 

Jestliže mají účetní výkazy poskytovat relevantní informace, které je možno 

mezi obdobími srovnávat,  je nutné určit pravidla pro určení měny používané při 

vykazování.   

ná při vykazo

ÚP 

 

vání Tabulka 7: Měna používa

Č
Účetnictví je vedeno v 
měně cizí. Účetní

peněžních jednotkách české měny, v určitých případech souběžně ve 
 závěrka musí být sestavena v české měně. Pro přepočty zahraničních poboček 

í závěrkové kurzy cizích měn.  a konsolidovaných účastí se většinou užívaj
IAS/IFRS 
Měna vykazování je definována jako měna používaná ve významném rozsahu při provozu 
podniku neb
účetní z

o měna, která má na podnik významný dopad. Podnik může volit, zda sestavená 
ávěrka bude v jiné měně, než je měna vykazování. Metoda převodu z měny vykazování 

na jinou měnu určuje převod všech položek rozvahy, mimo nerozdělený zisk, kurzem platným 
k rozvahovému dni. Nerozdělený zisk a všechny položky výkazu zisku a ztrát jsou přepočítány 
skutečnými kurzy k datu transakcí, nebo, z praktických důvodů, průměrnými kurzy. 
UK GAAP  
Neobsahují definici používané měny ale zmiňují místní měnu, která má podobnou definici jako 
používaná měna v IAS/IFRS. 
Zdroj: vlastní zpracování   

ích součástí. 

 

 

5.6 Součásti účetní závěrky 
 

Účetní závěrka, sestavená podle ČÚP, IAS/IFRS a UK GAAP, se skládá 

z následujíc

 

Tabulka 8: Součásti účetní závěrky 

SOUČÁST ČÚP IAS/IFRS UK GAAP 
Rozvaha povinné povinné povinné 
Výkaz zisku a ztráty povinné povinné povinné 
Výkaz změn vlastního 
kapitálu povinně nesestavují mohou být uvedeny 

v poznámce výkazu 
uznaných zisků a ztrát 

ve vkladech 
vlastníků 

finanční instituce je změny ve vlastním kapitálu potvrzení pohybů 

Výkaz uznaných zisků 
a ztrát 

nepoužívá se uznané zisky a ztráty lze 
zvýr

povinné 
aznit samostatně v rámci 

výkazu změn vlastního 
kapitálu 
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Výkaz peněžních toků nepovinné povinné výjimky 
Účetní pravidla Povinné, avšak 

v rámci přílohy účetní 
povinné povinné 

závěrky 
Příloha účetní závěrky povinné povinné povinné 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.6.1 Rozvaha 

 

ýkazů. Je tvořena aktivy neboli majetkem Rozvaha je jedním z primárních v

podniku na straně jedné a pasivy neboli zdroji krytí na straně druhé. Legislativy 

jednotlivých zemí definují požadavky na její obsah rozdílně.  

 

Tabulka 9: Rozvaha 

ČÚP 
Je předepsán jednak  povinný minimální rozsah, jednak organizace a označování položek 
rozvahy v souladu se 4. směrnicí EU. Lze provést jejich podrobnější  členění, při splnění 
předpisem stanovených podmínek i jejich sloučení. Položky v nulové výši jsou stejně jako u 

y. Finanční instituce podléhají jinému formátu, který vychází z příslušné IAS/IFRS vynechán
směrnice EU. 
IAS/IFRS 
Není předepsán závazný formát rozvahy, IAS/IFRS ale vyžadují samostatné vykázání 
elkových aktiv a celkových závazků. Při vytváření formátu rozvahy může vedení podniku 
mnoha oblastech vycházet podle vlastního uvážení. Krátkodobá a dlouhodobá aktiva i 

rátkodobé a dlouhodobé závazky musí podniky vykazovat samostatně přímo v rozvaze 
mk likvidity poskytuje přesnější informaci. V takových 

zána všechna aktiva a závazky. V IAS/IFRS jsou 
anoveny tyto minimální požadavky na vykazování následujících položek přímo v rozvaze. 

řízení;  
• investice do nemovitostí;  
• nehmotná aktiva;  

investice, o kterýc vale ;  
biologická

 
 a o
ná

• peníze a pen
 

• základní kapitál;  
• ostatní součásti vlastního kapitálu
• finanční závazky, rezervy;  

c
v 
k
s výji ou případů, kdy členění podle 
případech musí být dle likvidity vyká
st
 

Aktiva:  
• pozemky;  
• budovy a za

• finanční aktiva;  
h je účtováno ekvi nční metodou• 

•  aktiva;  
• zásoby; 
• pohledávk
• daňová ak

y obchodního styku
tiva splatná a odlože
ěžní ekvivalenty. 

statní pohledávky;  
; 

Vlastní kapitál a závazky:  

;  
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• daňové záv  a odlože
atní záv

• menšinové

azky splatné né;  
• ost azky;  

 podíly. 
UK GAAP  
Obchodní právo předepisu rmáty. Obv aný formát je c iva bez 

 a menšinové podíly. Prezentované položky jsou podobné IAS/IFRS, 
 výjimkou vlastního kapitálu a menšinových podílů, u kterých je vyžadováno rozdělení na 

je dva fo ykle přijím elková akt
závazků, vlastní kapitál
s
vlastní a cizí. 
Zdroj: v astní zpracováníl  

5.6.2 

kazu zisku a ztráty jako 

primárního účetního výkazu. 

a 10: Výkaz zisků a ztrát 

 

Výkaz zisků a ztrát 

 

Všechny tři účetní systémy vyžadují předkládání vý

 

Tabulk

ČÚP 
Je předepsán povinný minimální rozsah, organizace a označování položek výkazu zisku a ztráty. 
Lze provést jejich podrobnější rozčlenění. Při splnění zákonem stanovených podmínek je možné 
některé položky  sloučit. Položky v nulové výši se neuvádějí. Lze zvolit mezi druhovým 

 účleněním či
předepsané d

čelovým členěním výkazu zisku a ztráty. V případě účelového členění jsou 

sou 
ykázány  za ziskem z běžné činnosti po zdanění a před menšinovými 

podíly ( účetních závěrek). Daňový dopad se uvádí také ve výkazu 
zisku a ztr . měny v účetních metodách musí být v příloze účetní závěrky 
vysvětleny, danou změnu a odhadu dopadu do účetní závěrky. Rozsah 
mimořádnýc p tuce je výrazně zúžen a blíží se přístupu podle 
IAS/IFRS. 

ruhové položky uváděny v příloze obdobně jako v případě IFRS. 
 
Pojetí mimořádných nákladů a výnosů je v ČÚP značně široké. Dle definice jsou to operace 
neobvyklé povahy vzhledem k běžné činnosti podniku i případy nahodile se vyskytujících 
událostí, například změny metody, rezervy na restrukturalizaci a jiné mimořádné náklady, 
významné opravy minulých účetních období, náklady a výnosy při postoupení nebo ukončení 
hospodářské činnosti a náhrady mimořádných škod. Na účtech mimořádných nákladů a výnosů 
se účtuje i prodej podniku nebo jeho části na straně prodávajícího. Mimořádné položky j
v  ve výkazu zisku a ztráty

v případě konsolidovaných 
áty  Jakékoli z
a to včetně důvodu pro 
h oložek pro finanční insti

IAS/IFRS 
Standardní m edena analýza nákladů 
buď podle j h ruhu. Ve výkazu zisků a ztrát musí být uvedeny minimálně 
tyto položky anční náklady, podíl na výsledku přidružených podniků a společných 
podniků, o áklad, hrubý zisk/ztráta 
z prodeje m  a čistý zisk/ztráta za účetní období. Část 
čistého zisku p y je vykázána ve výkazu zisku a ztráty zvlášť 
amostatnou částkou.

for át výkazu zisků a ztrát není stanoven. Musí být však uv
ejic  účelu, nebo podle d
: výnosy, fin

 kterých je účtováno ekvivalenční metodou, daňový n
ajetku nebo z ukončovaných činností

řipadající na menšinové podíl
 s

UK GAAP 
Obchodní p o áty. Dva z nich jsou v praxi všeobecně užívány. Jeden 
představuje le účelu a požaduje přílohu o hrubém 
hospodářské v  náklady rozčleněné podle typu a neukazuje hrubý 

ráv  předepisuje  čtyři form
obrat bez nákladů rozčleněný  pod

m ýsledku. Druhý představuje
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hospodářský ý yl zobrazen také provozní hospodářský 
výsledek.  

 v sledek. Dále je požadováno, aby b

Zdroj: vlastn r

eré stanoví předkládání výkazu uznaných zisků a ztrát jsou 

ů a ztrát poskytuje 

ům přehled o ziscích a ztrátách bez ohledu na skutečnost, zda byly vykázány 

také ve výkazu zisku a ztráty.  

abulka 11: Výkaz uznaných zisků a ztrát 

í zp acování  
 

5.6.3 Výkaz uznaných zisků a ztrát 

 

Podmínky, kt

v různých účetních systémech rozdílné. Výkaz uznaných zisk

investor

 

T

ČÚP 
Výkaz uznaných zisků a ztrát není požadován, je však předkládán přehled o změnách vlastního 

u, který nepožaduje samostatné souhrnné vyčíslení uznaných zisků a ztrát. kapitál
Významné položky zvýšení či snížení jednotlivých složek vlastního kapitálu účetní jednotky 
uvedou v přehledu o změnách vlastního kapitálu. 
IAS/IFRS 
Výkaz uznaných zisků a ztrát je předkládán buď jako samostatný primární výkaz, nebo jako 
zvláštní součást výkazu změn vlastního kapitálu.  
 
Celková částka zisků a ztrát uznaných v daném období zahrnuje čistý zisk a následující zisky a 
ztráty přímo vykázané ve vlastním kapitálu: 
 

• zisky a ztráty vzniklé z přecenění pozemků, staveb, realizovatelných investic a  
vybraných finančních nástrojů na reálnou hodnotu 

• kurzové rozdíly 
• celkový (kumulativní) efekt změn účetních postupů 
• změny reálných hodnot určitých finančních nástrojů (po zdanění), pokud jsou určeny k 

zajištění peněžních toků a nástrojů zajišťujících peněžní toky, které byly převedeny do 
výnosů, a/nebo odpovídajících zajišťovaným aktivům/závazkům. 

UK GAAP 
Požadován jako primární výkaz je Výkaz celkových uznaných zisků a ztrát (STRGL). 
Zdroj: vlastní zpracování 
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5.6.4 Výkaz změn vlastního kapitálu 

 

Tento finanční výkaz zachycuje detailněji změny ve vlastním kapitálu, které se 

 niku vždy musí mít k dispozici informace o 

lastním kapitálu a jeho změnách bez ohledu na komplexnost podniku.  

 

během roku uskutečnily. Vedení pod

v

Tabulka 12: Výkaz změn vlastního kapitálu 

ČÚP 
Legislativa je srovnatelná s IAS
povinnost auditu, výkaz nes

/IFRS. Individuální podnikatelé a podniky, které nemají 
estavují. Ostatní jej většinou sestavují, s výjimkou 

nančních institucí, není explicitně předepsán jako povinný. fi
IAS/IFRS 
Výkaz musí být uveden jako primární výkaz. Výkaz uvádí kapitálové transakce 

níky, pohyby na účtech kumulovaných zisků a přehled ostatních součástí s vlast
vlastního kapitálu. 
UK GAAP 
Pravidla jsou srovnatelná s IAS/ IFRS. 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.6.5 Výkaz peněžních toků 

 

Výkaz peněžních toků je finančním výkazem, který zachycuje příchozí a 

dc z

Tento v ků a ztát, které postihují peníze a 

pen

 

o ho í peněžní toky podniku během časového období, obvykle ročního či čtvrtletního. 

ýkaz zobrazuje změny v rozvaze a výkazu zis

ěžní ekvivalenty.  

Tabulka 13: Výkaz peněžních toků 

ČÚP 
Výkaz nezpracovávají individuální podnikatelé, finanční instituce a podniky, které nemají 
povin
e

nost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Ostatní jej sestavují, přestože výkaz není 
xplicitně předepsán jako povinný 

etod jsou srovnatelná s IAS/IFRS. Obě metody, jak přímá, tak nepřímá, 
ou povoleny. V praxi je téměř výhradně používána metoda nepřímá. 

 samostatných položkách se uvádějí peněžní toky spojené s transakcemi, které tvoří 
imořádný výsledek hospodaření, peněžní toky spojené s inkasem a vyplacením úroků a 

, respektive podílů na zisku a platby daně z příjmů. 

 
Pravidla pro použití m
js
 
V
m
dividend
IAS/IFRS 
Výjimka z předkládání výkazu peněžních toků neexistují. IAS/IFRS požadují, aby výkaz 
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peněžních toků vykazoval toky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Výkaz peněžních 
ků může být připraven za použití buď přímé metody (peněžní toky jsou vykázány jako souhrn 

eněžních příjmů a výdajů souvisejících s provozní činností), nebo nepřímé metody (peněžní 
toky js
například odpis

stiční a finanční 

to
p

ou vykázány na základě úpravy čistého zisku o transakce nepeněžní povahy, jako 
ů). V praxi je více používána nepřímá metoda. 

 
IAS/IFRS požadují oddělenou klasifikaci peněžních toků z provozní, inve
činnosti. 
UK GAAP 
Výjimky z povinného vykazování existují. Například, dceřinná společnost nemá povinnost 

rocent vlastněna svou mateřskou společností a tato  
ká společnost zveřejňuje konsolidované účetní výkazy. 

ů je ve srovnání s IAS/IFRS více detailní a požaduje oddělenou klasifikaci 

výkaz sestavit, pokud je minimálně z 90 p
mateřs
 
Metoda vykázání je založena na tocích peněz (ne na tocích peněz a peněžních ekvivalentů jako 
u IFRS). Může být použita jak přímá tak nepřímá metoda. 
 
Výkaz peněžních tok
peněžních toků z následujících činností: provoz, dividendy ze společných podniků a 
přidružených podniků, návratnost investic a finančních služeb, zdanění, kapitálové náklady a 
finanční investice, akvizice a likvidace, vyplacené dividendy, management likvidace zdrojů a 
financování. 
Zdroj: vlastní zpracování  
 

 

5.7 Konsolidovaná účetní závěrka 

K

abulka 14: Konsolidovaná účetní závěrka 

 

onsolidovaná účetní závěrka je výkaz, který kombinuje aktivity podniku a jeho 

dceřinných společností. Povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku definuje 

každá legislativa rozdílně.  

 

T

ČÚP 
Povinn
obchod

ost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku za konsolidační celek má podnik, který je 

ovena odlišná kritéria. Dále nemá 
stavovat konsolidovanou účetní závěrku mateřský podnik, který je současně 

ní společností s dceřinými podniky. Osvobození od konsolidace je možné v případech, 
kdy ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se konsolidovaná účetní závěrka 
sestavuje, nejsou splněna alespoň dvě ze tří kritérií: 
 
a) úhrn rozvah ke konsolidaci je vyšší než Kč 350 mil (bez zohlednění oprávek, 
opravných položek a dalších korekcí); 
b) obrat je vyšší než Kč 700 mil; 
c) průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu období je vyšší než 250. 
 
Toto osvobození neplatí pro podniky, které jsou emitenty cenných papírů registrovaných na 
regulovaném trhu, a pro banky a pojišťovny, které mají stan
povinnost se
dceřiným podnikem zahrnutým do konsolidačního celku jiného mateřského podniku a nemá 
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emitované obchodovatelné cenné papíry. 
IAS/IFRS 
Konsolidovaná účetní závěrka musí být předkládána mateřským podnikem a musí zahrnovat 
všechny dceřiné podniky. Výjimka se týká pouze mateřského podniku, který je zcela vlastněn 
jiným podnikem nebo u něhož se předpokládá, že obdrží povolení od menšinových vlastníků a 
oučasně cenné papíry podniku nejsou obchodovány na veřejných trzích ani podnik tyto cenné 

vána v rámci jiné společnosti dle standardů IFRS. 

s
papíry na veřejném trhu nekótuje. Další podmínkou je, že tato mateřská společnost je 
konsolido
UK GAAP 
Povinnosti pro předkládání konsolidované účetní závěrky jsou srovnatelné s IAS/IFRS. 
Zdroj: vlastní zpracování  
 

5.7.1 Dceřiné podniky 

 

Definice dceřiného podniku pro účely konsolidace významně určuje rozdíly 

mezi jednotlivými účetními systémy. 

 

Tabulka 15: Dceřiné podniky 

ÚP Č
Dceřiným podnikem je podnik, ve kterém mateřský podnik („ovládající“ či „řídící“ osoba) 

ky o nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo 
zo

faktic  nebo právně uplatňuje buď přímo, neb
provo vání podniku. 
IAS/IFRS   
Při st
možn

řazeny) v rámci konsolidace od data, kdy došlo k převedení 
otenciálně vykonatelná hlasovací práva. 

anovení, zda existuje vztah mateřský podnik/dceřiný podnik, se zaměřují na princip 
osti vykonávat kontrolu. Za kontrolu je považována schopnost mateřského podniku řídit 

finanční a provozní aktivity dceřiného podniku za účelem získání užitků. Podniky získané 
(pozbyté) jsou zahrnuty (vy
kontroly. Je nutné také zvážit p
 
UK GAAP  
UK GAAP specifikuje určité faktory, které určí, že podnik je na rozdíl od konceptu IAS/IFRS 

ou společností. Jedná se  například o posuzování  držby většiny hlasovacích práv. dceřinn
Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.7.2 Investice do přidružených podniků  

 

Při definování investice do přidružených podniků je důležitá definice 

přidruženého podniku, vymezení podstatného vlivu a jednoznačné určení metody 

oužité pro ocenění podílu investice do přidruženého podniku. p
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Tabulka 16:  Přidružené podniky 

ČÚP 
Přidruženým podnikem je podnik, ve kterém mateřský podnik přímo nebo nepřímo uplatňuje 
podstatný vliv, tj. drží nejméně 20 % a nejvíce 50 % podílu na základním kapitálu a ze 
smluvních vztahů s většinovým vlastníkem nevyplývá něco jiného, nebo pokud významná účast 
na ovládání přidruženého podniku vyplývá z jiných skutečností, což je v praxi srovnatelné s 
IFRS. 
IAS/IFRS 
Přidruženým podnikem je podnik, ve kterém má investor významný vliv, to znamená, že 
účastní (ale bez kontro o vlivu) finančních a provozních aktivit přidruženého podniku

se 
. Účast 

h aktivitách podniku a/nebo účast v jeho řídících orgánech může 
ředstavovat podstatný vliv. Podíl investora na hlasovacích právech ve výši 20 % a výše vede k 

lníh
na finančních a provozníc
p
předpokladu podstatného vlivu 
UK GAAP 
P
% podílu). A
řidružený podnik je podnik, ve kterém má investor účastnické podíly (předpokládá se 20 a více 

však na rozdíl od IAS/IFRS investor musí prokázat, že má podstatný vliv na 
přidružený podnik. 
Zdroj: vlastní zpracování  
 

5.7.3 Investice do společných podniků („JOINT VENTURES“) 

p niku souhlasí s vytvořením nového subjektu přispěním majetku, 

. 

 

Společným podnikem je obecně označována jednotka vytvořená mezi dvěma nebo více 

částmi různých podniků za účelem společné ekonomické aktivity. Jednotlivé části 

společného od

rozdělením výnosů a nákladů a kontrolou obchodní společnosti. 

 

Tabulka 17:  Společné podniky 

ČÚP 
Společným podnikem se rozumí subjekt, který je ovládán ve shodě s další osobou nebo dalšími 
osobami, pokud tyto osoby mají shodný podíl na základním kapitálu ovládané nebo řízené 
osoby. 
IAS/IFRS 
Definují společný podnik jako smluvní dohodu, na jejímž základě dvě nebo více stran provozují 

ány. Za společnou kontrolu je považováno 
ě ými aktivitami. 

ekonomické aktivity, které jsou společně kontrolov
smluvn  dohodnuté sdílení kontroly nad ekonomick
UK GAAP 
Definice společného podniku je srovnatelná s IAS/IFRS. 
Zdroj: vlastní zpracování  
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5.7.4 Goodwill 
 

Vzniká jako rozdíl mezi náklady na akvizici a reálnou hodnotou pořízený

identifikovatelných aktiv a pasiv. Může nabývat kladných i záporných hodnot. 

Goodwill je aktivován jako dlouhodobý nehmotný majetek. V případě, že nedocház

ch 

í k 

u přecenění identifikovatelných aktiv a pasiv na reálnou hodnotu, je rozdíl 

u, v 

e jako „konsolidační rozdíl“ a vykazuje se v samostatné 

nosti, 

ch legislativ, různí. 

a

ÚP 

položkovém

dle ČÚP v nekonsolidované účetní závěrce klasifikován jako „oceňovací rozdíl k 

nabytému majetku“ a vykazuje se jako součást dlouhodobého hmotného majetk

konsolidované účetní závěrc

položce. ČÚP neřeší, zda se pasivní konsolidační rozdíl vykazuje jako pasivum či 

záporné aktivum. Důležité je ve vztahu ke goodwillu vymezení doby použitel

které se, v rámci odlišný

 

Tabulk  18: Goodwill 

Č
Goodwill (v případě konsolidovaných účetních závěrek tzv. konsolidační rozdíl) se odepisuje 
rovnoměrně po dobu použitelnosti nepřesahující 20 let. V nekonsolidovaných účetních 
závěrkách se tzv. oceňovací rozdíl k nabytému majetku (v případě nepřecenění majetku na 
reálnou hodnotu) odepisuje rovnoměrně po dobu 15 let a goodwill (v případě přecenění na 
reálnou hodnotu) po dobu 5 let. U finančních institucí je odpis goodwillu srovnatelný s IFRS. 
IAS/IFRS   
Existuje vyvratitelný předpoklad, že doba použitelnosti goodwillu nepřevyšuje 20 let. Ve 

ýjimečných případech může mít goodwill dobu použitelnosti delší než 20 let. V tom případě je 
ale třeba uvést důvody, na jejichž základě byl tento předpoklad vyvrácen a nadále platí, že 
v

goodwill musí být odepisován. 
UK GAAP  
Goodwill se odepisuje behěm jeho životnosti. Vychází se z předpokladu, že tato doba
nepřesáhne 20 let, přesto je delší životnost povolena. Při této delší životnosti je vyžadován
rozsáhlejší popis. Systematické odepisování v případě delší životnosti není požadováno.  

 
 

Zdroj: vlastní zpracování  

azování výnosů 

Výnos je obchodní termín pro peněžní částku, kterou podnik obdrží za své 

ktivity v rámci sledovaného časového období. Hlavní složkou jsou tržby za prodej 

ýrobků a služeb. 

 

 

5.8 Vyk
 

a

v
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Existují různé přístupy k ocenění výnosů. Podle IAS/IFRS se tržby vykazují v 

álné hodnotě úhrady, která byla nebo má být obdržena. Jedná se obvykle o částku v 

hotovo

re

sti nebo hotovostních ekvivalentech, která již byla nebo má být obdržena. V 

praxi je postup podle ČÚP obvykle totožný. Podle IAS/IFRS je v případě časového 

rozlišení toku hotovosti nebo hotovostních ekvivalentů povinné provést diskontaci na 

současnou hodnotu (s výjimkou smluvních úroků není povoleno podle ČÚP). Podle UK 

GAAP je diskontace požadována když má vliv na vykázání výnosu.  

Důležitou úlohu tvoří také samotná definice výnosů.  

 

Tabulka 19: Výnosy 

ČÚP 
Rozpracovaná definice výnosů neexistuje a obecně se postupuje dle právní formy, tj. výnosy 

ou zachycovány k datu přechodu vlastnictví nebo poskytnutí služby. js
IAS/IFRS 
Výnosy jsou definovány v Koncepčním rámci IAS/IFRS jako výnosy a zisky. Samostatný 

 vykazování tržeb definuje tržby jako hrubý přírůstek ekonomických užitků 
ající z běžné činnosti podniku během období, kdy tento přírůstek způsobí vzrůst 

standard pro
vyplýv
vlastního kapitálu odlišný od příspěvků společníků nebo akcionářů. 
UK GAAP 
Prohlášení zásad definuje příjmy, které zahrnují výnosy, jako růst podílu vlastníků bez jejich 
vlastního příspěvku. 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

 

5.9 Vykazování nákladů 

dy snižují majetek vlastníků. Stejně jako v případě výnosů, je i 

 nákladů podstatné jejich vymezení.  

abulka 20: Náklady 

ČÚS 

  
Náklady představují obecně situace, při kterých jsou užívány aktiva nebo 

vznikají závazky. Nákla

u

 

 

T

Neexistuje specifická definice nákladů. 
IAS/IFRS 
Náklady jsou definovány v Koncepčním rámci IAS/IFRS jako náklady a ztráty. Náklady jsou 
poklesy ekonomických užitků, které vedou ke snížení vlastního kapitálu. 
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UK GAAP 
Prohlášení zásad definuje ztráty, které zahrnují náklady, jako poklesy v podílech vlastníků, 
kreré nevznikají jejich rozdělením vlastníkům. 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

 

5.10 Aktiva 
 

Aktiva jsou hospodářské prostředky, které byly účetní jednotce svěřeny 

zaklada lem či zřizovatelem nebo které získala vlastní činností a očekává se od nich 

ěch. Aktiva jsou představována majetkem nebo jinými 

. V aktivech není zahrnut ten majetek patřící účetní jednotce, jehož hodnota již 

te

budoucí ekonomický prosp

aktivy

byla plně odepsána do nákladů a to ať jednorázově či postupně.  

 

Tabulka 21: Aktiva 

ČÚP 
Existuje výčet aktiv, která jsou klasifikována jako dlouhodobý nehmotný majetek s dobou 

dky výzkumu a vývoje,  

• ocenitelná práva (např. know-how a licence) 
•  goodwill. 
 

 klasifikována jako dlouhodobý hmotný majetek, v zásadě 
jetku pořízeného prostřednictvím finančního leasingu a 

samostatné kategorie oceňovacího rozdílu k nabytému majetku. 

použitelnosti delší než 1 rok:  
• zřizovací výdaje,  
• nehmotné výsle
• oftware,  

Existuje rovněž výčet aktiv, která jsou
srovnatelný s IFRS, s výjimkou ma

IFRS  
Dlouho

louhodobý hmotný majetek je majetek v držení podniku pro využití k výrobě nebo 
odávce zboží či služeb, pro pronájem ostatním subjektům či pro administrativní účely 
ředpokládá se jeho užívání po dobu více než jednoho účetního období. 

dobý nehmotný majetek je definován jako identifikovatelné nepeněžní aktivum bez 
fyzické podstaty, kontrolované podnikem, držené pro užití k výrobě nebo dodávce zboží či 
služeb, pro pronájem ostatním subjektům či pro administrativní účely. Může být koupené nebo 
vytvořené vlastní činností. 
 
D
d
a p
GAAP 
Definic
toho, ž

e dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je srovnatelná s IAS/IFRS, vyjma 
od podnikání, aby splňovaly definici. e aktiva musí splňovat oddělenost 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.11 Leasing 

dnou z forem financování, přičemž leasingový pronajímatel 

řenechá užívání dlouhodobého majetku leasingovému nájemci za úplatu na smluvně 

efinovaný časový úsek. Může se jednat o movité věci i nemovitosti. 

IFRS se posuzuje především podstata vztahu. ČÚP jednoznačně 

přednostňují právní formu nad ekonomickou podstatou. O finanční leasing se podle 

IAS/IF

• Na konci nájemního období je vlastnictví převedeno na nájemce. 

á možnost pokračovat v leasingu v další, tzv. sekundární periodě, kde 

platí nájemné pod úrovní tržních sazeb. 

ýhodnější koupě ve srovnání s tržními podmínkami. 

ajetku. 

 hodnota minimálních leasingových splátek odpovídá prakticky celé 

 nájemcem. 

t u finančního leasingu sjednán převod vlastnictví na konci 

 

Leasing je je

p

d

Dle IAS/

u

RS jedná v případě, kdy smlouva převádí na nájemce prakticky všechna rizika i 

výhody vyplývající z vlastnictví aktiva. IAS/IFRS poskytují určité ukazatele pro určení 

klasifikace leasingu. Tyto ukazatele jsou prezentovány níže. 

Indikátory finančního leasingu dle IAS/IFRS: 

 

• Nájemce m

• Existence možnosti v

• Délka období leasingu zaujímá většinu použitelnosti daného m

• Současná

reálné hodnotě najatého majetku. 

 (Pro)Najaté aktivum je specializované povahy a pouze nájemce může toto 

aktivum užívat bez větších úprav. 

i zrušení smlouvy jsou ztráty pronajímatele neseny

•

• Př

• Zisky a ztráty v pohybech reálné hodnoty zbytku aktiva připadají nájemci. 

 

Dle ČÚP musí bý

nájemní doby. 

 

Tabulka 22: Leasing 

ČÚP 
Podle ČÚS není zohledněna skutečnost, že nájemce má aktivum pod svou kontrolou. Způsob 
čtování finančního a operativního leasingu je v podstatě shodný. Aktivum je vykázáno v 
zvaze pronajímatele. 

ajetek ani související závazek. Účtování finančního leasingu je shodné s 

ú
ro
 
Nájemce neaktivuje m
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leasing m operativn
zbytkové hodnotě ur

e ím (nájmem). Při následném převzetí je aktivum  nájemcem zachyceno ve 
čené na počátku leasingu. 

IAS/IFRS 
Podle I
účtován

ingových splátek je 
obecně 
pronajím

nebo současné hodnotě 
minimá ngu. Majetek se za normálních 
okolností odepisuje po dobu použitelnosti řípadě, že je 
tato doba kratší. V rámci IAS/IFRS je však tato druhá možnost přípustná pouze tehdy, 
pok   majetku. Pro 
kalkulaci sou  
výp n

FRS je částka, kterou dluží nájemce z titulu finančního leasingu, pronajímatelem 
a jako pohledávka ve výši čisté investice do leasingu. Tato částka bude vždy zahrnovat 

součet budoucích minimálních leasingových splátek, snížený o hrubý výnos budoucích období. 
Minimální leasingové splátky z hlediska pronajímatele zahrnují záruky třetích stran vztahující 
se k pronajatým aktivům dle IAS/IFRS.Současná hodnota minimálních leas

vypočítána dle IAS/IFRS pomocí implicitní úrokové sazby leasingu.Hrubé výnosy 
atele se rozdělují mezi příjem kapitálové částky (jistina) a příjem finanční částky 

(úrok) tak, aby výsledkem byla konstantní míra návratnosti. IAS/IFRS předepisují při rozdělení 
hrubých výnosů využití tzv. metody čistých investic, což vylučuje dopad peněžních toků 
vyplývajících z daní a financování leasingových transakcí. 
 
Finanční leasing se účtuje jako aktivum a jako závazek, plynoucí z budoucích splátek, v 
částce rovnající se buď obvyklé ceně daného aktiva, 

lních leasingových splátek na počátku leasi
nebo po dobu trvání leasingu v p

ud neexistuje přiměřená jistota, že se nájemce stane vlastníkem
časné hodnoty minimálních leasingových splátek může být použita

ůjč í úroková míra nájemce, pokud implicitní úroková míra není známa. 
UK GAAP 
Požaduje užití tzv. metody hotovostních pad peněžních toků 
vyp a
 
Obv notě, a to i 
přes  ž

čistých investic, která zahrnuje do
lýv jících z daní. 

yklá  hodnota aktiv se může použít tam, kde je blízko odhadované současné hod
to, e je mírně vyšší. 

Zdro l

 

 

5.12 
 

elem 

dalšího prodeje při běžném podnikání, a to v procesu výroby nebo k prodeji ve formě 

materiá ání 

ý vliv v každé legislativě má definice oceňování 

j: v astní zpracování   

Zásoby 

Všechny tři  účetní systémy definují zásoby následovně: jsou drženy za úč

lu nebo jako dodávky ke spotřebě ve výrobním procesu či při poskytov

služeb. Podstatn

 

Tabulka 23: Zásoby 

ČÚP 
Neexistuje předepsaný postup pro vyčíslení případného snížení hodnoty. 
IAS/IFRS 
Zásoby jsou zachycovány v pořizovací ceně nebo čisté realizovatelné hodnotě, je-li nižší (což je 
hodnota tržeb snížená o dodatečné náklady potřebné k dokončení a o odhadované odbytové 
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náklady). Při následném zvýšení hodnoty zásob, které byly předtím odepsány, je požadováno 
zpětné navýšení účetní hodnoty (maximálně o výši původního odpisu). Zásoby producentů a 

 zemědělskými a lesními produkty nebo rudami mohou být vykázány v čisté obchodníků se
realizovatelné hodnotě, i když převyšuje náklady.  
UK GAAP 
Pro zemědělské a lesnické produkty a minerální rudy se používá čistá realizovaná hodnoty. 
Zdroj: vlastní zpracování 

V praxi existuje několik způsobů stanovení hodnoty zaměnitelných zásob. 

V zákoně jsou však povoleny jen některé z těchto způsobů. 

 

abulka 24: Metoda stanovení hodnoty zaměnitelných zásob T

Metoda ČÚP IFRS UK GAAP 

LIFO Nepřípustné Nepřípustné Nepřípustné 

FIFO Povoleno Povoleno Povoleno 

Metoda váženého průměru Povoleno Povoleno Povoleno  
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

5.13 Finanční aktiva 

a UK GAAP definují finanční aktivum podobně: zahrnuje 

eněžní prostředky, smluvní nárok získat peněžní prostředky nebo jiné finanční aktivum 

d jiné strany na základě smlouvy, smluvní nárok/příslib na výměnu finančních nástrojů 

 potenciálně výhodných podmínek a majetkové cenné papíry 

apitálové nástroje) jiných stran. Finanční aktiva zahrnují deriváty. Účtování o 

derivát

abulka 25: Finanční aktiva 

 

IAS/IFRS, ČÚP 

p

o

s jinou stranou za 

(k

ech je popsáno na straně 62. ČÚP však nezahrnují mezi finanční aktiva příjmy 

příštích období a v řadě specifických ustanovení ani pohledávky. U podniků, které 

neadoptovaly FRS 26, účtování investic podléhá podnikovému právu. 

 
 

T

ČÚP 
Pravidla platná od roku 2004 výrazně přiblížila tuto oblast pravidlům uplatňovaným podle 

bjektů. Finanční IFRS. Přetrvávají ovšem určité rozdíly, a to zejména u podnikatelských su
ýrazně přiblížily IAS/IFRS. instituce se v

IAS/IFRS 
Obsahují kritéria pro účtování a oceňování pro veškerý finanční majetek včetně derivátů. 
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UK GAAP 
Pravidla týkající se finančních aktiv jsou srovnatelná s IAS/IFRS 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

  

5.14 

Rezervou je vyjádřeno budoucí možné vynaložení prostředků důsledkem 

skutečností, které nastaly přede dnem jejich vytvoření. Rezerva vyjadřuje proto budoucí 

možné závazky, které dosud nevznikly, ale d  minulých ud

mohou. Obvykle neznáme ani přesný okamžik, kdy mohou tyto závazky vzniknout ani 

jejich přesnou výši. Ta je proto stanovována odhadem

 

ÚP 

Rezervy 
 

ůsledkem álostí vzniknout 

. 

Tabulka 26: Rezervy 

Č
V 
z
ČÚS se v praxi používá stejný postup jako v IAS/IFRS, ale postupy účtování pro podnikatele 

atím umožňují širší výklad svým obecným požadavkem tvorby rezerv na rizika a ztráty z 
avy a udržování dlouhodobého hmotného majetku. 

ní insti  diskontovat, je-li tento efekt významný. U podnikatelů není tato 
blast řešena. 

podnikání, včetně rezerv na opr
Finanč tuce musí rezervy
o
IAS/IFRS 
V IAS/ bázi. 

dovaného 
čekávané 
hodnoty 

ije 

IFRS existuje specifický standard, týkající se účtování o rezervách na obecné 
IAS/IFRS neumožňují vykazování rezerv na budoucí náklady, včetně nákladů spojených s 
navrhovanými, avšak dosud neplatnými právními normami. 
 
Částka vykázaná jako rezerva musí být nejlepším odhadem minimálního výdaje poža
ke splacení závazku existujícího k rozvahovému dni. Podnik musí diskontovat o
peněžní toky úrokovou mírou před zdaněním, která bere v úvahu tržní ocenění časové 
peněz a rizika spojená se závazkem, pokud je vliv diskontování významný. Pokud existuje více 
odhadů a žádný z odhadů není více pravděpodobný než ostatní, pro ocenění závazku se použ
střední částka. 
UK GAAP 
Rezervy jsou definovány podobně jako v IAS/IFRS. 
Zdroj: vl tní zpracování 
 

as
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5.15 Státní dotace 

vání a přidělování státních dotací je plně v kompetenci jednotlivých 

ohledu je však klíčový jejich způsob účtování a vykázání v účetních 

výkazech. Způsoby vykázání se v jednotlivých legislativách liší. 

 
 

Rozdělo

států. Z účetního p

 

Tabulka 27: Státní dotace 

ČÚP 
Dotace k úhradě nákladů se účtuje do výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů 
na stanovený účel. Dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořízení dlouhodobého majetku 
se účtuje do finančních výnosů. Dotace na pořízení dlouhodo
úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny) snižuje po

bého majetku (včetně dotace na 
řizovací cenu majetku nebo vlastní 

náklady Při dotaci ve výši 100 % se majetek účtuje na podrozvahových účtech. Účtování 
investič ch dotací přes výnosy příštích období není povoleno. 

. 
ní

IAS/IFRS 
Státní dotace 
ve výk

(nebo příspěvky) přijaté jako kompenzace již vzniklých nákladů jsou vykazovány 
azu zisků a ztrát poté, co byly splněny podmínky jejich přijetí a existuje přiměřená 

y k odpisům 

jící se k uznaným aktivům musí být v rozvaze prezentovány buď jako výnosy 
bí, nebo jako snížení účetní hodnoty aktiva - v tom případě je dotace zachycena 

jistota, že dotace bude udělena. Dotace vztahující se k nákladům jsou časově rozlišeny v 
rozvaze a rozpouštěny do výkazu zisku a ztráty tak, aby byly v souladu s výdaji, které mají být 
dotací pokryty. Dotace vztahující se k aktivům musí být časově rozlišeny a přiřazen
aktiv, ke kterým se dotace vztahuje. 
Dotace vztahu
příštích obdo
jako snížení odpisů. Pro zemědělská aktiva existují specifická pravidla. 
UK GAAP 
Obchodní právo nedovoluje kompenzovat dotace s účetní hodnotou aktiv. 
Zdroj: vlastní zpracování  

a podniku. Závazek je definován jako 

učasná povinnost, která vznikla na základě minulých skutečností, a od jejíhož 

ypořádání se očekává, že vyústí v odtok prostředků jako ekonomického prospěchu z 

podniku. 

IAS/IFRS a UK GAAP definují finanční závazky jako smluvní povinnost dodat 

peněžní prostředky nebo finanční aktivum jinému podniku, nebo vyměnit finanční 

nástroje s jiným podnikem za podmínek, které jsou potenciálně nevýhodné. Finanční 

 

 

5.16 Finanční závazky 
 

Závazky představují zdroje krytí, tj. pasiv

so

v
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závazk  zahrnují deriváy ty (podle IAS/IFRS deriváty zahrnují mnoho smluv, které 

ohou být vypořádány vlastními kapitálovými nástroji jednotky, což ČÚP neřeší). 

 

m

 

 

 

54 



6 ZÁVĚR 
 

Komparace účetních standardů potvrdila existenci rozdílů v pravidlech, kterými 

 musí podniky při vedení účetnictví řídit. V některých oblastech jsou tyto odchylky 

ýrazné, ve většině případů však jdé spíše o drobné rozdíly. Důležitá je však tendence 

ývoje, která směřuje k potlačování těchto rozdílů a prosazování jednotných pravidel 

pod označením Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 

V roce 2005 tisíce společností po celém světě, zejména v Evropě a 

asijskotichomořské oblasti, přešlo z národních účetních standardů na Mezinárodní 

standardy účetního výkaznictví. Tomuto „velkému třesku“ předcházela tvrdá práce 

sestavovatelů účetních závěrek, auditorů a dalších. Podle prvních informací se úsilí 

spojené s přechodem na IAS/IFRS vyplatilo zejména z hlediska investorů, věřitelů a 

manažerů fondů, kteří vědí, že IAS/IFRS poskytují nové cenné informace o finanční 

situaci společnosti a jejích výsledcích. Vzhledem k tomu, že finanční trhy bez ohledu na 

politické hranice přitahují investory a poskytovatele kapitálu, je srovnatelnost účetních 

závěrek, kterou umožňují standardy IAS/IFRS, další velkou výhodou pro uživatele 

účetní závěrky. 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat hlavní rozdíly mezi Českými účetními 

předpisy, Mezinárodními standardy finančního účetnictví a Všeobecně uznávanými 

účetními principy Velké Británie. Analýza potvrdila, že i přes harmonizaci účetnictví 

existuje stále celá řada rozdílů. Přesto je patrná tendence vedoucí k odstraňování 

rozdílů, která přináší řadu praktických výhod.  

Společný jednotný finanční jazyk umožní investorům lépe porovnat finanční 

výsledky společností působících v odlišných jurisdikcích a poskytne více příležitostí k 

investování a diverzifikaci. Odstranění hlavních investičních rizik – obava, že nuance 

různých národních účetních schémat nebyly plně pochopeny - by mělo snížit náklady na 

kapitál, otevřít nové možnosti diverzifikace a zvýšit návratnost investic. Tento cíl hraje 

důležitou úlohu zejména v době, kdy společnosti, státy a jednotlivci stále více závisejí 

na kapitálových trzích, aby mohli svým zaměstnancům zajistit bezpečný důchod. 

Auditorům by měl jednotný soubor účetních standardů umožnit standardizovat školení a 

zvýšit kvalitu práce na globální úrovni. Mezinárodní přístup ve vztahu k účetnictví by 

měl rovněž usnadnit volnější pohyb mezinárodního kapitálu, což umožní auditorským 

se

v

v
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spo ostem a jejilečn ch klientům rozvíjet jednotný globální přístup k účetní problematice 

 tím dále posílit konzistenci. V neposlední řadě to usnadní práci regulatorním orgánům, 

neboť 

 

 

 

a

se sníží nejasnosti plynoucí z potřeby pochopit různé způsoby výkaznictví. 

Podstata a důvody přechodu na mezinárodní standardy jsou jasné.  

V budoucnu lze tedy očekávat, že podobné práce jako je tato budou zbytečné a 

bude existovat pouze jediná forma standardů, která bude závazná pro všechny podniky 

v rámci Evropy a posléze i v rámci celého rozvinutého světa.  
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Příloha 1: České účetní standardy pro podnikatele
 
001 – Účty a zásady účtování na účtech  

 O

005 – Opravné  
006 – Kurzové rozdíly  
007 – Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob  
008 – Operace s cennými papíry a podíly  
009 – Deriváty  
010 – Zvláštní operace s pohledávkami  
011 – Operace s podnikem  
012 – Změny vlastního kapitálu  
013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek  
014 – Dlouhodobý finanční majetek  
015 – Zásoby  
016 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry  
017 – Zúčtovací vztahy  
018 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky  
019 – Náklady a výnosy  
020 – Konsolidace  
021 – Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace 
022 – Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby 023 – 
Převod o peněžních tocích  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

002 – Otevírání a uzavírání účetních knih  
003 –
004 – Rezervy  

dložená daň  
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Příloha 2: Mezinárodní standardy finančního účetnictví IAS/IFRS 
 

í účetní závěrky IAS 1 Sestavování a zveřejňován
IAS 2 Zásoby 
IAS 7 Výkazy peněžních toků 
IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby 
IAS 10 Události po rozvahovém dni 
IAS 11 Stavební smlouvy 
IAS 12 Daně ze zisku 
IAS 14 Vykazování podle segmentů 
IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení 
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IAS 35 Ukončované činnosti 
IAS 36 Snížení hodnoty aktiv 
IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva  
IAS 38 Nehmotná aktiva 
IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oc ňování e
IAS 15 Informace zachycující dopady ve změnách cen 
IAS 26 Účtování a vykazování podle důchodového plánu 
IAS 40 Investice do nemovitostí 
IAS 41  Zemědělství 
  
Preface Mezinárodní standardy finančního účetnictví 
IFRS 1 První aplikace mezinárodních standardů účetního výkaznictví 
IFRS 2 Platby akciemi 
IFRS 3 Podnikové kombinace 
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