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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá problematikou převodu účetní závěrky sestavené dle platné 

účetní legislativy na účetní závěrku v souladu s IFRS. Analytická část diplomové práce 

poukazuje na rozdíly ve vykazování dle české účetní legislativy a dle IFRS  

ve vybrané společnosti. Závěrečná část diplomové práce se zabývá vymezením dopadů 

aplikace různých systému vykazování účetních informací na obraz o finanční pozici  

a výkonnosti podniku.  
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Abstract  

This thesis deals with the issue of the conversion of the financial statements according 

to the Czech accounting legislation to the IFRS. The analytical part of the thesis shows 

the differences in reporting according to Czech accounting legislation and IFRS in the 

selected company. The final part of the thesis deals with the determination of the impact 

of the application of different systems of reporting financial information on the image of 

the financial position and business performance. 
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ÚVOD 

Vlivem globalizace a neustálého rozvoje celosvětové ekonomiky, konkrétněji pak 

růstem nadnárodních korporací a rozvojem kapitálového trhu, vznikla potřeba 

harmonizovat účetní systémy a finanční výkaznictví. Pod výrazem harmonizace  

se rozumí proces sjednocování účetních systému a vykazování účetních informací 

různých zemí za účelem, aby byly účetní informace prostřednictvím výkazů obecně 

spolehlivé, srozumitelné, srovnatelné a urychlovaly komunikaci. Vykazované 

ekonomické a účetní informace jsou nutné pro realizaci efektivních podnikatelských 

rozhodnutí, k porovnávání finanční pozice a výkonosti podniku. Harmonizace účetních 

systému je důležitý proces z důvodu odlišnosti finančního výkaznictví v jednotlivých 

zemích. Odlišnost jednotlivých účetních výkazů vychází z historického a ekonomického 

vývoje každé země. Největší problém nastává v okamžiku, kdy se externí uživatelé 

snaží na základě účetních informací srovnat finanční pozici a výkonost podniku 

prostřednictvím účetní závěrky, která byla sestavena v zemích s odlišnými účetními 

pravidly. 

 

V současnosti existují tři významné linie mezinárodní účetní harmonizace. Jedná  

se o Mezinárodní standardy účetního výkaznictví  IFRS
1
, účetní směrnice Evropské unie  

a v neposlední řadě o národní účetní standardy USA – US GAAP. Významnou 

determinantou vývoje mezinárodní harmonizace je proces konvergence US GAAP  

a IFRS. Přes určité rozdílnosti, je možné říci, že oba účetní systémy jsou postaveny  

na podobných principech a pravidlech, jsou tedy srovnatelné a neexistují mezi nimi 

zásadní rozpory a jejich konvergence je možná.  Za nástroj harmonizace a regulace 

evropského účetnictví byly zvoleny IFRS.
2
 

 

O významu systému IFRS pro Českou republiku, jako členského státu Evropské unie 

není pochyb. Uplatnění souborů standardů IFRS vyžaduje Evropská unie pro obchodní 

společnosti emitující veřejně obchodovatelné cenné papíry, které mají povinnost  

                                                 
1
 Zkratka IFRS bude v dalším textu využívána jako obecné označení pro všechny Mezinárodní standardy  

   účetního výkaznictví (tj. jak pro Mezinárodní účetní standardy IAS, tak pro Mezinárodní standardy 

   účetního výkaznictví IFRS i pro interpretaci standardů). 
2
 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, 2011, s. 3. 
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od roku 2005 sestavovat konsolidované účetní závěrky v souladu s IFRS. Požadavek 

Evropské unie se odrazil v českých účetních předpisech po vstupu České republiky  

do Evropské unie. V roce 2004 vstoupil v platnost odstavec 9 § 9 zákona č. 563/1991 

Sb. o účetnictví, který stanovil pro obchodní společnosti emitující cenné papíry 

registrované na regulovaném trhu cenných papíru v členských státech  Evropské unii 

povinnost, použít pro účtování a sestavování účetní závěrky IFRS upravené právem 

Evropského společenství. Následně vstoupil v platnost § 23a zákona o účetnictví, který 

nařizuje konsolidujícím účetním jednotkám emitujícím cenné papíry registrované  

na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie použití IFRS 

pro sestavování konsolidované účetní závěrky a při vyhotovení výroční zprávy. Také 

národní úprava českého účetnictví postupně vstřebává řadu prvků obsažených v IFRS  

a očekává se, že tento proces bude nadále pokračovat.
3
 

 

Samotná aplikace IFRS není v praxi snadnou záležitosti, zejména vzhledem 

k rozdílnostem mezi tímto účetním systémem a českou účetní legislativou. 

Východiskem IFRS je analýza potřeb uživatelů informací a formulace kvalitativních 

požadavků na účetní závěrku. IFRS se snaží prezentovat ekonomickou podstatu a věrný 

obraz všech operací v účetnictví. Naproti tomu česká účetní legislativa je ve velké míře 

ovlivněna problematikou daní a formální stránkou věci, protože primární uživatel účetní 

závěrky je stát. Dle IFRS výkaznictví vychází z Koncepčního rámce, který tvoří obecné 

předpoklady a nepředstavuje žádná závazná pravidla pro účtování naproti českému 

účetnictví. Česká účetní legislativa stanovuje přesný postup účtování prostřednictvím 

účtové osnovy. 

 

Účetní systémy jednotlivých zemí se postupně procesem harmonizace sjednocují, ale 

stále je zde mnoho významných rozdílností, protože účetní systémy každé země jsou 

ovlivňovány zákony a legislativními podmínky např. daňovými zákony dané země. 

 

 

 

                                                 
3
 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, 2011, s. 1. 
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VYMEZENÍ PROBLEMATIKY A CÍLE PRÁCE 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS tvoří soubor standardů a interpretací, 

které slouží primárně pro sestavování a prezentaci účetních závěrek kapitálových 

společností, jejichž cílem je generování zisku. České obchodní společnosti emitující 

veřejně obchodovatelné cenné papíry mají povinnost použít IFRS místo českých 

účetních předpisů pro sestavení svých konsolidovaných i individuálních účetních 

závěrek. Ostatní české obchodní společnosti mohou používat IFRS namísto českých 

účetních předpisů pro sestavení jejich účetních závěrek. 

 

Cílem diplomové práce je navrhnout metodiku převodu účetní závěrky a následná 

realizace převodu účetní závěrky podniku sestavené dle platné české účetní legislativy 

na účetní závěrku v souladu s IFRS. Při prvním převodu účetní závěrky podniku  

na IFRS musí společnost přijmout řadu úprav při přechodu z původních českých 

účetních pravidel, aby vykazované účetní informace splňovaly kritéria pro uznání  

a vykazování dle IFRS. Samotná aplikace IFRS není snadnou záležitosti, zejména 

vzhledem k rozdílnostem mezi tímto účetním systémem a českou účetní legislativou. 

Nedílnou součástí diplomové práce je následné vymezení dopadů aplikace různých 

systémů vykazování účetních informací na obraz o finanční pozici a výkonnosti 

podniku. 

Metody a postupy zpracování  

Při zpracování diplomové páce vycházím ze studií dané literatury zabývající  

se vykazováním účetních informací dle platné české účetní legislativy a IFRS. 

V analytické části diplomové práce provádím analýzu jednotlivých položek finančních 

výkazů účetní závěrky sestavené v souladu s platnou českou účetní legislativou  

a srovnávám rozdíly ve vykazování dle IFRS. Výstupem analýzy finančních výkazů je 

výběr položek, které budou předmětem převodu účetní závěrky sestavené v souladu  

s IFRS, protože nesplňují požadavky pro uznání a vykázání dle IFRS. V další části 

diplomové práce na základě výstupu z analytické části zpracovávám převodní tabulku, 

která slouží následně k sestavení výkazů účetní závěrky dle IFRS. V závěrečné části 

diplomové práci objasňuji vlivy vzniklých rozdílů ve vykazování dle české účetní 

legislativy a IFRS na obraz o finanční pozici a výkonnosti podniku. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA VYKAZOVÁNÍ 

ÚČETNÍCH INFORMACÍ 

V následující kapitole uvádím teoretické východiska týkající se regulace a mezinárodní 

harmonizace účetnictví v rámci Evropské unie a celého světa. Dále se budu zabývat 

vykazováním účetních informací dle platné české účetní legislativy a Mezinárodních 

standardů účetního výkaznictví (dále jen IFRS). 

 

1.1 Regulace účetnictví 

Uživatelé finančních účetních výkazů oprávněně na celém světě požadují, aby 

informace, které poskytují účetní výkazy, byly hodnověrné, objektivní, srozumitelné              

a hlavně srovnatelné. Právě na základě informací, které jsou uloženy v účetních 

výkazech, uživatelé činí závažná a důležitá rozhodnutí s dlouhodobými důsledky.                

A proto není možné ponechat podnikatelským subjektům volnou ruku při sestavování 

účetních výkazů, zejména co se týká jejich formální podoby a zejména věcné náplně. 

Na národní úrovni (vypracovány a uznávány pouze v dané zemi) se dosahuje žádoucí 

vypovídající schopnosti účetních informací tím, že je účetnictví dané země řízeno 

neboli regulováno.
4
 

 

Regulace finančního účetnictví probíhá v každém státě různým způsobem a v různém 

rozsahu, to je dáno tradicemi, zvyky, ekonomickým a právním prostředím konkrétní 

země. Regulací se rozumí na obecné úrovní stanovení národních pravidel pro vedení 

účetnictví a pro poskytování účetních informací externím uživatelům. Proces regulace 

se může uskutečňovat mnoha způsoby, a to regulace na národní úrovni
5
:   

 regulací právní normou 

o je v pravomoci státního orgánu, který vydává závazné účetní předpisy, 

které podnikatelským subjektům ukládají povinnosti a také postihy  

za jejich nedodržení,  

o regulace se odvozuje od účetních výkazů nebo od běžného účetnictví, 

                                                 
4
 KOVANICOVÁ, D. a kol. Finanční účetnictví: světový koncept IFRS/IAS, 2005, s. 2. 

5
 KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazů, 2004, s. 109-111. 
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o hlavní nevýhodou tohoto způsob regulace je jeho nepružnost vzhledem 

ke změně předpisů, kdy každá změna představuje zdlouhavý legislativní 

proces, nesrovnatelnost účetních systémů a účetních informací, protože 

platnost právní normy je vždy omezena hranicemi dané země. 

 regulací účetními standardy 

o účetní jednotka dodržuje účetní standardy, které představují soubor 

přijatých předpokladů, uznávaných účetních zásad, metod, doporučení  

a v praxi ověřených postupů,  

o vydávání a aktualizace účetních standardů je v kompetenci profesní 

instituce, je zde potlačen vliv státních institucí a usměrňování účetnictví 

si zajišťuje podnik sám,  

o tento přístup je také nazýván samoregulací a je koncepčně založen  

na zvykovém, precedenčním právu, to znamená, že se akceptuje to, co už 

je dlouhodobě ověřeno a uznáno jako nejlepší praxe, aniž by to bylo 

zakotveno v zákonné normě,  

o účetní standardy, které jsou nástrojem regulace na národní úrovni,  

se nazývají národní účetní standardy.
 
 

 kombinací právní normy a účetních standardů 

o je rozložena regulace účetnictví na právní normu (zákon) a systém 

národních účetních standardů,  

o Právní předpis vytváří v dané zemi legislativní rámec účetnictví, 

o Účetní standardy uvádějí právní předpis v život způsobem, který 

stanoví zákonodárce,  

o Výhodou této kombinované regulace je, že zajišťuje vymahatelnost 

zákonných předpisů a pružnou aktualizaci a tvorbu nových účetních 

standardů. 

 

V současné době je světové finanční účetnictví regulováno soubory standardů 

finančního účetnictví a výkaznictví, které jsou označeny US GAAP
6
 a IFRS

7
, kterým se 

budu věnovat blíže v následujících kapitolách.
8
 

                                                 
6
 GAAP – Generally Accepted Accounting Principles – Všeobecně uznávaná účetní pravidla. 

7
 IFRS – International Financial Reporting Standards – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 

8
 KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazů, 2004, s. 116. 
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1.1.1 Regulace účetnictví v České republice 

Česká republika (dále jen ČR) patří mezi země, v nichž se uplatňuje římské právo 

založené na zákonné úpravě. Finanční účetnictví je v ČR řízeno Ministerstvem financí, 

které provádí jeho regulaci prostřednictvím: 

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

 souborem základních prováděcích vyhlášek Ministerstva financí ČR, pro 

jednotlivé typy účetních jednotek, 

 Českých účetních standardů (dále jen ČÚS) Ministerstva financí, pro jednotlivé 

typy účetních jednotek, 

 Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
9
 

 

Jednotlivým předpisům se budu podrobněji věnovat v kapitole 1.2 na s. 31 diplomové 

práce. Hlavním regulátorem účetnictví i účetního výkaznictví je nadále stát, ale  

na rozvoji této oblasti se také podílí několik profesních organizací, zejména, pak: 

 Komora auditorů ČR (KAČR) – samosprávná profesní organizace zřízená 

zákonem za účelem správy auditorské profese v České republice,
10

 

 Svaz účetních – je dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní 

působností, která sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, 

hlavní činností této organizace je metodická zaměřená na řešení konkrétních 

dílčích problémů v praxi i systematickou práci v oblasti účetní a související 

legislativy a účetní metodiky,
11

 

 Národní účetní rada – nezávislá odborná instituce k podpoře odborné 

způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí, která připomínkuje 

návrhy zákonů a interpretuje účetní předpisy.
12

 

 

Regulace účetnictví v ČR je úzce spjato s členství v Evropské unii, která se neustále 

snaží o harmonizaci účetního výkaznictví v rámci jednotlivých členských států.
13

 

                                                 
9
 JÍLEK, J. a SVOBODOVÁ, J. Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)  

    2012, 2012, s. 55-57. 
10

 KOMORA AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY. O Komoře auditorů [online]. Praha, 2012-2013  

    [cit. 2013-02-03]. Dostupné z: http://www.kacr.cz/o-komore-auditoru. 
11

 SVAZ ÚČETNÍCH. Vítejte na stránkách Svazu účetních! [online]. 2008 [cit. 2013-02-03].  

    Dostupné z: http://www.svaz-ucetnich.eu/. 
12

 NÁRODNÍ ÚČETNÍ RADA. O nás [online]. 2005-2010 [cit. 2013-02-03].  

    Dostupné z: http://www.nur.cz/content/view/12/26/. 
13

 KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazů, 2004, s. 114-116. 
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1.1.2 Mezinárodní harmonizace účetnictví 

Jedním z významných trendů současného světa je integrace, charakteristická svými 

globálními rozměry. Ta je spojena s řadou rysů vysvětlujících hlavní příčiny vzniku 

poptávky po uceleném jednotném světovém účetnictví. Patří k nim zejména rostoucí tok 

zboží a služeb mezi jednotlivými státy, nárůst využití finančních operace, (operace 

s finančními deriváty, promptní obchody s cennými papíry apod.), široká škála 

podnikatelů a nárůst aktivních investorů. Logickým vyústěním integrace, byla nejprve 

snaha o maximální harmonizace jednotlivých účetních systémů, která postupně přešla 

s úsilí spojené s vytvořením jediného účetnictví jako souboru předpisů – standardů, 

podle kterých budou v účetních závěrkách vykazovány informace transparentním 

způsobem a také tak, aby byly srovnatelné. Základním úkolem účetnictví je zachytit 

všechna data ekonomické reality příslušného subjektu a ta poté zpracovat do podoby, 

jejímž prostřednictvím jsou podány odpovídající informace. Z uvedeného vyplývá,  

že základním funkcí účetnictví je poskytovat spolehlivé informace o ekonomické realitě 

svým uživatelům.
14

 

 

KOVANICOVÁ (2004, str. 118) uvádí: „Harmonizací se rozumí přibližování účetních 

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

srovnatelné a obecně srozumitelné.“ V současné době existují tři významné linie 

mezinárodní účetní harmonizace, a to
15

: 

 Účetní směrnice Evropské unie – usměrňování účetnictví v rámci EU, 

 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – přiblížení různých 

účetních systémů a jejich konvergence v rámci celosvětové harmonizace, 

 Národní účetní standardy USA (US GAAP) – vycházejí z požadavků 

newyorské burzy, jsou uznávány na všech světových burzách a ovlivňují 

celosvětovou harmonizaci. 

1.1.3 Harmonizace účetnictví ve světě 

Globalizace kapitálových trhů vyžaduje celosvětovou harmonizaci účetních systémů. 

Používání národních účetních systémů k sestavování účetních výkazů činí získávání 

potřebných informací pro účely srovnávání velmi náročné a nákladné pro investory                      

                                                 
14

 FICBAUER, J., FICBAUER, D. Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy, 2012, s. 7-8. 
15

 KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazů, 2004, s. 118-119. 
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na kapitálových trzích. V současnosti existuje vedle sebe několik systémů účetního 

výkaznictví uznávaných na světových finančních trzích. Nejvýznamnější jsou IFRS           

a US GAAP. Pro evropské společnosti, jejichž cenné papíry jsou registrované u Komise 

pro cenné papíry v USA a sestavují svoje účetní závěrky v souladu s IFRS, mají 

povinnost přepočítat svoje čistá aktiva a výnosy podle US GAAP.
 
Významným krokem 

v oblasti celosvětové harmonizace účetního výkaznictví je společný projekt Rady pro 

standardy finančního výkaznictví (FASB)
16

 v USA a IASB v Evropě, který vznikl v roce 

2002 pod názvem „Convergence 2002“, jehož cílem je zajištění naprosté kompatibility 

stávajících US GAAP a IFRS i koordinace pracovních programů do budoucna.  Projekt 

se realizuje prostřednictvím řady dílčích projektů zaměřených na krátkodobý                        

či dlouhodobý časový horizont.
17

 

 

US GAAP jsou speciálně vytvořeny pro americký trh, zatímco IFRS musí poskytovat 

věrný a poctivý obraz o podniku v mnoha rozličných zemích, proto harmonizace 

účetnictví primárně vyžaduje stejnou vymahatelnost práva, finanční vyspělost                           

a vysokou úroveň řízení a správy podniků. V současné době jsou IFRS využívány v řadě 

zemí světa, jedná se o země Evropské unie, Hong Kong, Austrálie, některé země 

bývalého Sovětského svazu, Jihoafrickou republiku, Turecko a Singapur. Téměř sto 

zemí doporučuje nebo povoluje použití IFRS nebo chce svůj účetní systém přiblížit 

IFRS. Vývoj finančního účetnictví a výkaznictví směrem k věrnému zobrazení není                 

a nebude ukončen, jako důvody lze spatřovat ve skutečnosti, že účetnictví musí:  

 reagovat na rozvoj ekonomického prostředí, 

 odpovídat na podněty vycházející z nových ekonomických tendencí, 

 reagovat na globalizaci a integraci ekonomického prostředí.
18

 

1.1.4 Harmonizace účetnictví v rámci EU 

První snahy o harmonizaci účetnictví v rámci Evropského hospodářského společenství 

byly završeny přijetím směrnic, které tvoří kodex účetní legislativy Evropské unie. 

Tyto směrnice jsou základním harmonizačním nástrojem Evropské komise v oblasti 

                                                 
16

 FASB – Financial Accounting Standards Board. 
17

 BOHUŠOVÁ, H. Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS : Vybrané IAS/IFRS v podmínkách    

    českých podniků, 2008s. 17. 
18

 KOVANICOVÁ, D. a kol. Finanční účetnictví: světový koncept IFRS/IAS/, 2005, s. 24. 
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účetnictví. Česká republika, jako člen Evropské unie zapracovává do své národní 

legislativy směrnice a nařízení ES, která jsou závazná pro všechny členské státy.
19

 

 

Účetní kodex Evropské unie, tvoří
20

: 

 čtvrtá směrnice č. 78/660/EEC z 25. července 1978, která je zaměřena na obsah 

účetní závěrky velkých a středních kapitálových společností,  

 sedmá směrnice č. 83/349/EEC z 13. června 1983, která se věnuje 

konsolidované účetní závěrce,  

 osmá směrnice č. 84/253/EEC z 10. dubna 1984, která upravuje kvalifikační 

požadavky na profesi auditora nezbytné pro kvalifikované ověření účetních 

závěrek. 

 

Nejvýznamnější směrnicí v oblasti účetnictví je čtvrtá směrnice, která se zaměřuje  

na sestavování ročních účetních závěrek velkých a středních kapitálových společností.                

Do českých právních předpisů byla čtvrtá směrnice částečně implementována 

prostřednictvím zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,  

a prostřednictvím novely zákona o účetnictví č. 437/2003 Sb., byly do právní úpravy 

účetnictví v České republice zakomponovány principy pro sestavování účetní závěrky 

uzákoněné v EU. Implementace čtvrté směrnice do národní účetní legislativy členských 

států přispěla významně ke zkvalitnění účetního výkaznictví v zemích EU, což mělo  

za následek i větší rozvoj kapitálových trhů a rozšíření obchodu mezi členskými státy 

EU, a přispěla ke zvýšení konkurenceschopnosti. Směrnice ES postupem času 

zastarávaly a přestaly vyhovovat potřebám hlubší harmonizace.
21

 

 

Hlavním problémem, obsaženým zejména ve čtvrté směrnici ES je, že umožňuje velké 

množství variantních řešení, variantnost je patrná i na navrhovaných formátech účetních 

výkazů, které jsou omezujícím faktorem pro srovnatelnost účetních informací. Výběr 

konkrétních přístupů má být proveden buď v rámci předpisů upravujících účetnictví 

v jednotlivých členských zemích EU, nebo je volba ponechána na účetních jednotkách. 

                                                 
19

 KOVANICOVÁ, D. a kol. Finanční účetnictví: světový koncept IFRS/IAS/, 2005, s. 13. 
20

 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, 2011, s. 3. 
21

 BOHUŠOVÁ, H. Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS : Vybrané IAS/IFRS v podmínkách   

   českých podniků, 2008, s. 13-15. 
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Variantní přístupy ve čtvrté směrnici byly výsledkem kompromisu mezi koncepcemi 

účetních systémů a způsoby regulace účetnictví v jednotlivých státech EU.
22

 

 

V roce 2000 vyhlásila Evropské komise tzv. novou harmonizační strategii, která 

obsahuje zásadní koncepční změnu. Evropská komise zvolila za nástroj harmonizace 

evropského účetnictví IFRS. Nová harmonizační strategie vyžaduje sestavovat 

konsolidovanou účetní závěrku společností zaregistrovaných na evropských trzích 

s cennými papíry v souladu s Mezinárodními účetními standardy (IAS).
23

 

 

K zabezpečení implementace IFRS do národních účetních systémů byl vytvořen  

tzv. schvalovací mechanismus IFRS, jehož základním posláním je zajištění právního 

uznání IFRS v prostředí EU. Ze zásad schvalovacího mechanismu vyplývá, že pouze ty 

standardy, které jsou schváleny Výborem pro regulaci účetnictví za pomoci poradní 

skupiny pro účetní výkaznictví v Evropě EFRAG
24

 a zveřejněny v Úředním věstníku, 

jsou pro účetní jednotky z členských zemí EU závazné.
25

 

 

Významnou roli v oblasti harmonizace účetnictví na celosvětové úrovni zde sehrál 

Výbor pro mezinárodní standardy (dále jen IASC). Cílem IASC
26

 bylo formulovat  

a publikovat Mezinárodní účetní standardy (dále jen IAS) k využití ve zveřejňovaných 

účetních závěrkách obchodních společností, propagovat celosvětové přijetí a dodržování 

IAS a všeobecně usilovat o harmonizaci účetního výkaznictví. Impulsem pro vznik této 

organizace byl vznik nadnárodních společností a obchodování na světových finančních 

trzích, což předpokládá srovnatelnost účetních závěrek na nadnárodní úrovni. V roce 

1975 byly zveřejněny první dva Mezinárodní účetní standardy, a to
27

: 

 IAS 1 – Zveřejňování účetních pravidel,  

 IAS 2 – Oceňování a vykazování zásob.  

 

                                                 
22

 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, 2011,                   

    s. 3-4. 
23

 BOHUŠOVÁ, H. Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS : Vybrané IAS/IFRS v podmínkách  

    českých podniků, 2008, s. 15-16. 
24

 EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group. 
25

 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, 2011,  

    s. 4-5. 
26

 IASC – International Accounting Standards Board. 
27

 BOHUŠOVÁ, H. Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS : Vybrané IAS/IFRS v podmínkách  

    českých podniků, 2008, s. 15. 
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V roce 2001 navázala na činnost IASC Rada pro Mezinárodní účetní standardy 

(IASB), jejímž úkolem bylo přepracovat účetní standardy pro účely globálního                    

použití – (IAS)
28

, aby byly jednotné, vysoce kvalitní, srozumitelné a vymahatelné.                    

Od roku 2003 došlo ke změně názvu standardů na Mezinárodní standardy účetního 

výkaznictví (IFRS), neboť prioritním cílem standardů nejsou metodické postupy 

účtování, ale hlavní důraz je kladen na interpretaci údajů z účetnictví v podobě účetních 

výkazů. Nařízením 1606/2002 Evropského parlamentu a Rady o používání 

Mezinárodních standardů účetního výkaznictví museli od počátku roku 2005 všechny 

podniky v zemích EU, emitující cenné papíry na kapitálových trzích EU, vést  

a sestavovat své konsolidované účetní závěrky v souladu s IFRS.
29

  

 

V České republice se jedná o zákon č. 437/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, kde je zakotvena povinnost pro všechny podniky, které jsou emitenty 

cenných papírů obchodovatelných na evropských finančních trzích, sestavovat účetní 

závěrku a to individuální i konsolidovanou v souladu s IFRS. Z uvedeného vývoje 

harmonizace účetnictví a výkaznictví v EU je zřejmé, že rozhodující roli hrají 

v současnosti v rámci EU Mezinárodní standardy účetního výkaznictví.
30

 

 

1.2 Vykazování účetních informací dle České účetní legislativy 

Základním předpisem, který stanovuje rozsah a způsob vedení účetnictví v České 

republice je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,              

(dále jen zákon o účetnictví). Struktura zákona o účetnictví a základní strukturu účetního 

modelu finančního účetnictví, kterou určuje směrná účtová osnova podle vyhlášky                           

č. 500/2002 Sb., jsou uvedeny v Příloze č. 1 diplomové práce.
31

 

 

Dne 1. září 2012 nabyla účinnosti poslední novela zákona o účetnictví  provedená 

zákonem č. 239/2012, která upravuje zejména předávání účetních záznamů vybranými 

účetními jednotkami pro potřeby státu, přináší novou úpravu pravidel inventarizace   

                                                 
28

 IAS – International Accounting Standards 
29

 BOHUŠOVÁ, H. Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS : Vybrané IAS/IFRS v podmínkách  

   českých podniků, 2008, s. 15-16. 
30

 Tamtéž. 
31

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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a oceňování majetku ve vybraných případech a ověřování výroční zprávy                                

a konsolidované účetní závěrky auditorem.
32

 

 

Zákon o účetnictví se dále odkazuje na: 

 Vyhlášky Ministerstva financí ČR (dále MF ČR) 

o upravují pro daný typ účetních jednotek obsah a strukturu účetní 

závěrky,  

o povolené účetní metody a jejich použití,  

o povinný model finančního účetnictví, reprezentovaný účtovou osnovou, 

o jsou vydávány pro jednotlivé typy organizací podle charakteru jejich 

činnosti, viz § 4 odst. 8 zákona o účetnictví.
33

 

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

o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími  

v soustavě podvojného účetnictví.
34

 

 České účetní standardy (dále jen ČÚS) 

o provádí se některá ustanovení zákona o účetnictví,  

o vypracované a vyhlášené MF ČR, 

o podrobně rozvádí účetní metody a stanovují postupy při účtování  

v konkrétních případech, 

 ČÚS pro podnikatele obsahují 23 českých standardů, kde každý 

jednotlivý standard obsahuje cíl, obsahové vymezení a postup účtování, 

 ČÚS v souladu s § 36 odst. 1 zákona o účetnictví podrobně určují účetní 

postupy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 

Sb.
35

 

  

Jednotlivé České účetní standardy jsou uvedeny v Příloze č. 2 diplomové práce. 

 

 

                                                 
32

 MFCR. Souhrn hlavních novelizačních bodů zákona o účetnictví účinných od 1. září 2012 [online].  

   2012 [cit. 2013-02-03]. Dostupné z : http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Prakticka_pomucka_-    

   Souhrn_novelizace_563_1991_od_010912.pdf. 
33

 KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazů, 2004, s. 114-116. 
34

 FIŠEROVÁ, E. a kol. Abeceda účetnictví pro podnikatele. 2012, s. 24-25. 
35

 SVATOŠOVÁ, J. a TRÁVNÍČKOVÁ, J. Účtová osnova, České účetní standard:                                          

    postupy účtování pro podnikatele, 2012, s. 192. 
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Dalšími předpisy, které ovlivňují vedení účetnictví, jsou zejména:  

 Zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění p. p., 

 Zákon 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů ve znění    

p. p., 

 Zákon 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění p. p. 

1.2.1 Koncepční rámec 

Koncepční rámec představuje základní teoretický rámec pro finanční účetnictví. 

V jednotlivých zemích se koncepce účetnictví odlišují ve stanovení cílů účetního 

výkaznictví, ve vymezení vztahu mezi účetnictvím a daněmi, v definování základních 

prvků účetních výkazů, v kritériích pro jejich znání, ocenění a vykázání a v neposlední 

řadě i v přijaté množině obecných předpokladů a účetních zásad jako báze pro 

vyhotovení účetních výkazů a pro obsahové zaměření informací, které jsou předmětem 

zveřejnění. Řada zemí včetně České republiky se, ale k vypracování koncepčního rámce 

účetnictví dosud nedopracovaly. V českých účetních předpisech chybí koncepční rámec, 

který by shrnul definice základních pojmů. Soubor východisek potažmo teoretický 

rámec pro účetnictví České republiky vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

a z navazujícího prováděcího předpisu vyhlášky č.500/2002 Sb.
36

 

 

Z koncepčního rámce účetnictví by mělo být jasně patrné
37

: 

 cíle účetního výkaznictví, 

 požadované kvalitativní charakteristiky účetnictví, 

 definice základních prvků účetních výkazů, jejich rozpoznání a oceňování, 

 základní předpoklady účetního zobrazení, 

 pojetí kapitálu a jeho uchování.  

 

Této problematice se bude věnovat dále v kapitole 1.3.2. na s. 29 diplomové práce, 

protože koncepční rámec je základním teoretickým východiskem a základem pro 

pochopení IFRS. 

                                                 
36

 KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého, 2012, s. 36-37. 
37

 Tamtéž. 
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1.2.2 Základní předpoklady a zásady vedení účetnictví 

Významnost účetních zásad a východisek pro vykazování účetních informací se odvíjí 

od základních předpokladů. Bez přijetí těchto předpokladů by účetní výkaznictví 

poskytovalo naprosto odlišný obraz o podniku. Zásady účetnictví předurčují obsah 

vykazovaných údajů. Základní obecně uznávané účetní předpoklady a zásady účetnictví 

jsou uvedeny v zákoně o účetnictví.
38

  

 

Základní předpoklady účetnictví jsou: 

 trvání podniku – podnik bude nadále existovat i v dohledné budoucnosti, že 

bude ve své činnosti pokračovat,  

 akruální báze – je zakotvena v § 3 odst. 1 a vychází z toho, že operace se účtují 

v době, kdy se uskutečnily, bez ohledu na to, zda již proběhly s nimi spojené 

peněžní transakce, je třeba brát v úvahu časovou souvislost operace s účetním 

období.
39

 

 

Zásady účetnictví jsou následující
40

: 

 zásada účetní jednotky – vymezení toho, kdo je účetní jednotka přesně 

vymezuje § 1 zákona o účetnictví,  

 zásada věrného a poctivého zobrazení – účetní jednotka zkoumá operace podle 

jejich podstaty bez ohledu na její dopady,  

 zásada zajišťování výsledku hospodaření a finanční situace v pravidelných 

intervalech – definováno v § 3 odst. 2, charakteristika účetního období, kterým 

je buď kalendářní, nebo hospodářský rok, 

 zásada objektivity účetních informací – věrné zobrazení předmětu účetnictví 

uvedeno § 7, 

 zásada oceňování v historických cenách – zákonem stanovené ocenění majetku 

v okamžiku pořízení, uvedeno v § 25, 

 zásada bilanční kontinuita – konečné a počáteční zůstatky stavů rozvahových 

účtů mezi účetními obdobími na sebe musí navazovat, 

                                                 
38

 KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazů, 2004, s. 142-144. 
39

 Tamtéž, s. 142-144 
40

 KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého, 2012, s. 173-172. 
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 zásada stálosti metod (konzistence) – zajišťuje srovnatelnost informací 

vykazovaných v čase, je stanovena v § 7 odst. 4,  

 zásada přednost obsahu před formou – nejdůležitějším hlediskem je obsah 

účetních informací před formou, 

 zásada opatrnosti při oceňování majetků a závazků – zakotveno § 7, § 25                 

a § 26. Smyslem je vykázat a následně rozdělit výsledek hospodaření opatrně, 

 zásada vymezení okamžiku realizace – vymezení okamžiku, ve kterém je 

možno účtovat na účty nákladů a výnosů, aby byly uznány, 

 zásada zákazu kompenzace – zákaz vzájemného zúčtování mezi položkami 

výnosů a nákladů nebo mezi položkami majetku a jeho zdroji. 

1.2.3 Metody oceňování 

Český zákon o účetnictví, ve své čtvrté části vymezuje závazná pravidla pro oceňování 

jednotlivých položek aktiv a závazků. Zákon o účetnictví dále vymezuje, v souladu  

se čtvrtou směrnicí ES, následující typy oceňovacích základen
41

: 

 pořizovací cena – zahrnující cenu, za kterou byl majetek získán včetně nákladů 

souvisejících s jeho pořízením, 

 reprodukční pořizovací cena – cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, 

kdy se o něm účtuje např. u bezplatně nabytého majetku, 

 vlastní náklady – (pro majetek vytvořený vlastní činností), zahrnující přímé 

náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, podle charakteru majetku  

i nepřímé náklady vztahující se k těmto činnostem, podnik si určuje sám dle 

zákona o účetnictví,  

 jmenovitá hodnota – peněžně vyjádřená částka trvale přiřazena k určité složce 

majetku se záměrem tento majetek identifikovat např. pohledávky a závazky, 

 reálná hodnota – rozumí se tržní hodnota
42

, není-li tato hodnota k dispozici, je 

určena kvalifikovaným odhadem či posudkem znalce, např. u cenných papírů, 

 čistá prodejní cena – prodejní cena zásob snížená o odhadnuté náklady spojené 

s jejich prodejem, např. při inventarizaci. 

 

                                                 
41

 KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého, 2012, s. 59-60. 
42

 Tržní hodnotou se rozumí hodnota, která je vyhlášena na evropském regulovaném trhu.  
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Za základní oceňovací bázi je považována historická cena, na které je založena 

pořizovací cena, vlastní náklady a jmenovitá hodnota pohledávek a závazků. Naproti 

tomu reálná hodnota, čistá prodejní cena a reprodukční pořizovací cena reprezentují 

běžné tržní hodnoty.
43

 

1.2.4 Účetní závěrka 

 Sestavování účetní závěrky má svá pravidla, která jsou zakotvena v obecných účetních 

zásadách, které vychází ze zákonu o účetnictví. Za hlavní cíl celosvětového účetního 

výkaznictví se považuje poskytnutí věrného obrazu o podniku, resp. o jeho finanční 

pozici k určitému datu (rozvaha), o výsledku jeho činnosti za vykazovaný časový 

interval (výkaz zisku a ztráty), o změnách ve finanční činnosti
44

 (výkaz cash flow)  

a o příčinách změn vlastního kapitálu.
45

 

 

Účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném, nebo zjednodušeném rozsahu. 

Nestanoví-li zákon o účetnictví jinak, ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavit účetní 

závěrku účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem. 

Zapisují-li se účetní jednotky do obchodního rejstříku, zveřejňují svou účetní závěrku 

uložením do sbírky listin obchodního rejstříku. Podniky podléhající auditu sestavují 

účetní závěrku v plném rozsahu a vyhotovují výroční zprávu. Tuto povinnost mají 

vždy akciové společnosti.
46

 

 

Výroční zpráva obsahuje vedle účetních závěrky za běžné období další informace  

a to zejména zprávu o managementu a o minulém vývoji a budoucím záměru podniku. 

Auditor ověřuje zejména, zda se účetní závěrce a výroční zprávě věrně zobrazuje stav 

majetku a závazků, finanční situace, výsledek hospodaření a zda bylo účetnictví 

v běžném účetním období vedeno ve shodě s platnými předpisy.
47

 

 

Při sestavování účetní závěrky je nutno rozlišovat jestli jde o řádnou nebo mimořádnou. 

Řádná účetní závěrka se vyhotovuje jednou ročně a to k poslednímu dni účetního 

                                                 
43

 KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého, 2012, s. 60. 
44

 Definice finanční činnosti v rámci cash flow – krátkodobý finanční majetek - peníze + peněžní 

    ekvivalenty. 
45

 KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazů, 2004, s. 141-142. 
46

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
47

 SLÁDKOVÁ, E., MRKVIČKA, J. a ŠRÁMKOVÁ, A. Finanční účetnictví a výkaznictví, 2009,                   

    s. 43-47. 
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období. Ve všech ostatních mimořádných případech se sestavuje mimořádná účetní 

závěrka. Den, ke kterému se sestavuje řádná nebo mimořádná účetní závěrka, tj. den, 

ze kterého se přejímají konečné stavy, se nazývá rozvahovým dnem.
48

 

 

Roční účetní závěrku tvoří
49

: 

 Rozvaha – formát stanoven přílohou č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Rozvaha 

podává informace o 

o funkční stabilitě aktiv – odlišení od stálých a oběžných aktiv, 

o likviditě – vykazování pohledávek a závazků podle zůstatkové doby 

splatnosti, 

o finanční struktuře – velikost vlastních a cizích zdrojů krytí, 

o struktuře vlastního kapitálu – rozčlenění na interní zdroje a externí 

zdroje financování.   

 Výkaz zisku a ztráty (dále jen VZZ) – formát stanoven přílohami č. 2 a č. 3 

vyhlášky č. 500/2002 Sb., hlavním úkolem je informovat o finanční výkonnosti 

podniku, VZZ je uspořádán tak, aby umožnil vyčíslit: 

o Provozní výsledek hospodaření, 

o Finanční výsledek hospodaření, 

o Výsledek hospodaření za běžnou činnost (po zdanění dání z příjmů), 

o Mimořádný výsledek hospodaření po zdanění, 

o Výsledek hospodaření za účetní období. 

Účetní jednotky se můžou při sestavování VZZ rozhodnout, jestli budou 

sestavovat tento výkaz ve druhovém nebo účelovém členění nákladů.
50

 

 Příloha k účetním výkazům – informace v příloze jsou determinovány § 39 

vyhlášky č. 500/2002 Sb. Součástí přílohy mohou být další dva výkazy, a to 

o Přehled o peněžních tocích – struktura dána ČÚS č. 23, vysvětluje rozdíl 

mezi počátečním a konečným stavem peněžních prostředků  

a ekvivalentů, 

                                                 
48

 KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého, 2012, s. 357. 
49

 Tamtéž, s. 357-369. 
50

 PILAŘOVÁ, I. a PILÁTOVÁ, J. Účetní závěrka, základ daně, finanční analýza, 2012, s. 75. 
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o Přehled o změnách vlastního kapitálu – rámcová struktura stanovena                

§ 44 vyhlášky č. 500/2002 Sb., výkaz vysvětluje zvýšení nebo snížení, 

k němuž došlo u jednotlivých složek vlastního kapitálu. 

Hlavním úkolem přílohy je podat takový rozsah vysvětlujících informací, aby 

bylo možno hlouběji proniknout do obsahu vykazovaných položek např. 

používané účetní metody, informace o dlouhodobém majetku a jeho amortizaci a 

další.  

 

Problémem účetnictví v ČR, že je finanční účetnictví podřízeno daňovým hlediskům 

a dává přednost zobrazení formálně právní stránky transakce před jejím ekonomickým 

obsahem a to vede k tomu, že jsou potlačovány některé z účetních zásad, pravidel                    

a principů, které jsou obecně přijímány jako podmínka věrného zobrazení. Důsledkem 

toho je, že rozvaha nevyjadřuje finanční pozici podniku a český výkaz zisku a ztráty 

nezobrazuje výkonnost podniku. Účetnictví by se mělo oddělit od daní a podniky                   

by měli přijímat takové řešení, které bude v rámci účetnictví se nadále zajišťovat 

podklady pro výpočet daňového základu, ale samo účetnictví bude zobrazovat operace 

ve shodě s jejich ekonomickou podstatou, nikoliv ve shodě s daňovými požadavky. 

Jedním řešením pro české podniky je sestavovat účetní výkazy v souladu s IFRS             

popř. podle US GAAP. 
51

 

 

1.3 Vykazování účetních informací dle IFRS 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS tvoří jeden ze dvou významných 

účetních systémů a jsou významným nástrojem celosvětové harmonizace účetního 

výkaznictví. Do roku 2002 byly jednotlivé standardy vydávány pod názvem 

Mezinárodní účetní standardy (IAS) a od roku 2003 jsou vydávány pod názvem 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS).
52

 

 

                                                 
51

 KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazů, 2004, s. 220-223. 
52

 BOHUŠOVÁ, H. Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS : Vybrané IAS/IFRS v podmínkách  

   českých podniků, 2008, s. 21. 
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Se standardy se může český podnik v současné době setkat ve dvou situacích,                           

a to když
53

: 

 podnik poprvé přechází z české účetní legislativy na IFRS, důvodem je buď 

skutečnost, že společnost je emitentem cenných papírů a musí vykazovat 

v souladu s IFRS podle požadavků EU, nebo se může jednat o dobrovolný 

přechod na IFRS, 

 podnik se stal dceřinou společností mateřské společnosti, která již podle IFRS 

vykazuje, potom musí podnik této mateřské společnosti pravidelně reportovat 

údaje, které jsou sestavené dle požadavků IFRS. 

1.3.1 Cíle a struktura 

Rada pro Mezinárodní účetní standardy (dále IASB) každoročně vydává publikaci 

obsahující kompletní, aktualizovanou verzi IFRS, přehled vydaných mezinárodních 

standardů k roku 2012 je uveden v Příloze č. 3 diplomové práce. Struktura obsahu 

jednotlivých standardů je následující
54

: 

 obsah, 

 úvod – je definován účel IASB její pracovní postupy při tvorbě IFRS a obsahuje 

základní shrnutí důvodů pro vydání standardu a hlavních východisek, 

 předmluva – vytyčuje zejména základní cíle IFRS a jejích orgánů a náplň jejich 

činnosti, 

 Koncepční rámec – formuluje kvalitativní charakteristiky účetního výkaznictví, 

vytyčuje základní účetní zásady a předpoklady, definuje jednotlivé účetní 

kategorie, výchozí varianty oceňování a koncepce uchování podnikové podstaty, 

Koncepčnímu rámci bude věnována následující kapitola 1.3.2. na s. 29. 

 účetní standardy (IFRS) – text jednotlivých standardů obvykle obsahuje 

o cíl, 

o rozsah působnosti, 

o výchozí definice, 

o pravidla rozpoznání vykládaného prvku nebo transakce v účetnictví, 

o oceňování v okamžiku rozpoznání a k bilančnímu dni,  

                                                 
53

 KRUPOVÁ, L. IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, 2009, s. 1. 
54

 DVOŘÁKOVÁ D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, 2011,                    

    s. 8-14. 
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o zveřejnění – v této části specifikují standardy své požadavky                            

na zveřejnění informující, které se týkají daného tématu v účetní závěrce, 

o datum účinnosti. 

 dodatky (Apendix), ilustrační příklady (Illustrattive Examples – IE), aplikační 

poznámky nebo příručky, 

 zdůvodnění závěrů (Basic For Conclusions) – umožní lepší pochopení 

standardů a vysvětlí důvody, proč bylo přijato dané řešení standardu, 

 implementační příručka (Implementation Guidance – IG), 

 tabulkový přehled změn provedených ve standardech (Table Of Concordance).  

 

Kromě standardů jsou také vydávány tzv. interpretace (SIC a IFRIC) Příloha č. 4 

diplomové práce, které mají za úkol objasnit ustanovení konkrétního standardu 

a také reagují na nové skutečnosti, které nejsou vyřešeny ve standardech.
55

 

1.3.2 Koncepční rámec 

Koncepční rámec je základním teoretickým východiskem, tzv. úvodní částí IFRS. 

Definuje účetní zásady a předpoklady, základní prvky účetní závěrky, kritéria pro 

uznání a vyjádření těchto prvků v účetní závěrce a výchozí báze jejich ocenění. 

Pochopení Koncepčního rámce je důležitým předpokladem pro pochopení všech 

standardů. 
56

 

 

Koncepční rámec zastřešuje všechny standardy, pokud by se vyskytl rozpor mezi 

zněním některého standardu a Koncepčního rámce, postupuje se podle příslušného 

standardu. Koncepční rámec je v současné době přepracováván vzhledem k tomu, že 

text Koncepčního rámce odráží okolnosti svého vzniku (r. 1989) a některé definice 

zcela chybějí.
 57
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 DVOŘÁKOVÁ D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, 2011,                    

    s. 8-14. 
56

 Tamtéž s. 15.  
57

 KRUPOVÁ, L. IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, 2009, s. 12-13. 
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Cíle Koncepčního rámce jsou:
58

 

 vytvořit předpoklady pro pojmové sjednocení výrazů, které jsou podstatné pro 

vyjádření předmětu účetnictví, pro pochopení obsahu a vypovídací schopnosti 

účetní závěrky, 

 vytvořit obsahový rámec pro vymezení pojmů, pro způsob ocenění,  

 budování podmínek pro harmonizaci právních předpisů a standardů různých 

zemí, 

 pomáhat auditorům při vytváření názoru, 

 pomáhat uživatelům při interpretaci údajů účetní závěrky. 

 

Základní struktura Koncepčního rámce tvoří:
59

 

 rozsah působnosti, který v rámci koncepčního rámce je vymezen na 

A. cíl účetní závěrky – podání informací o finanční pozici, výkonnosti  

a změnách ve finanční pozici, 

B. uživatelé účetní závěrky – uživatelé a jejich informační potřeby, 

C. základní předpoklady sestavení účetní závěrky – dodržení základních 

předpokladů pro zpracování účetní závěrky, 

D. kvalitativní charakteristiky – vyjadřují přínos informací účetní závěrky, 

E. obsah a způsob rozpoznání základních prvků účetní závěrky, 

F. koncepty oceňování, 

G. pojetí kapitálu a uchování kapitálu. 

 

A. Cíl účetní závěrky 

Cílem účetní závěrky je poskytnout informace uživatelům účetní závěrky o finanční 

situaci, o výkonnosti a o změnách ve finanční situaci podniku. Uživatelé hodnotí 

schopnost podniku generovat peněžní prostředky s potřebnou jistotou i rozložením 

v čase a vytvářet zisk, který rozděluje vlastníkům. Ke zhodnocení finanční situace jsou 

potřeba informace o současné i minulé struktuře pasiv, likviditě, solventnosti  

i o schopnosti podniku přizpůsobit se pružně změnám ekonomické reality. Informace  

o finanční situaci jsou obsaženy zejména v rozvaze, ve standardech je užíván termín 
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výkaz o finanční situaci, které uživateli odpovídají na otázky, jaké nudou budoucí 

potřeby cizích zdrojů a také jak bude podnik úspěšný v jejich získávání.
60

 

  

Informace o změnách ve finanční situaci umožňují uživateli zhodnotit finanční 

výkonnost podniku, která lze měřit pomocí ziskovosti. Hlavním zdrojem účetních 

informací o výkonnosti podniku je výsledovka – výkaz o úplném výsledku 

hospodaření nebo na základě analýzy minulých uskutečněných peněžních toků – výkaz 

peněžních toků. Účetní závěrka tedy zachycuje, jak podnik dokáže optimalizovat 

strukturu svých zdrojů, vytvářet zisk a racionálně řídit peněžní toky a poskytuje zároveň 

informace důležité k předpovědi budoucího vývoje podniku.
61

 

 

B. Uživatelé účetní závěrky  

Koncepční rámec vychází z vymezení uživatelů účetní závěrky a jejich informačních 

potřeb. Účetní závěrka je především určena externím uživatelům a musí se 

přizpůsobovat jejich potřebám.
62

 

 

Mezi skupinu uživatelů patří zejména:
63

 

 investoři – požadují informace o dosahovaném zisku, rentabilitě investic  

a o schopnosti platit dividend, 

 vlastníci – pomocí poskytovaných informací kontrolují činnost manažerů, 

 věřitelé – se informují o tom, jestli je podnik schopen dostát svým závazkům 

včetně úroků, 

 zaměstnanci – se zajímají o informace z hlediska jistoty zaměstnání, mzdové  

a sociální perspektivy, 

 obchodní partneři (odběratelé a dodavatelé) – analyzují účetní informace 

z hlediska schopnosti hradit své závazky, a aby mohli odhadnout perspektivu 

dlouhodobého obchodního vztahu,  

 stát a orgány státní správy – vyžaduje informace pro statistické a daňové účely, 
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 veřejnost – se zajímá o účetní informace pro získání přehledu o trendech  

a vývojových tendencích v prosperitě účetní jednotky, 

 finanční analytici, poradci a žurnalisté. 

 

C. Základní předpoklady sestavení účetní závěrky  

Koncepční rámec vychází ze dvou základních předpokladů sestavení účetní závěrky. 

Jedná se o: 

 akruální bázi (Accrual Concept) – hospodářské operace jsou zachyceny  

do období, se kterým časově a věcně souvisejí, nikoliv v době, kdy dojde 

k pohybu peněženích prostředků,
64

 

 předpoklad trvání podniku (Going Concern Assumption) – účetní závěrka 

vychází z předpokladu trvání podniku v budoucnosti (going concern), který 

znamená, že podnik neuvažuje o ukončení činnosti ani není nucen likvidovat 

nebo podstatně zúžit rozsah své podnikatelské činnosti a bude pokračovat 

v podnikání v dohledné budoucnosti, účetní jednotka musí při sestavování účetní 

závěrky posoudit, zda je tento předpoklad zachován, pokud tento předpoklad 

zachován není, musí být účetní závěrka sestavena v souladu s touto skutečností  

a uvede důvody vedoucí k pravděpodobnému ukončení činnosti podniku.
65

 

 

IAS 1 – Sestavování a zveřejňování účetní závěrky, dále doplňuje o další následující 

předpoklady
66

: 

 periodicitu vykazování – účetní výkazy se sestavují periodicky, nejméně jednou 

za dílčí účetní období (hospodářský/kalendářní rok),   

 věrné a poctivé zobrazení skutečnosti – účetní závěrka by měla věrně a poctivě 

finanční situaci a výkonnost, věrná prezentace vyžaduje přesné zobrazení účinků 

transakcí a dalších skutečností a podmínek v souladu s definicemi a kritérii 

rozpoznání aktiv, závazků a výnosů a nákladu uvedených v Koncepčním rámci, 

které jsou dále konkrétněji popsány v jednotlivých standardech. 
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Standard IAS 1 uvádí, že správná aplikace IFRS vede většinou k věrnému a poctivému 

zobrazení skutečností v účetnictví.
67

 

 

Pouze v ojedinělých případech se může podnik odchýlit od IFRS a to pouze tehdy, 

pokud by postup podle IFRS zkresloval věrný a poctivý obraz účetnictví. Takové 

rozhodnutí je nutno uvést v komentáři k účetním výkazům i s informací, od kterého 

standardu se podnik odchýlil, z jakého důvodu a finanční dopady uvedeného 

rozhodnutí. Pokud pro danou oblast neexistuje konkrétní standard nebo interpretace, je 

na vedení podniku, jak se rozhodne danou situaci řešit. Při řešení problému je nutné vzít 

v úvahu ustanovení standardu či interpretace, které se zabývá podobnou problematikou, 

Koncepční rámec IFRS, případně podobných standardů, např. US GAAP.
68

 

 

D. Kvalitativní charakteristiky účetní závěrky 

V Koncepčním rámci jsou rovněž vymezeny kvalitativní vlastnosti účetních informací, 

kterými jsou: 

 srozumitelnost – prezentovat účetní informace v jasné a logické struktuře bez 

zbytečných složitostí,
69

 

 relevance – je dána povahou a věcným obsahem informací, které jsou 

relevantní, pokud ovlivní ekonomické rozhodnutí uživatelů tím, že jim umožní 

hodnotit minulé a předvídat budoucí události, pokud potvrzují jejich minulá 

hodnocení a ovlivní jejich budoucí rozhodování a chování,
70

 

 významnost – informace je významná, pokud by její opomenutí nebo chybné 

uvedení mohlo ovlivnit ekonomické rozhodnutí uživatelů,
71

 

 spolehlivost – informace je spolehlivá, pokud je nepředpojatá a bez věcných 

chyb, pro spolehlivost jsou důležité předpoklady důvěryhodné zobrazení, 

přednost obsahu před formou, nestrannost, úplnost a princip opatrnosti,
72
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 srovnatelnost – účetních informací v časové řadě i mezi podniky, podmínkou 

srovnatelnosti je zachování konzistence účetních postupů, metod a kontinuita 

vykazovaných položek, účetní metody a pravidla jsou ošetřeny ve standardu                  

IAS 8 – Účetní politiky, změny v účetních odhadech a chyby,
73

 

 pravdivý a věrný obraz – respektování základních kvalitativních charakteristik 

účetních informací a příslušných standardů lze docílit pravdivého a věrného 

zobrazení.
74

 

 

E. Základní prvky účetní závěrky  

Základními prvky, které vyjadřují finanční situaci podniku, jsou podle Koncepčního 

rámce IFRS aktiva, závazky a vlastní kapitál. Za základní prvky pro měření 

výkonnosti podniku ve výsledovce jsou považovány náklady a výnosy.
 75

 

 

 Aktivum (Asset) je zdroj ovládaný společností, který je výsledkem minulých 

událostí a od kterého se očekává budoucí ekonomický prospěch pro společnost. 

Požadavkem pro vykázání aktiv v rozvaze je, že budoucí ekonomický prospěch 

je dostatečně jistý a aktivum bude dostatečně ocenitelné. Budoucí ekonomický 

prospěch, o kterém hovoří definice aktivum, se může projevovat mnoha 

způsoby. Aktivum může být užíváno samostatně nebo v kombinaci s jinými 

aktivy při výrobě výrobků nebo při poskytování služeb, směněno za jiná aktiva, 

použito k vypořádání závazků nebo je rozděleno mezi vlastníky podniku.
76

  

 

 Závazek (Liability) je současná povinnost společnosti, která vznikla jako 

důsledek minulých událostí a od jejíhož vypořádání se očekává odliv zdrojů, 

které přinášejí poučnosti ekonomický prospěch. Požadavky na vykázání závazků 

v rozvaze jsou, že úbytek zdrojů, přinášející ekonomický prospěch, je dostatečně 

jisty a závazek je spolehlivě ocenitelný. K vypořádání závazku, o kterém hovoří 

definice závazků, může dojít různými způsoby, například peněžní úhradou, 

převodem jiného aktiva, poskytnutím služeb, nahrazením stávajícího závazku 
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závazkem jiným, přeměnou na vlastní kapitál společnosti nebo může závazek 

také zaniknout jiným způsobem.
 77

 

 

 Vlastní kapitál (Equity) je zbytková část aktiv po odečtení všech závazků 

společnosti. Výše vlastního kapitálu je závislá na ocenění aktiv a závazků 

v rozvaze, protože přecenění nebo nové vykázání aktiv a závazků ovlivňuje 

vlastní kapitál prostřednictvím fondu z přecenění. Pro volbu způsobu oceňování 

je významné pojetí kapitálu, které účetní jednotka přijala pro sestavování účetní 

závěrky. Jedná se o finanční pojetí kapitálu a o fyzické pojetí kapitálu  

(viz dále kapitola 1.3.2 na s. 38).
78

 

 

 Náklady (Expense) jsou snížením ekonomického prospěchu, které se projeví 

úbytkem nebo snížením aktiv nebo zvýšením závazků, a které vede v účetním 

období k poklesu vlastního kapitálu jiným způsobem než je odčerpáním 

vlastníky. Základním principem vykázání nákladů je jejich souvislost 

s konkrétními výnosy (matching principle). Náklady jsou uznány a vykázány za 

předpokladu, že jsou spolehlivě oceněny. Koncepční rámec rozlišuje: 

o náklady vznikající z běžných činností, zde však v anglickém jazyce 

neexistuje zvláštní termín (jako protiklad anglického revenue), 

o předpokládané ztráty (újmy) – losses, které jsou protikladem  

přínosů – gains. 

o náklady na pořízení aktiv, které jsou v anglickém jazyce označeny 

termínem cost.
79

 

 

 Výnosy (Income) představují zvýšení ekonomického prospěchu, které se projeví 

buď zvýšením aktiv, nebo snížením závazků, a k němuž dochází v průběhu 

účetního období jiným způsobem než vkladem vlastníků. Výnosy jsou uznány a 

vykázány, pokud je lze spolehlivě ocenit. V Koncepčním rámci je rozlišen obsah 

termínů income, revenues a gains. Income (předpokládaný výnos) se skládá z: 
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o Revenue – jsou označovány výnosy z běžných činností z tržeb z prodeje 

výrobků, zboží a služeb a výnosy z úroků z dividend, přijatého 

nájemného a přijatých licenčních poplatků, podrobně se výnosy zabývá 

IAS 18 – Výnosy (Revenue).  

o Gains – ekvivalentní pojem „přínosy“. Přínosy jsou kompenzovány o 

související náklady, proto je vhodnější použít termín zisk, přínosy jsou 

například kladné výsledky z prodeje dlouhodobých aktiv včetně investic, 

krátkodobých aktiv např. zásob materiálu a kladné kurzové rozdíly.
 80

  

 

F. Koncepty oceňování 

Část Koncepčního rámce se zabývá oceňováním položek účetní závěrky. Pro přijatý 

způsob oceňování je důležité, aby byl splněn předpoklad trvání podniku v dohledné 

budoucnosti. V Koncepčním rámci jsou definovány výchozí oceňovací báze pro 

sestavení účetní závěrky, kterými jsou
81

: 
 
 

 historická náklady (cena), 

 běžná (reprodukční) cena, 

 realizační (prodejní) cena, 

 současná hodnota. 

 

Historická náklady (historical cost) představují ocenění vycházející z původních 

nákladů vynaložených při pořízení aktiv nebo v případě bezúplatného pořízení aktiv 

z odhadnuté částky, které by bylo potřeba vynaložit na jejich získání v době jeho 

pořízení. Závazky se oceňují v částce, která bude třeba podle očekávání vynaložit  

na úhradu závazku.
82

 

  

Běžná (reprodukční) cena (current cost) je cenou, která by musela být zaplacena, 

pokud by stejné nebo obdobné aktivum bylo pořízeno k datu ocenění. Uvedené ocenění 

odráží odhadovanou cenu oceňovaného aktiva z pozice podniku. Závazky jsou 

                                                 
80

 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, 2011,                   

    s. 24-25. 
81

 Tamtéž, s. 25. 
82

 KRUPOVÁ, L. IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, 2009, s. 14. 



  

37 

 

vykazovány v nediskontované částce peněz, kterou by bylo nutné vynaložit 

k vypořádání závazku v současnosti.
83

  

 

Realizační (prodejní) cena (relisable – settlement cost) zakládá ocenění aktiva v částce 

peněz nebo peněžních ekvivalentů, která by bylo možné získat v současné době 

prodejem aktiva v rámci běžného vyřazení a za obvyklých okolností. Závazky  

se oceňují ve vypořádacích hodnotách rovnající se očekávané nediskontované částce, 

které bude třeba podle očekávání vynaložit k úhradě závazků v běžném podnikání 

k datu ocenění.
84

 

 

Současná hodnota (present value) je oceňovacím přístupem, při němž jsou aktiva 

oceněna v současné diskontované hodnotě budoucích čistých peněžních příjmů, které 

jsou od dané položky očekávány za obvyklých okolností. Závazky jsou vykazovány 

v současné diskontované hodnotě budoucích čistých peněžních výdajů, které jsou 

zapotřebí k vypořádání závazků za obvyklých okolností.
85

  

 

V Koncepčním rámci jsou uvedeny pouze čtyři oceňovací základny, ale ve skutečnosti 

je oceňovacích základen používaných v jednotlivých standardech IFRS více. 

Z oceňovacích základen neuvedených v Koncepčním rámci se jednoznačně nejvíce 

používá fair value. 

 

Fair value je takové ocenění aktiv, které by odráželo tržní hodnotu k datu ocenění. 

Požadavkem je, že toto ocenění nemá vycházet z podmínek účetní jednotky, ale 

z podmínek trhu. Má se jednat o objektivizovanou tržní cenu. Jedná se o cenu, která by 

mohla být sjednaná mezi svobodně, bez nátlaku se rozhodujícími subjekty na trhu, kdy 

motivem je směnné transakce je profit obou stran. Při zajištění fair value je vždy 

preferována cena aktivního trhu
86

, pokud trh pro dané aktivum existuje. Pokud by 
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aktivní trh s daným aktivem nebyl, umožňuje IFRS další možné postupy zjištění fair 

value.
87

 

 

G. Pojetí kapitálu a uchování kapitálu  

Koncepční rámec se v závěru zabývá pojetím kapitálu a jeho uchováním, stanovuje 

definici, metodiku a jeho zjišťování a měření. V ČR je tato problematika označována, 

jako uchování podnikové podstaty.
88

  

 

Koncepční rámec rozlišuje dvě pojetí uchování kapitálu, a to: 

 finanční pojetí  

o kapitál je chápan, jako synonymum čistých aktiv nebo vlastního kapitálu, 

o podle toho pojetí se dosahuje zisku, jen pokud hodnotově vyjádřená čistá 

aktiva na konci období převýší tato aktiva na začátku období, přičemž je 

třeba eliminovat vliv všech vkladů a výběrů vlastníků, 

 produkční pojetí 

o kapitál chápán, jako produktivní kapacita podniku vyjádřená například 

v jednotkách produkce na jeden den,  

o podle tohoto pojetí se dosahuje zisku jen, pokud fyzická produkční 

kapacita podniku na konci období převyšuje fyzickou produkční kapacitu 

na počátku období.
89

 

1.3.3 IAS 1 – Prezentace účetní závěrky  

Cílem standardu je stanovení obecných požadavků na účetní závěrku, včetně její 

struktury (obsah a vymezení důležitých pojmů) a zajistit tak srovnatelnost účetních 

závěrek se závěrkami ostatních účetních jednotek. Standard vyžaduje kompletní sadu 

účetních výkazů.
90

  

 

 

 

                                                 
87

 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, 2011,  

    s. 26-27. 
88

 Tamtéž. 
89

 FICBAUER, J., FICBAUER, D. Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy, 2012, s. 42. 
90

 IASPLUS. IAS 1 – Presentation of Financial Statements [online]. 2011 [cit. 2013-02-23].                              

    Dostupné z: http://www.iasplus.com/en/standards/standard5. 



  

39 

 

Kompletní sada účetní závěrky podle IAS 1 od roku 2009 obsahuje:  

A. Výkaz o finanční situaci ke konci období (Statement of Financial Position), 

B. Výkaz o úplném výsledku za období (Statement of Comprehensive Income),  

C. Výkaz změn vlastního kapitálu za období (Statement of Changes in Equity), 

D. Výkaz o peněžních tocích za období (Statement of Cash Flow), 

E. Přílohu.
91

 

 

A. Výkaz o finanční situaci  

Podle Koncepčního rámce jsou základními prvky výkazu o finanční situaci aktiva, 

závazky a vlastní kapitál. IFRS nestanovují povinný formát výkazu o finanční situaci 

a ponechávají zcela na úvaze podniku volbu nevhodnější formy výkazu s cílem zajistit 

externím uživatelům informace v takovém rozsahu a formě, aby si mohli učinit správný 

názor a jeho finanční situaci, výkonnost a peněžní toky. Lze použít horizontální
92

                        

i vertikální
93

 formu výkazu.
94

 

 

IAS 1 vymezuje minimální náplň položek, které má výkaz obsahovat a umožňuje 

podniku zvolit si možnosti uspořádání položek rozvahy podle: 

 členění na krátkodobá a dlouhodobá aktiva a závazky, 

 členění podle likvidity, 

 kombinace obou výše uvedených členění.
95

 

 

Pro výkaz sestavovaný v souladu s IAS 1 je charakteristické, že se uvádí jen významné 

položky. Každá položka je pak označena odkazem na část přílohy, kde jsou uvedeny 

veškeré podrobně vysvětlující poznámky.
96
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Prostřednictvím IAS 1 je stanoven minimální obsah, který musí být obsažen přímo 

v rozvaze. Minimální obsah výkazu o finanční situaci tvoří: 

(a) pozemky, budovy a zařízení, 

(b) investice do nemovitostí, 

(c) nehmotný majetek, 

(d) finanční aktiva (s výjimkou částek uvedených v bodech (e), (h) a (i)), 

(e) investice vykazované ekvivalenční metodou, 

(f) biologická aktiva, 

(g) zásoby,  

(h) obchodní a jiné pohledávky,  

(i) peníze a peněžní ekvivalenty, 

(j) aktiva držená k prodeji, 

(k) obchodní a jiné závazky, 

(l) rezervy, 

(m)  finanční závazky (s výjimkou částek uvedených v bodech (k), a (l), 

(n) závazky a aktiva ze splatné daně podle definice v IAS 12,  

(o) odložené daňové závazky a odložené daňové pohledávky podle definice v IAS 12, 

(p) závazky zahrnuté ve skupině určené k vyřazení podle klasifikace IFRS 5, 

(q) menšinové podíl prezentovaný v rámci vlastního kapitálu, 

(r) emitovaný kapitál a fondy připadající vlastníkům mateřské společnosti.
97

 

 

B. Výkaz o úplném výsledku 

Standardem je vyžadováno vykazování položky úplného výsledku dosaženého účetní 

jednotkou za uplynulé účetní období a položek, které ovlivnily jeho výši v rámci 

samostatného výkazu o úplném výsledku. Účelem toho výkazu je informovat uživatel 

účetních informací o celkové výkonnosti účetní jednotky. Úplný výsledek zahrnuje 

změny vlastního kapitálu za období, vyplývající z jiných transakcí a skutečností, než 

jsou změny vyplývající z transakcí s vlastníky.
98
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Úplný výsledek zahrnuje
99

: 

 veškeré náklady (Expenses) a výnosy (Income), které ovlivňují v daném účetním 

období výši zisku či ztráty účetní jednotky,  

 ostatní změny vlastního kapitálu, které nejsou vyvolány transakcemi vlastníky. 

Tyto změny jsou označovány ve standardu jako ostatní výsledky hospodaření. 

 

Součástmi ostatního úplného výsledku hospodaření jsou
100

: 

 změny ve fondu z přecenění – dopady přecenění dlouhodobých hmotných aktiv 

(IAS 16) a dlouhodobých nehmotných aktiv (IAS 38) na fair value, které je 

zachyceno přímo do vlastního kapitálu, 

 dopady z přecenění finanční aktiv – součástí portfolia realizovatelných 

finančních investic, efektivní část zisků/ztrát (gains/losses) ze zajišťovacích 

nástrojů při zajištění peněžních toků (IAS 39), 

 kurzové rozdíly zachycené přímo do vlastního kapitálu – zisky a ztráty 

(gains/losses) vyplývající z převodů účetních závěrek zahraničních jednotek                  

(IAS 21). 

 z definovaných pojistných požitků – pojistně-matematické zisky a ztráty 

(gains/losses) vykazované v souladu s (IAS 19). 

 

Úplný výsledek hospodaření tedy zahrnuje i a veškeré přínosy (Gains) a újmy (Losses), 

ke kterým v průběhu uplynulého účetního období došlo bez ohledu na to, zda jsou 

vykazovány jako výnosy nebo náklady ovlivňující výsledek hospodaření, nebo zda jsou 

zachyceny přímo ve vlastním kapitálu.
101

 

 

Účetní jednotka prezentuje informace o úplném výsledku
102

:  

a) v jednom výkazu o úplném výsledku – zahrnuje veškeré výnosy a náklady 

zachycené s dopadem do výsledku hospodaření i přínosy a újmy zachycené 

kapitálovým způsobem, 
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b) ve dvou výkazech – ve výkazu obsahujícím komponenty výsledku (samostatná 

výsledovka) a v druhém výkazu, který začíná výsledkem a který obsahuje 

komponenty ostatního úplného výsledku (výkaz o úplném výsledku). 

 

IAS 1 formuluje minimální požadavky na strukturu výkazu o úplném výsledku 

hospodaření. Účetní jednotka podle konkrétních potřeb doplní do výkazu další 

položky, jsou-li významné. Standard umožňuje sestavit v druhovém
103

 a účelovém
104

 

členění nákladů. Čtvrtá směrnice Rady ES uvádí čtyři formy výkazu o úplném výsledku 

a to horizontální formou s využitím druhového a účelového členění nákladů nebo 

vertikální formou opět pro obě dvě členění.
105

 

 

Minimální obsah výkazu o úplném výsledku tvoří
106

:  

(a) výnosy, 

(b) finanční náklady, 

(c) podíl na zisku nebo ztrátě z přidružených podniků a společných podniků 

zachycených při použití ekvivalenční metody, 

(d) daňové náklady, 

(e) souhrnnou částku zahrnující součet výsledku z ukončených činností po zdanění 

a zisku nebo ztráty po zdanění vykázaném v souvislosti s oceněním aktiv nebo 

skupin určených k prodeji a tvořících ukončované činnosti v reálné hodnotě 

snížené o náklady spojené s prodejem, anebo v souvislosti s prodejem těchto 

aktiv či skupin aktiv, 

(f)  výsledek (zisk/ztráta), 

(g) každou komponentu ostatního úplného výsledku klasifikovanou podle podstaty 

(s výjimkou částek v (h)), 

(h) podíl přidružených a společných podniků na ostatních úplném výsledku při 

použití ekvivalenční metody, 

(i) úplný výsledek celkem. 
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Kromě těchto položek musí společnost zveřejňovat ještě informaci o
107

: 

(a) výsledku za období připadajícím 

 menšinovému podílu a 

 vlastníkům mateřské společnosti. 

(b) o úplném výsledku celkem za období připadajícím 

 menšinovému podílu a  

 vlastníkům mateřské společnosti. 

 

C. Výkaz změn vlastního kapitálu 

Cílem tohoto výkazu v souladu s IAS 1 je přenést informace nejen o počátečním  

a konečnému stavu položek vlastního kapitálu zveřejňovaných ve výkazu o finanční 

situaci nebo v příloze k účetním výkazům, ale i o celkových změnách vlastního 

kapitálu, ke kterým v průběhu účetního období došlo.
108

 

 

Minimální obsah výkazu změn vlastního kapitálu tvoří
109

: 

(a) úplný výsledek za období, odděleně se uvádějí celkové částky připadající 

vlastníkům mateřské společnosti a menšinovému podílu, 

(b) důsledek retrospektivního zachycení změn v účetních metodách a retrospektivně 

zachycený důsledek opravy chyb na každou položku vlastního kapitálu (IAS 8), 

(c) vklady vlastníků do podniku a distribuce vlastníkům z podniku, 

(d) zisk a ztráta, 

(e) pro každou položku vlastního kapitálu odděleně všechny změny, ke kterým 

za uplynulé účetní období došlo. 

 

D. Výkaz o peněžních tocích 

Výkaz o peněžních tocích je předmětem samostatného standardu IAS 7 – Výkaz 

o peněžních tocích. Cílem tohoto standardu je poskytnout informace o uskutečněných 

změnách stavu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů účetní jednotky 

                                                 
107

 KRUPOVÁ, L. IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, 2009, s. 51. 
108

 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, 2011, 

      s. 222. 
109

 IASPLUS. IAS 1 – Presentation of Financial Statements [online]. 2011 [cit. 2013-02-23].  

     Dostupné z: http://www.iasplus.com/en/standards/standard5. 



  

44 

 

prostřednictvím výkazu peněžních toků, který rozděluje peněžní toky za období podle 

provozní, investiční a finanční činnosti.
110

 

 

Výkaz peněžních toků umožňuje
111

: 

 posoudit schopnosti podniku generovat v budoucnosti peněžní toky a přizpůsobit 

se měnícím se podmínkám, 

 analyzovat vztah mezi ziskovostí a peněžními toky,  

 srovnávat výsledky provozní výkonnosti, protože peněžní toky nejsou ovlivněny 

různými účetními metodami a přístupy. 

 

E. Příloha  

Příloha k účetní závěrce je nedílnou, povinnou, podrobnou a velmi obsáhlou součástí 

účetní závěrky. Požadavky na její strukturu a obsah jsou uvedeny v IAS 1 a prakticky 

jsou také obsaženy ve všech součástech IFRS. Nejdůležitějším požadavkem na přílohu 

je její přehlednost a srozumitelnost předkládaných informací.
112

 

 

Mezi nejdůležitější standardy, které formulují do jisté míry obecné požadavky                   

na informace zveřejňované v příloze účetní závěrce, patří
113

:  

 IAS 1 – Prezentace účetní závěrky, 

 IAS 8 – Účetní politiky, změny v účetních odhadech a chyby, 

 IAS 14 – Vykazování podle segmentů, 

 IAS 10 – Události po rozvahovém dni, 

 IAS 24 – Zveřejnění příznivým stran. 
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Příloha účetní závěrky je podle Mezinárodní účetních standardů sestavována v tomto 

pořadí
114

: 

 prohlášení o shodě s IFRS – účetní jednotka, jejichž závěrka je sestavena 

v souladu s IFRS, musí tuto skutečnost deklarovat, 

 souhrn podstatných použitých účetních pravidel  

a) zveřejnění užívaných účetních politik IAS 8 – Účetní politiky, změny 

v účetních odhadech a chyby, týkající se oceňovacích bází tzn. konkrétní 

informace o oceňovacích přístupech užívaných pro jednotlivé skupiny aktiv 

a závazků a zveřejnění ostatních účetních politik, které jsou důležité zejména 

tam, kde standardy umožňují užití více alternativních postupů nebo 

v případě, kdy si účetní jednotky volí vhodnou účetní metodu v souladu 

s obecnými zásady uvedenými v IAS 8,   

b) účetní jednotka zveřejnění také informace o klíčových předpokladech, 

na kterých byly založeny odhady významných veličin zveřejněných v účetní 

závěrce. IAS 1 v této souvislosti uvádí příklady způsobů, jak můžou být 

informace o nejistotách spojených s odhady podána, podnik zveřejní 

základní východiska předpokladů, uvede citlivost účetního ocenění 

vzhledem k různým metodám a předpokladům, ze kterých lze při odhadu 

vycházet a vysvětlí změny v odhadech provedených k určité položky 

v minulých letech, pokud nejistota trvá, 

 podpůrné informace k položkám prezentovaných v jednotlivých výkazech 

účetní závěrky – v souladu ze skutečností, že jednotlivý uživatelé mají jiné 

informační potřeby, jsou v samostatné části přílohy uváděny poznámky 

k jednotlivým položkám výkazů účetní závěrky v pořadí, v jakém jsou tyto 

položky uvedeny v jednotlivých výkazech, což umožní jejich rychlé 

vyhledávání, 

 ostatní zveřejnění – včetně zveřejnění podmíněných závazků, nevykázaných 

smluvních povinností a nefinančních zveřejnění, např. cílů a zásad systému řízen 

rizik společnosti. 
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Pokud není uvedeno na jiném místě publikovaných informací, podnik zveřejní v příloze 

účetní závěrky
115

:  

 sídlo a první formu účetní jednotky, 

 popis činností účetní jednotky a hlavní aktivity, 

 název mateřského podniku a nejvyššího mateřského podniku ve skupině. 

1.3.4 IFRS 1 – První přijetí IFRS 

Cílem standardu je stanovit postupy pro účetní jednotky, které poprvé sestavují 

účetní závěrku v souladu s IFRS. Standard poskytuje řešení mnoha problémů, se 

kterými se společností mohou setkat. Podnik je povinen sestavit účetní závěrku dle 

všech platných IFRS za účetní období, ve kterém IFRS poprvé přijímá. Standart účetní 

jednotka použije i při přípravě údajů za srovnávací období i při sestavování zahajovací 

rozvahy.
116

  

 

Standard dále umožňuje určitě volitelné výjimky a požaduje povinné aplikace 

ostatních IFRS. Společnost musí přijmout řadu úprav při přechodu z původních účetních 

pravidel. Jedná se zejména o následující kroky: 

 zařazení nových aktiv a závazků – položky, které dle českých účetních pravidel 

nebyly v rozvaze vykázány, ale splňují definici dle IFRS, např. aktiva a závazky 

vyplývající z finančního leasingu dle IAS 17, rezervy tvořené dle IAS 37, 

odložené daňové pohledávky a závazky vykázané v souladu s IAS 12, 

 vyřazení aktiv a závazků – položky, které nejsou v souladu s IFRS nebudou 

vykázány, např. zřizovací výdaje, výzkum, reklama, technické zhodnocení 

a atd., 

 překlasifikování položek – některé z aktiv a závazků anebo složek vlastního 

kapitálu byly uznány podle předešlých předpisů, proto se musí přetřídit tak, aby 

odpovídaly rozeznání aktiv, závazků a vlastního kapitálu v souladu se standardy, 

 aplikovat a využít způsoby ocenění – všech přetříděných aktiv a závazků 

v souladu se standardy.
117

 

 

                                                 
115

 IASPLUS. IAS 1 – Presentation of Financial Statements [online]. 2011 [cit. 2013-02-23].  

     Dostupné z: http://www.iasplus.com/en/standards/standard5. 
116

 IASPLUS. IFRS 1 – First-time Adoption of International Financial Reporting Standards[online].  

     2011[cit. 2013-02-24]. Dostupné z: http://www.iasplus.com/en/standards/standard41. 
117

 FICBAUER, J., FICBAUER, D. Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy, 2012, s. 46-47. 



  

47 

 

Účetní závěrka sestavená v souladu s IFRS poskytuje kvalitní informace, které budou 

pro uživatele transparentní a srovnatelné, ale za předpokladu, že náklady na získání 

informací nesmí převážit prospěch uživatele. Uplatnění všech pravidel IFRS 1 podléhají 

zveřejnění v příloze účetní závěrky. Je nutné provést zejména porovnání hospodářského 

výsledku a vlastního kapitálu před použitím a po použití IFRS 1, popsat dopady 

volitelných výjimek a všechny další rozhodující skutečnosti, které vznikly v souladu 

s uplatněním tohoto standardu.
118
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 FICBAUER, J., FICBAUER, D. Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy, 2012, s. 49. 
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2 ANALÝZA FINANČNÍ POZICE A VÝKONNOSTI 

PODNIKU  

Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení pozice a výkonnosti podniku. 

Pomáhá nám odhalit, jestli podnik dosahuje dostatečného zisku, zda zvolil vhodnou 

kapitálovou strukturu, jestli využívá efektivně svých aktiv, zda je schopen dostát svým 

závazků a včas je splácet a řadu dalších významných skutečností. Základní zdroj 

informací pro finanční analýzu představují účetní výkazy podniku, kterými jsou 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního 

kapitálu a příloha k účetní závěrce. Řadu cenných informací poskytuje také výroční 

zprávy podniků. Finanční analýza je nedílnou součástí finanční řízení každého podniku 

a zahrnuje celou řadu metod přispívajících k řešení nejrůznějších rozhodovacích úloh.
119

 

 

2.1 Metody finanční analýzy 

Metody finančních analýzy, jako zdroj pro další rozhodování a posuzování, využívají 

manažeři, investoři, obchodní partneři, státní instituce, auditoři, konkurenti, burzovní 

makléři a v neposlední řadě i odborná veřejnost.
120

 

 

Metody finanční analýzy jsou
121

: 

 Analýza stavových ukazatelů – analýza majetkové a finanční struktury. 

Užitečným nástrojem je vertikální (procentní rozbor) a horizontální analýza 

(analýza trendů).  

 Analýza tokových veličiny – analýza výnosů nákladů, zisku a cash flow. Vhodné 

je využít horizontální a vertikální analýzy. 

 Analýza rozdílových ukazatelů – nejvýznamnější ukazatelem je čistý pracovní 

kapitál.  

 Analýza poměrových ukazatelů – analýza ukazatelů likvidity, rentability, 

aktivity, zadluženosti, produktivity a atd. 

                                                 
119

 KNAPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D. a ŠTEKER, D. Finanční analýza. Komplexní průvodce     

      s příklady, 2008, s. 21-39.  
120

 Tamtéž. 
121

 Tamtéž. 
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 Analýza soustav ukazatelů – výběr ukazatelů, které jsou zahrnuty do soustavy, 

závisí na cíli a detailnosti rozboru. 

2.1.1 Poměrové ukazatele 

Základním nástrojem finanční analýzy, která umožňuje získat rychlou představu  

o finanční situaci podniku. Podstatou poměrových ukazatelů je, že dává do poměru 

různé položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty, případně cash flow.
122

 

 

Ukazatele zadluženosti (debt management) 

Ukazatelé zadluženosti slouží, jako indikátory výše rizika, které podnik podstupuje při 

daném poměru a struktuře vlastního kapitálu a cizích zdrojů.  

 Celková zadluženost (debt ratio) – je základním ukazatelem zadluženosti.                 

U posuzování zadluženosti je nutné respektovat příslušnost k odvětví  

a samozřejmě také schopnost splácet úroky z dluhů plynoucích.
123

 

 

                      
           

             
 

 

Ukazatele likvidity (liquidity ratios) 

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky. Ukazatele likvidity 

v podstatě poměřují to čím, je možno platit (čitatel), s tím, co je nutno zaplatit 

(jmenovatel).
124

 

 Ukazatel běžné likvidity (likvidita III. stupně) – udává kolikrát, pokrývá oběžná 

aktiva krátkodobé cizí zdroje.
125

 

 

                  
             

                  
 

 

 Ukazatel pohotové likvidity (likvidita II. stupně)
126

 

 

                                                 
122

 KNAPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D. a ŠTEKER, D. Finanční analýza. Komplexní průvodce 

      s příklady, 2008, s. 84-85. 
123

 SEDLÁČEK J. Finanční analýza podniku. 2007, s. 63. 
124

 KNAPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D. a ŠTEKER, D. Finanční analýza. Komplexní průvodce  

     s příklady, 2008, s. 91-92.      
125

 SEDLÁČEK J. Finanční analýza podniku. 2007, s. 66-67. 
126

 Tamtéž, s. 67. 
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 Ukazatel okamžité likvidity (likvidita I. stupně)
127

 

 

                     
                           

                  
 

 

Ukazatele rentability (profitability ratios) 

Rentabilita (výnosnost) vloženého kapitálu, je měřítkem schopnosti dosahovat zisku 

použitím investovaného kapitálu, to je schopnost podniku vytvářet nové zdroje.
128

 

 Rentabilita vlastního kapitálu (Return On Equite – ROE) – vyjádření 

výnosnosti kapitálu vloženého vlastníky podniku. Výsledek ukazatele by se měl 

pohybovat alespoň několik procent nad dlouhodobým průměrem úročení 

dlouhodobých vkladů.
129

 

 

                                       
               

                  
 

 

 Rentabilita investovaného kapitálu (Return On Investment – ROI) – ukazatel 

měřící s jakou účinností působí celkový kapitál vložený do podniku nezávisle    

na zdroji financování.
130

 

 

                                           
                          

               
 

 

 Rentabilita vloženého kapitálu (return On Assets – ROA) – ukazatel poměřuje 

zisk s celkovými aktivy investovanými do podniku bez ohledu, na to z jakých 

zdrojů jsou financována.
131

 

 

                                                 
127

 SEDLÁČEK J. Finanční analýza podniku. 2007, s. 67-68. 
128

 KNAPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D. a ŠTEKER, D. Finanční analýza. Komplexní průvodce  

     s příklady, 2008, s. 98-100.      
129

 SEDLÁČEK J. Finanční analýza podniku. 2007, s. 57. 
130

 Tamtéž, s. 56. 
131

 Tamtéž, s. 57. 
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 Rentabilita tržeb (Return On Sales – ROS) – ukazatel vyjadřuje ziskovou 

marži, která je důležitým ukazatelem pro úspěšnosti podnikání. Výslednou 

hodnotu je vhodné porovnat s podobnými podniky v oboru.
132

 

 

                          
                               

     
 

 

Ukazatele aktivity (asset managemenet) 

Měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými majetkem (aktivy), zda je velikost 

jednotlivých druhů aktiv v rozvaze v poměru k současným nebo budoucím 

hospodářským aktivitám podniku přiměřená. Měří schopnost podniku využívat vložené 

prostředky.
133

 

 Obrat celkových aktiv (total assets turnover ratio) – udává počet obrátek za 

daný časový interval. Čím větší hodnota, tím lepší pro podnik. Hodnotu 

ukazatele ovlivňuje příslušnost odvětví.
134

 

  

                         
           

              
 

 

 Obrat stálých aktiv (fixed assets turnover rartio) – má význam při rozhodování, 

zda pořídit další produkční dlouhodobý majetek. Hodnoty se srovnávají 

s oborovým průměrem.
135
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2.1.2 Soustava poměrových ukazatelů 

K posouzení celkové finanční situace podnik také slouží soustavy ukazatelů. Rostoucí 

počet ukazatelů v souboru umožňuje detailnější zobrazení finančně-ekonomické situace 

podniku, ale zároveň ztěžuje orientaci a zejména výsledné hodnocení podniku.
136

 

Při vytváření soustav ukazatelů se rozlišují
137

:
 
 

 Bankrotní modely – identifikuje, zda v blízké budoucnosti hrozí podniku 

bankrot. Vychází z předpokladu, že má podnik problém s likviditou, s výší 

čistého pracovního kapitálu a s rentabilitou vloženého kapitálu. K bankrotním 

modelům patří Z-skóre (Altmanův model), index IN 05 (index důvěryhodnosti) 

nebo Tafflerův model. 

 Bonitní modely – jsou založeny na diagnostice finančního zdraví podniku              

za pomocí bodového hodnocení za jednotlivé hodnocené oblasti hospodaření. 

Podnik lze zařadit dle dosažených výsledků do určité kategorie. Do této skupiny 

patří např. Tamariho model není Kralickův Quick test. 

 

2.2 Výsledky finanční analýzy podle IFRS 

Pro správnou interpretaci finanční analýzy je důležité, jakým způsobem byla sestavena 

účetní závěrka a jaká byla využita metodika určení jednotlivých položek účetních 

výkazů. Účetnictví umožňuje v řadě případů několik variant řešení, které jsou v souladu 

s účetní legislativou a v konečném důsledku to znamená, že nemusí být v některých 

případech ukazatel mezipodnikově srovnatelný. Největším omezením českého 

účetnictví je skutečnost, že většina dlouhodobých položek je oceněna historickými 

cenami a neodpovídá reálné hodnotě oproti ocenění dle IFRS. Výsledek hospodaření je 

také ovlivňován kvůli daňové optimalizaci, kdy využívají podniky všechny legislativou 

povolené možnosti bez ohledu na jejich účelnost např. opravné položky, rezervy, 

zahrnutí dlouhodobého majetku přímo do nákladů a atd.
138
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137

 KNAPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D. a ŠTEKER, D. Finanční analýza. Komplexní průvodce  

     s příklady, 2008, s. 132. 
138

 Tamtéž, s. 212. 



  

53 

 

3 ANALÝZA POLOŽEK FINANČNÍCH VÝKAZŮ 

PODNIKU SESTAVNÝCH V SOULADU S PLATNOU 

ČESKOU ÚČETNÍ LEGISLATIVOU 

V následující kapitole diplomové práce budu analyzovat jednotlivé položky finančních 

výkazů účetní závěrky společnosti MERCI, s. r. o., které jsou sestavené v souladu 

s platnou českou účetní legislativou (dále jen ČÚL). 

 

Výstupem analýzy finančních výkazů sestavených dle ČÚL je výběr položek (oblastí), 

které budou předmětem převodu účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS, protože 

nesplňují požadavky pro uznání a vykázání dle IFRS.  

 

Jedná se například o položky
139

: 

 které nesplňují definici aktiva, závazku nebo vlastního kapitálu dle IFRS a proto 

budou při převodu odstraněny z rozvahy,  

 které dle ČÚL nebyly v rozvaze vykázány, ale splňují definici dle IFRS a proto 

budou při převodu přidány do rozvahy, 

 které nesplňují definici výnosu podle IFRS budou časově rozlišeny nebo 

odstraněny z výkazu zisku a ztráty, 

 které splňují definici „krátkodobosti“ pode IAS 1 je nutno oddělit od položek 

dlouhodobých,  

 které jsou drženy za účelem prodeje, a proto se musí vykázat v souladu  

s IFRS 5, 

 které byly uznány podle předešlých předpisů, a proto se musí překlasifikovat, 

aby odpovídaly rozeznání aktiv, závazků a vlastního kapitálu v souladu se 

standardy.  

 

3.1 Představení společnosti140 

Společnost MERCI s. r. o. je výrobně-obchodní společnost působící v oblasti návrhů, 

realizace, vybavování a zásobování laboratoří a chemických provozů pro oblast vědy, 

                                                 
139

 FICBAUER, J., FICBAUER, D. Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy, 2012, s. 46-49. 
140

 MERCI. Výroční zpráva 2011. Brno: MERCI, 2012. 
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výzkumu, pro vysoké školy, vědecké instituce, chemický a farmaceutický průmysl, 

zdravotnictví, kontrolní a provozní laboratoře pro širokou škálu odvětví. Společnost 

MERCI, s. r. o. působí v oboru laboratorního vybavení od roku 1993. 

 

Obrázek 1: Logo společnosti 

 

Zdroj: MERCI. O nás [online]. 2013 [cit. 2013-04-05]. 

Dostupné z: http://www.merci.cz/cz/o-nas/. 

 

Rozhodující předměty činnosti společnosti jsou následující:  

 výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, 

 obchodní činnost dle živnostenského oprávnění. 

  

3.2 Analýza jednotlivých položek účetní závěry dle ČÚL 

Při rozboru budu vycházet z jednotlivých položek účetní závěrky společnosti MERCI             

s. r. o., která je tvořena rozvahou, výkazem zisku a ztráty a přílohou. Výkazy účetní 

závěrky sestavené v souladu s platnou ČÚL jsou uvedeny v Příloze č. 5 a č. 6 

diplomové práce. Dále jsem při rozboru vycházela z interních informací společnosti.  

 

Účetní závěrka společnosti MERCI s. r. o. byla zpracována na základě zákona 

č.563/1991 Sb., o účetnictví a na základě vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 

některé ustanovení zákona o účetnictví. Účetní jednotka MERCI, s. r. o. účtuje 

v hospodářském roce tj. od 1. 3. 2011 do 31. 3. 2012. Účetní závěrka účetní jednotky 

byla sestavená v řádném termínu k rozvahovému dni 31. 3. 2012 a je sestavena 

v peněžních jednotkách české měny. Jednotlivé položky finančních výkazů jsou 

vykázány v celých tisících Kč.  
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V rozvaze (bilanci) účetní jednotky jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, 

závazků a jiných pasiv. Majetek a závazky uvedené v rozvaze jsou vykazovány 

v členění dlouhodobém a krátkodobém.  

 

Rozsah a působnost účetní závěrky upravuje zákon o účetnictví, který odkazuje  

na přílohu č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve které je stanoveno uspořádání a označování 

položek rozvahy. Za dlouhodobé se dle ČÚL považují ty položky majetku a závazků, 

jejichž doba použitelnosti či splatnosti je delší než jeden rok. Ostatní položky majetku  

a závazků jsou považovány za krátkodobé tj. položky s kratší dobou než 1 rok. Při 

vzniku aktiv a závazků se účetní jednotka rozhoduje na základě této klasifikace.
141

  

 

V rozvaze za běžné období se uvádí výše aktiv podle jednotlivých položek neupravená  

o opravné položky a oprávky (brutto), výše opravných položek a oprávek k nim se 

vážícím (korekce) a výše aktiv snížená o opravné položky a oprávky (netto). Za minulé 

období se výše jednotlivých položek aktiv v rozvaze uvádí snížená o opravné položky  

a oprávky (netto). Položky aktiv a pasiv se musí rovnat a položka „Výsledek 

hospodaření za účetní období“ uvedená ve výkazu zisku a ztráty se musí rovnat položce 

„Výsledek hospodaření běžného účetního období“ uvedené v rozvaze účetní 

jednotky.
142

 

 

Ve výkazu zisku a ztráty účetní jednotky jsou uspořádány položky nákladů a výnosů  

a výsledku hospodaření. Účetní jednotka vykazuje náklady a výnosy v druhovém 

členění. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty je stanoveno 

v přílohách č. 2 a č. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
143

  

 

V ČÚL neexistují přesné definice základních položek účetní závěrky a ani kritéria pro 

jejich uznání. Naproti tomu sounáležitosti účetní závěrky dle IFRS upravuje Koncepční 

rámec, který přesně vymezuje základní položky účetní závěrky a postupy používané při 

jejich zachycování a oceňování v účetní závěrce. Mezi základní prvky vyjadřující 

finanční situaci společnosti, patří aktiva, závazky a vlastní kapitál a za základní prvky 

                                                 
141

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
142 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,  

     o účetnictví, ve znění p. p.  
143

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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pro měření výkonnosti ve výkazu zisku a ztráty jsou považovány výnosy a náklady. 

Obecně platí, že položka rozvahy, výkazu zisku a ztráty může být dle IFRS vykázána 

pokud splňuje následující podmínky
144

: 

 předpoklad, že ekonomický prospěch plynoucí z položky v budoucnu bude 

směřován z nebo do podniku a současně, 

 lze výši nákladů či hodnotu položky přesně vyčíslit. 

 

Dalším standardem IFRS zabývající se účetní závěrkou, konkrétně pak jejím 

zveřejňováním, je IAS 1 – Sestavování a zveřejňování účetní závěrky, který navazuje  

na Koncepční rámec. IAS 1 klade hlavní důraz na obsah účetních výkazů nikoli  

na formu, jak je tomu u ČÚL.
 145

  

 

Předmětem úpravy IAS 1 je
146

:  

 řazení aktiv a závazků v rozvaze, rozlišení aktiv a závazků na krátkodobé  

a dlouhodobé.  

 standard povoluje klasifikaci podle likvidity, pokud bude tento způsob přinášet 

relevantnější informace než by přinesla klasifikace aktiv a závazků  

na dlouhodobé a krátkodobé, 

 určení položek, které by měly být zveřejněny přímo v rozvaze – zákaz 

kompenzace aktiv a závazků s výjimkou případů, kdy je kompenzace povolena 

nebo vyžadována některým účetním standardem či interpretací, 

 vymezení informací, které je třeba zveřejnit přímo v rozvaze nebo v komentáři 

k účetním výkazům.  

 

Standardy, které upravují jednotlivé položky aktiv a pasiv, specifikují další požadavky 

na zveřejnění detailních informací v rozvaze či v komentáři k účetním výkazům. 

 

Podle IAS 1 je požadováno, aby položky nákladů a výnosů, které jsou podle velikosti 

nebo jejich dopadů důležité pro objasnění výsledku hospodaření podniku, byly 

                                                 
144

 IASPLUS. Framework [online]. 2010 [cit. 2013-04-06]. Dostupné z:  

     http://www.iasplus.com/en/standards/standard4. 
145

 IFRS FOUNDATION AND THE IASB. IAS 1 Presentation of Financial Statements [online]. 2012    

      [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: http://www.ifrs.org/Documents/IAS1.pdf. 
146
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vykazovány ve výkazu zisku a ztráty samostatně. V ČÚL nejsou žádné konkrétní 

požadavky na samostatné zveřejňování významných položek ve výkazu zisku a ztráty, 

je ale vhodné jej zveřejnit v příloze účetní závěrky.
147

 

3.2.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Celková hodnota dlouhodobého nehmotného majetku společnosti k 31. 3. 2012 je  

ve výši netto 362 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek (dále jen DNM) společnosti 

pořízený externě (nákupem) je při nabytí oceněn pořizovací cenou (pořizovací náklady) 

zahrnující veškeré náklady nutně vynaložené k tomu, aby mohlo být nehmotné aktivum 

využíváno. K rozvahovému dni jsou nehmotná aktiva vykázána v pořizovacích 

nákladech snížených o opravné položky při snížení hodnoty a o oprávky. Účetní 

jednotka zařazuje nehmotné aktivum do dlouhodobého majetku, jestliže je doba 

využitelnosti delší než jeden rok a pokud je hodnota majetku vyšší než vnitropodnikově 

stanovená cenová hranice pro DNM, tj. 60 tis. Kč. Cenová hranice pro vstup 

nehmotného majetku do dlouhodobého majetku odpovídá vstupní ceně, kterou 

stanovuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen zákon o daních z příjmů)  

§ 32a odst. 1 písm. b).  

 

Účetní jednotka vykazuje v nehmotných aktivech softwary, které účetní jednotka 

zakoupila a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek – podnikový informační 

software před zařazením do provozu. Odpisový plán dlouhodobě nehmotného majetku 

sestavila účetní jednotka z předpokládané doby jeho využití. Účetní jednotka odepisuje 

nehmotné aktivum za použití lineární (rovnoměrné) odpisové metody. Doba využití 

softwarů odpovídá zároveň době dle zákona o daních z příjmů, § 32a odst. 4. 

 

Dle ČÚL musí dlouhodobé nehmotné aktivum splňovat několik podmínek, aby ho 

účetní jednotka mohla zařadit do dlouhodobého majetku. Doba použitelnosti musí být 

delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než cenová hranice určená účetní jednotkou. 

Při stanovení cenové hranice pro zařazení nehmotného majetku do dlouhodobých aktiv 
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musí účetní jednotka respektovat zejména princip významnosti a věrného a poctivého 

zobrazení majetku.
148

  

 

Tabulka 1: Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 

Skupina 

majetku 

Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 

Přírůstky Úbytky Běžné 

období 

Minulé 

období 

Běžné 

období 

Minulé 

období 

Běžné 

období 

Minulé 

období 

Software  

(013) 
3 075 3 075 3 048 2 772 27 303 0 0 

Nedokončený 

DNM (041) 
335 0 0 0 0 335 335 0 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle  MERCI. Výroční zpráva 2011. Brno: MERCI, 2012. 

 

Pro vykázání nehmotného aktiva v rozvaze sestavené dle IFRS musí aktivum splňovat 

určité kritéria. Definici nehmotného aktiva vymezuje IAS 38 – Nehmotná aktiva, kde je 

nehmotné aktivum vymezeno, jako identifikovatelné nepeněžní aktivum, které nemá 

hmotnou podstatu a splňuje další podmínky, které jsou ve standardu IAS 38 podrobně a 

striktně s ohledem na specifický charakter těchto položek definovány. Při rozpoznání a 

vykázaní nehmotného aktiva se posuzují důležité podmínky rozpoznání nehmotného 

aktiva, kterými jsou především identifikovatelnost, ovládání aktiva a dané nehmotné 

aktivum musí účetní jednotce přinést ekonomický prospěch. IAS 38 rozlišuje dvě 

skupiny nehmotných aktiv, kterými jsou:  

 nehmotná aktiva, u nichž lze určit dobu využitelnosti, tato nehmotná aktiva jsou 

pravidelně amortizována v závislosti na určené době využitelnosti, 

 nehmotná aktiva, u nichž nelze určit dobu využitelnosti to jsou nehmotná aktiva 

s neurčitou dobou využitelnosti, u nehmotných aktiv, u nichž nelze určit dobu 

využitelnosti, musí účetní jednotka provádět každé účetní období test na snížení 

hodnoty dle IAS 36.
149

  

 

Doba odepisování a odpisová metoda nehmotného aktiva s konečnou dobou 

využitelnosti musí být přezkoumána minimálně na konci každého účetního období. 

Pokud se očekávaná doba využitelnosti významně liší od předchozích odhadů, mění  

se podle toho i doba odepisování. Pokud dochází k významné změně očekávaného 
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 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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způsobu spotřeby budoucích ekonomických užitků z nehmotného aktiva, mění se 

odpisová metoda tak, aby tyto změny odrážela. Takové změny se účtují jako změny v 

účetních odhadech podle IAS 8 – Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a 

chyby.
150

 

 

Softwary vykázané v rozvaze dle ČÚL splňují výše uvedená kritéria dle IAS 38 a můžou 

být podle IFRS vykázány. Vzhledem k tomu, že doba odepisování a odpisová metoda 

nehmotného aktiva s konečnou dobou využitelnosti musí být účetní jednotkou dle IFRS 

na konci každého účetního období přezkoumána, zaměřím se na odepisování 

jednotlivých softwarů podrobněji při převodu účetní závěrky sestavené v souladu 

s IFRS. Odpisový plán jednotlivých softwarů sestavený z předpokládané doby jeho 

využití, která zároveň odpovídá době dle zákona o daních z příjmů, může zkreslovat 

skutečnou dobu využitelnosti aktiva. Také z tohoto důvodu se na odepisování 

jednotlivých softwarů zaměřím podrobněji při převodu účetní závěrky sestavované 

v souladu s IFRS. Nedokončené dlouhodobé aktivum, které pro společnost představuje 

budoucí podnikový informační software je možné dle IAS 38 uvést ve výkazu o finanční 

situaci v samostatné položce Nedokončené nehmotné aktivum. V rámci převodu účetní 

závěrky sestavené v souladu s IFRS dojde k překlasifikaci rozvahové položky software 

na Nehmotné aktivum.  

 

U dlouhodobých nehmotných aktiv s neurčitou dobou použitelnosti nebo u nehmotného 

aktiva, které není ještě k dispozici pro použití, se musí povinně provádět testování 

možného snížení hodnoty dle IAS 36 – Snížení hodnot aktiv. Pokud je účetní hodnota 

aktiva vyšší než zpětně získatelná částka
151

, je nutno snížit hodnotu aktiva a zaznamenat 

ztrátu ze snížení hodnoty ve výkazu zisku a ztráty. Pro zjištění zpětně získatelné částky 

je třeba definovat předmět ocenění, určit fair value a určit hodnotu z užívání.
152
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 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, 2011,                       

     s. 110. 
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V rozvaze společnosti je vykázáno nedokončené dlouhodobé nehmotné aktivum,  

u kterého má účetní jednotka povinnost provádět test na snížení hodnoty dle IAS 36, 

proto se touto problematikou budu zabývat v rámci převodu účetní závěrky sestavené 

v souladu s IFRS. 

3.2.2 Dlouhodobý hmotný majetek  

Celková hodnota dlouhodobého hmotného majetku (dále jen DHM) společnosti  

k 31. 3. 2012 je ve výši netto 29 069 tis. Kč. Dlouhodobá hmotná aktiva účetní jednotky 

jsou při pořízení oceněna na bázi pořizovacích nákladů. Pořizovací náklady zahrnují 

všechny účelné náklady, které jsou nutně vynaložené k tomu, aby hmotné aktivum 

mohlo začít přinášet užitek. Při následném ocenění k rozvahovému dni jsou vykázána 

dlouhodobá hmotná aktiva v pořizovacích nákladech snížena o kumulované odpisy  

a případné opravné položky při snížení hodnoty, krom pozemků. Účetní jednotka 

zařazuje hmotný majetek do dlouhodobého majetku, jestliže je doba využitelnosti delší 

než jeden rok a pokud je hodnota majetku vyšší než stanovená cenová hranice pro 

dlouhodobý hmotný majetek, tj. 40 tis. Kč. Cenová hranice pro vstup hmotného majetku 

do dlouhodobého majetku odpovídá vstupní ceně, kterou stanovuje zákon o daních 

z příjmu § 36 odst. 2 písm. a). Drobný hmotný majetek společnosti obsahuje majetek, 

jehož pořizovací cena je do 40 000 Kč, který byl uhrazen hotově nebo převodem  

a účtuje se rovnou do spotřeby na účet 501 – Spotřeba materiálu. Tento drobný majetek 

je veden v podrozvahové evidenci společnosti.  

 

Mezi dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka řadí pozemky, budovy, haly, stavby, 

samostatné movité věci a soubory movitých věcí (dál jen SMV) a nedokončený 

dlouhodobý majetek. SMV tvoří zejména přístroje, zařízení, počítače a automobily. 

Budovy slouží společnosti k administrativním účelům a ostatní budovy a haly slouží 

jako výrobní prostory a sklady společnosti. Nedokončený dlouhodobý majetek účetní 

jednotky představuje výstavbu haly, která byla oceněna k rozvahovému dni  

na 363 tis. Kč. 

 

Účetní jednotka si pořizuje formou finančního leasingu osobní automobil. Jedná  

se o osobní automobil značky Mercedes Benz S, který není vykázán v rozvaze 

v souladu s pravidly ČÚL. Finančním leasingem se obecně rozumí pronájem, u něhož 



  

61 

 

po skončení doby pronájmu dochází k odkupu pronajímané věci nájemcem. 

Pronajímatel většinou přenáší na nájemce i povinnosti spojené s údržbou, opravami  

a servisními službami pronajatého majetku. Tento druh leasingu má dlouhodobější 

charakter než operativní leasing
153

 a zpravidla se se doba pronájmu kryje s dobou 

ekonomické životnosti pronajímaného majetku. V leasingové smlouvě je obvykle 

ujednáno, že po skončení nájmu přechází vlastnické právo k najaté věci na nájemce 

nebo je sjednáno právo na budoucí koupi najaté věci.
154

 

 

V zákoně o účetnictví § 28 odst. 3 se finančním leasingem rozumí „…poskytnutí 

majetku za úplatu do užívání, jestliže je uživatel oprávněn nebo povinen v průběhu 

užívání nebo po jeho ukončení nabýt vlastnické právo k poskytnutému majetku.“ 

 

Finanční leasing je z hlediska daňové uznatelnosti upraven v zákoně o daních z příjmů, 

který pracuje s pojmem finanční pronájem s následnou koupí najaté věci.  

Za předpokladu, že předmět finančního leasingu slouží k dosažení, zajištění a udržení 

zdanitelných příjmů nájemce, je „…nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí 

najatého hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat, se uznává jako 

výdaj (náklad) za podmínky, že: 

a) doba nájmu hmotného movitého majetku činí alespoň minimální dobu odpisování 

uvedenou v § 30 odst. 1; u hmotného movitého majetku zařazeného v odpisové skupině 

2 nebo 3 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu lze dobu nájmu zkrátit až o 6 měsíců.  

U nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně 30 let. Doba nájmu se počítá ode dne, 

kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání, a 

b) po ukončení doby nájmu podle písmene a) následuje bezprostředně převod 

vlastnických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem; 

přitom kupní cena najatého hmotného majetku není vyšší než zůstatková cena vypočtená 

ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět nájmu měl při rovnoměrném 

odpisování podle § 31 odst. 1 písm. a) tohoto zákona k datu prodeje, a 

c) po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku 

zahrne poplatník uvedený v § 2 odkoupený majetek do svého obchodního majetku.“ 
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Další definice finančního pronájmu je upravena v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) § 4 odst. 3 písm. g). Finančním pronájmem 

se dle zákona o DPH rozumí „…přenechání zboží nebo nemovitosti za úplatu do užívání 

podle smlouvy o finančním pronájmu, pokud si strany v této smlouvě sjednají,  

že uživatel je oprávněn nebo povinen nabýt zboží nebo nemovitost, která je předmětem 

smlouvy, nejpozději úhradou posledního závazku ze smlouvy.“ 

 

Z hlediska daňové uznatelnosti nájemného je nutno mít na zřeteli zejména zásadu 

časového rozlišení nájemného tzn., že jako daňový náklad v případě nájemce bude 

v daném zdaňovacím období vykázaná pouze ta část nájemného, která se časově tohoto 

zdaňovacího období skutečně týká. Povinnost časově rozlišovat nájemné vychází také 

ze zákona o účetnictví. Při úhradě mimořádné splátky (akontace) musí účetní jednotka 

úhradu zaúčtovat na účet 381 – Náklady příštích období a každé účetní období z tohoto 

účtu poměrnou část převést do nákladů.
155

  

 

Účetní jednotka vychází ve svém odpisovém plánu DHM z předpokládané doby 

využitelnosti majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání. Při 

odepisování dlouhodobého majetku účetní jednotka používá lineární metodu, při které 

se každý měsíc zahrne do nákladů stejná výše odpisů od následujícího měsíce data 

pořízení majetku. Účetní jednotka využívá metodu komponentního odepisování, kdy je 

u využívaného aktiva zjištěno jeden nebo více významných komponent, které mají jinou 

dobu využitelnosti než zbývající část aktiva. Odpisy jsou vypočteny pro každou 

komponentu zvlášť podle doby využitelnosti dané komponenty. V okamžiku, kdy 

dochází k výměně komponenty, se nejedná o opravu, ale o investici zvyšující ocenění 

předmětného aktiva.  
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 Tabulka 2: Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) 

Skupina 

majetku 

Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 

Přírůstky Úbytky 

Běžné 

období 

Minulé 

období 

Běžné 

období 

Minulé 

období 

Běžné 

období 

Minulé 

období 

Pozemky 3 334 3 334 0 0 3 334 3 334 0 0 

Budovy, 

stavby 
 32 743 32 734 7 844 6 784 24 899 25 995 0 0 

SMV 18 645 19 178 18 172 15 795 473 3 383 0 532 

Jiný 

DHM 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Nedok. 

DHM 
363 268 0 0 363 268 0 0 

  

Zdroj: Vlastní zpracování dle  MERCI. Výroční zpráva 2011. Brno: MERCI, 2012. 
 

Dle ČÚL jsou samostatně movité věci a soubory movitých věcí se samostatným 

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

ocenění určeného účetní jednotkou a to při splnění povinnosti stanovených se zákonem 

o účetnictví, zejména respektování principu významnosti, věrného a poctivého 

zobrazení majetku. Dle ČÚL jsou stavby dlouhodobým majetkem vždy bez ohledu  

na výši vstupního ocenění, jsou-li určeny k dlouhodobému užívání. Do dlouhodobého 

hmotného majetku nejsou zařazovány stavby, které jsou určeny k dalšímu 

bezprostřednímu prodeji nebo, které zhotovila účetní jednotka za účelem jejich prodeje 

a stavby, které účetní jednotka pořizuje výhradně za účelem pronajímání dalším 

subjektům či za účelem kapitálového zhodnocení v delším časovém horizontu. Pozemky 

jsou dlouhodobým majetkem bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím. 

Pozemky nejsou dle ČÚL odepisovány.
156

      

Dle IFRS se účtováním, způsobem ocenění, odpisováním a zachycením dlouhodobého 

hmotného majetku v účetní závěrce zabývá IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení. 

                                                 
156

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

      o účetnictví, ve znění p. p. 



  

64 

 

Standard řeší základní problémy účtování o daných položkách DHM spočívající 

v rozpoznání aktiv v rozvaze a určení jejích účetních hodnot, odpisů a ztrát ze snížení 

hodnoty. Z hlediska jednotlivých položek dlouhodobého majetku účetní jednotka musí 

posoudit, zda tento hmotný majetek účetní jednotky splňuje podmínky pro vykázání 

podle standardu IAS 16. Pozemky, budovy a zařízení se uznají jako aktivum, pokud 

splňují definici aktiv, která je uvedena v Koncepčním rámci. Tedy pokud je 

pravděpodobné, že budoucí ekonomický prospěch spojený s danou položkou poplyne 

do společnosti a pořizovací cena položky je spolehlivě určitelná. Tuto definici 

dlouhodobá aktiva vykázaná účetní jednotkou splňují. Dle IAS 16 účetní jednotka musí 

zejména posoudit dobu použitelnosti jednotlivých položek dlouhodobého majetku. 

Dalším krokem je stanovit zbytkovou hodnotu u majetku, u kterého se předpokládá 

prodej na konci doby jeho využitelnosti. Účetní jednotka musí dále posoudit, zda 

některý majetek vykazovaný na účtu 501 – Spotřeba materiálu je významný například 

z důvodu, že má dobu použitelnosti delší než jeden rok. Po posouzení drobného majetku 

z hlediska významnosti a doby použitelnosti, který byl během účetního období zahrnut 

do nákladů společnosti, nebude žádný drobný majetek předmětem převodu účetní 

závěrky sestavené dle IFRS tzn., že nebude převeden do DHM. Jedná se především  

o nářadí, které používají zaměstnanci při každodenní práci, a rychle se opotřebovává, 

proto nelze u tohoto majetku předpokládat dobu použitelnosti delší než jeden rok. 

Převod tohoto majetku do rozvahy by neměl zásadní vliv na celkovou hodnotu majetku. 

V rámci převodu účetní závěrky sestavené dle IFRS budou položky DHM 

překlasifikovány a vykázány v položce Pozemky, budovy a zařízení.
157

  

 

Účetní jednotka dobu použitelnosti u jednotlivých položek dlouhodobého hmotného 

majetku posuzuje samostatně na základě jejich předpokládané doby použitelnosti, proto 

není potřeba stanovit novou dobu použitelnosti dlouhodobého hmotného majetku a nově 

stanovit jejich odpisy. Doba použitelnosti účetní jednotka stanovuje způsobem, který  

je v souladu s IAS 16. Společnost nepředpokládá prodej svého majetku a plánuje aktiva 

užívat až do doby jeho úplného opotřebení, tzn. aktivum odepsat až na nulovou 

hodnotu, proto nemá potřebu odhadovat zbytkovou hodnotu majetku.  

 

                                                 
157

 IASPLUS. IAS 16 – Property, Plant and Equipment [online]. 2008  

     [cit. 2013-04-15]. Dostupné z: http://www.iasplus.com/en/standards/standard14. 
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Účetní jednotka dále musí posoudit, zda je některý dlouhodobý majetek určen k prodeji 

pak by tento majetek musela účetní jednotka vykázat v souladu s IFRS 5 – Dlouhodobá 

aktiva držená k prodeji a zda společnost pořídila majetek formou finančního leasingu, 

kterým se zabývá  IAS 17 – Leasing. Vykazování finančního pronájmu podle ČÚL  

a podle IFRS je značně odlišné. Úpravou situací pořízení aktiva formou finančního 

pronájmu se zabývá IAS 17. Samotný převod vykázaní aktiva dle ČÚL na IFRS  

je náročný a bude předmětem řešení v rámci převodu účetní závěrky sestavené 

v souladu s IFRS.  

 

Účetní jednotka by měla ke každému rozvahovému dni zvažovat, zda existují indikace  

o možném snížení hodnot držených aktiv dle IAS 36 – Snížení hodnot aktiv. Příznaky 

vedoucí ke snížení hodnoty držených aktiv mohou vyplynout z poklesu tržní ceny 

aktiva, které je rychlejší, než se očekávalo při stanovení odpisů a ze změny tržní 

úrokové sazby. Pokles tržní ceny aktiva může být vyvolán technologickými změnami, 

změnami legislativními, změnami v ekonomickém prostředí, které ovlivňují nabídku  

a poptávku na trhu. Za příznaky snížení hodnoty aktiv plynoucí z vnitřních 

informačních zdrojů se považuje zejména zastarávání nebo fyzické poškození aktiv 

apod. Po konzultaci s vedením společnosti a po zvážení zda existují nějaké indikace  

o možném snížení hodnoty držených aktiv, jsme došli k jednoznačnému závěru, že 

během účetního období nedošlo ke snížení hodnoty a proto nebude provedeno testování 

držených aktiv na snížení hodnoty.    

 

Další standardy související s vykazováním aktiv jsou IAS 41 – Zemědělství,  

IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti.  

3.2.3 Dlouhodobý finanční majetek 

Společnost má majetkovou spoluúčast v jiných společnostech. Jedná se o společnosti 

MERCI SLOVAKIA s. r.o., kde má 100% podíl na základním kapitálu a TOB MERCI 

kde má 50% podíl na základním kapitálu. Podíl na společnosti MERCI SLOVAKIA        

s. r. o. je vykázán v rozvahové položce podíly – ovládaná osoba. Pro společnost MERCI 

s. r. o. to znamená, že má ve společnosti rozhodující vliv. Rozhodujícím vlivem  

se rozumí, když je ovládající osobou dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 

ve znění p. p. (dále jen Obchodní zákoník) „…osoba, která fakticky nebo právně 
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vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku jiné 

osoby („ovládaná osoba“). Je-li ovládající osobou společnost, jde o společnost 

mateřskou a společnost jí ovládaná je společností dceřinou. “ 

 

Podíl na druhé společnosti TOB MERCI je vykázán v rozvahové položce podíly 

v účetních jednotkách pod podstatným vlivem. Podstatným vlivem se dle zákona  

o účetnictví rozumí „…takový významný vliv na řízení nebo provozování podniku podle 

zvláštního právního předpisu, jenž není rozhodující; není-li prokázán opak, považuje se 

za podstatný vliv dispozice nejméně s 20 % hlasovacích práv.“ 

 

Účetní jednotka oceňuje podíl podle způsobu pořízení. Podíly pořízený nákupem účetní 

jednotka oceňuje pořizovací cenou, tj. cenou, za kterou byl pořízen včetně nákladů 

souvisejících s jeho pořízením např. za poradenské služby. 

 

Vykázáním investic do dceřiných, ovládaných a přidružených subjektů se zabývá                    

IAS 27 – Konsolidovaná a individuální účetní závěrka. Standard uvádí, že investor 

(společnost) v individuální účetní závěrce účtuje o investici do dceřiných, přidružených 

nebo společně řízených subjektů v pořizovací ceně nebo v souladu s IAS 39 – Finanční 

nástroje pokud se jedná o finanční aktiva (dluhopisy a cenné papíry atd.). Dále 

standardy vymezují informace požadované v příloze individuální závěrky 

společnosti.
158

  

 

Standardem zabývajícím se podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem je  

IAS 28 – Investice do přidružených podniků, který popisuje účtování investic  

do přidružených podniků. IAS 28 řeší především vykázání a ocenění investic  

do přidružených podniků vzhledem k povinnosti sestavování konsolidované účetní 

závěrky, kde by se tato investice oceňovala ekvivalenční metodou, ale v individuální 

účetní závěrce investora bude investice do přidružených podniků oceněna v pořizovací 

ceně.
159

  

 

                                                 
158

 IASPLUS. IAS 27 – Consolidated and Separate Financial Statements (2008) [online]. 2008  

     [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://www.iasplus.com/en/standards/standard24. 
159

 IASPLUS. IAS 28 – Investments in Associates [online]. 2008 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z:  

     http://www.iasplus.com/en/standards/standard27. 
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Podíly společnosti v jiných společnostech, které jsou vykázaný v rozvaze dle ČÚL 

splňují výše uvedená kritéria pro účtování dle IFRS a můžou být vykázány  

v nezměněném stavu. Při převodu účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS dojde jen 

k překlasifikování položek a podíly ve společnostech budou vykázané v položce 

Investice v přidružených podnicích. 

3.2.4 Zásoby 

Zásoby společnosti tvoří materiál, výrobky, nedokončená výroba a polotovary a zboží, 

které jsou vykázány v celkovém souhrnu ve výši 25 071 tis. Kč. Zásoby pořízené 

nákupem jsou oceňovány ve skutečných pořizovacích cenách zahrnující cenu pořízení  

a vedlejší pořizovací náklady mezi, které řadí dopravné, clo, pojistné a režijní náklady 

vynaložené v souvislosti uvedením zásob do jejich současného stavu a na místo 

uskladnění. Zásoby vytvořené ve vlastní režii jsou oceněny ve skutečných výrobních 

nákladech zahrnující přímé mzdy, přímý materiál a výrobní režii (systematicky 

rozvrženou variabilní a fixní režii). Pro stanovení ceny zásob při výdeji zásob ze skladu 

účetní jednotka používá metodu FIFO. Metodu FIFO definuje zákon o účetnictví § 25 

odst. 4 následovně: „První cena pro ocenění přírůstku majetku se použije jako první 

cena pro ocenění úbytku majetku.“ 

 

Materiál nebo suroviny vykázané v rozvaze společnosti budou spotřebovány  

ve výrobním procesu – laboratorní zařízení nebo při poskytování služeb – projekce 

laboratoří. Společnost vyrábí vlastní digestoře a další vybavení do laboratoří, které jsou 

určeny k prodeji. Zboží vykázáno účetní jednotkou v rozvaze je drženo za účelem 

dalšího prodeje patřící do běžného podnikání podniku. Jedná se zejména o vybavení  

a komponenty do výzkumných a školních laboratoří. Účetní jednotka pořídila zboží 

v pořizovací ceně 19 344 tis. Kč. Na základě inventarizace zásob zjistila, že došlo  

ke snížení hodnoty zboží v důsledku poklesu prodejní ceny u zboží na úroveň  

18 804 tis. Kč. Společnost očekávala ztrátu z prodeje tohoto zboží. Opravná položka 

byla vytvořena dle vnitřních účetních směrnic společnosti a výše opravné položky byla 

stanovena účetní jednotkou k rozvahovému dni na úrovni 540 tis. Kč. Vedení 

společnosti, ale přepokládá, že toto zboží v budoucnu prodá, nejde tedy o trvalé snížení 

hodnoty zboží.   
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Tvorbou opravných položek k zásobám se zabývá ČÚS č. 5. K zásobám se opravné 

položky vytvářejí mnohem častěji než k dlouhodobému majetku. Při tvorbě opravných 

položek se vychází z výsledků inventarizace. Pokud se projeví snížení hodnoty u zásob 

např. pokles prodejní ceny a má toto snížení přechodný charakter je povinností účetní 

jednotky snížit ocenění zásob prostřednictvím opravných položek. Tvorba opravných 

položek je povinná právě v případech, kdy skutečná hodnota zásob je nižší než jejich 

účetní hodnota. Pokud by nedošlo k vytvoření opravných položek v rozvaze účetní 

jednotky, došlo by k vykázání nadhodnocených aktiv, což je v rozporu se zásadou 

věrného zobrazení.
160

 

 

Dle standardu IAS 2 může dojít v průběhu držení zásob ke snížení hodnoty  

a to z důvodů poklesu jejich prodejní ceny v důsledků poškození, zastarání nebo změny 

poptávky na trhu apod. Standard v tomto případě vyžaduje ocenění pořizovací cenou 

nebo čistou realizovatelnou hodnotou
161

, a to cenou, která je z obou nižší. Účtování 

snížení hodnoty i storno snížení hodnoty se zachycuje na vrub výsledku hospodaření.
162

  

 

V rámci převodu účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS dojde k ocenění zboží při 

zachycení snížení hodnoty, jak vyžaduje standard IAS 2. Snížení hodnoty bude 

zaúčtováno do nákladů na vrub výsledku hospodaření. 

 

Na účtu nedokončená výroba účetní jednotka eviduje náklady na zakázky, ke kterým 

nebyl vyfakturován výnos ve sledovaném účetním období. Jedná se o standardní 

zakázky týkající se výroby laboratorního nábytku a vybavení, u kterých má společnost 

termín dodání 4-6 týdnů. Nedokončené zakázky jsou oceňovány ve výši vlastních 

nákladů a jsou vyfakturovány až po dokončení výroby. 

 

Dle ČÚL představují zásoby majetek účetní jednotky, který je součástí oběžných aktiv, 

které dále zahrnují dlouhodobé a krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční 

                                                 
160

 Portál daňových poradců a profesionálů. Opravné položky k majetku [online]. 2011 [cit. 2013-05-10].    

      Dostupné z: http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d6914v9679-opravne-polozky-k- 

      majetku/. 
161

 Čistá realizovatelná hodnota je odhadnutá prodejní cena v běžném podnikání, snížená o odhadnuté  

     náklady na dokončení a odhadované náklady nutné k uskutečnění prodeje.  
162

 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, 2011,                       

     s. 173-174. 
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majetek. Zásoby se podle zákona o účetnictví oceňují zpravidla pořizovacími cenami, 

výjimkou jsou zásoby vytvořené vlastní činností, které se oceňují vlastními náklady. 

Zásoby pořízené bezúplatně nebo v případě, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření 

vlastní činností nelze zjistit, se oceňují  reprodukční pořizovací cenou. Pořizovací cenou 

u zásob je cena, za kterou byly zásoby pořízeny a náklady související s vedlejšími 

náklady na pořízení, které je nezbytné vynaložit, aby zásoba byla dostupná k použití, 

viz § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Vyráběné zásoby jsou oceňovány ve skutečných 

vlastních nákladech, které byly na jejich výrobu vynaloženy. Jde o přímé náklady 

vynaložené na výrobu nebo jinou činnost (materiál, mzdy, zakoupené služby),  

popř. i část nepřímých nákladů, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti (náklady 

režijní povahy), vymezené v souladu s účetními metodami. Bezúplatně nabyté zásoby 

budou oceněny cenou, za kterou by byly zásoby pořízeny v době, kdy se o nich 

účtuje.
163

 

 

Standardem zabývající se oceněním a vykazováním zásob je standard IAS 2 – Zásoby. 

IAS 2 se také zabývá nákladovými vzorci, které se používají pro přiřazení pořizovacích 

nákladů ke spotřebovaným zásobám a řeší problematiku snížení hodnoty zásob  

a případné účtování ztráty ze snížení hodnoty zásob. Zásoby jsou standardem 

definovány jako aktiva držená za účelem prodeje v rámci běžných obchodních aktivit,  

v procesu výroby za účelem takového prodeje, nebo ve formě materiálu nebo dodávek, 

které budou spotřebovány ve výrobním procesu nebo při poskytování služeb.
 164

   

 

Definici dle IAS 2 zásoby vykázané účetní jednotkou dle ČÚL splňují. Účetní jednotka 

musí posoudit, zda nejsou v rámci zásob vykázaná dlouhodobá aktiva držená k prodeji 

dle IFRS 5. V případě, že ano musí je účetní jednotka vykázat odděleně od zásob. 

Společnost MERCI s. r. o. žádné dlouhodobá aktiva držená k prodeji v zásobách 

neeviduje. Standard se dále zabývá náhradními díly, které jsou stejně jako dle ČÚL a 

IAS 2 účtovány jako zásoby. Výjimkou jsou náhradní díly, které budou společností 

využívány déle než jedno účetní období a zároveň se jedná o významné položky. 

Takové náhradní díly jsou pak předmětem IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení.  

                                                 
163

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
164

 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, 2011,                       

     s. 167-171. 
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IAS 2 upravuje všechny zásoby s výjimkou nedokončené výroby vznikající na základě 

smluv o zhotovení podle IAS 11 – Smlouvy o zhotovení a dlouhodobých smluv  

o poskytování služeb, které upravuje IAS 18 – Výnosy. Podle IAS 11 jsou dlouhodobé 

zakázky smlouvy o dodávkách zboží a služeb, při kterých dodavatel plní předmět 

smlouvy delší dobu. Tato doba obvykle přesahuje rámec jednoho účetního období. 

Dlouhodobé zakázky dle IAS 11 nejsou v rozvaze vykazovány jako zásoby, nýbrž jako 

pohledávky nebo závazky.
 165

  

 

Účetní jednotka eviduje na účtu nedokončená výroba a polotovary náklady na zakázky, 

ale tyto zakázky nemají dlouhodobý charakter a nepřesahují rámec účetního období. 

Všechny rozpracované zakázky zachycené na účtu nedokončená výroba a polotovary 

mají sjednanou dobu dokončení v rozmezí do 4-6 týdnů. Nejedná se tedy o dlouhodobé 

zakázky, jejichž úpravou se zabývá IAS 11. Z tohoto důvodu budou nedokončené 

zakázky v rámci převodu účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS vykázány 

v nezměněné výši v položce Zásoby.  

 

V okamžiku pořízení se zásoby oceňují ve výši pořizovacích nákladů. Náklady  

na nákup zahrnují cenu pořízení, dovozní cla, daně, dopravné, náklady na manipulaci  

a ostatní náklady přímo přiřaditelné pořizovaným zásobám zboží, materiálu a služeb. 

Zásoby vlastní výroby (nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby) se podle  

IAS 2 oceňují v nákladech, které se přímo vztahují k jednotkám produkce. Tyto náklady 

zahrnují přímý materiál a přímé mzdy a standard vyžaduje systematické rozdělení 

výrobní režie na variabilní a fixní část. Účetní jednotka oceňuje zásoby pořízené 

nákupem či vlastní výrobou v souladu s IFRS.  Pro stanovení ceny zásob se používají 

metoda váženého aritmetického průměru nebo metoda FIFO, která je založená  

na předpokladu, že zásoby prvně pořízené jsou spotřebovány jako první. Při spotřebě  

se tedy bere vždy cena nejstarší dodávky, která je na skladě. Metoda LIFO je zakázána. 

Účetní jednotka při ocenění spotřeby zásob postupuje také v souladu s IFRS.
166
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 IFRS FOUNDATION AND THE IASB. IAS 11 Construction Contracts [online]. 2012  

     [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://www.ifrs.org/Documents/IAS11.pdf. 
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 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, 2011, 
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V rámci převodu účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS budou jednotlivé položky 

zásob vykázány v rámci jediné položky Zásoby. 

3.2.5 Dlouhodobé pohledávky 

Mezi dlouhodobé pohledávky dle ČÚL společnost zahrnuje pohledávky, které  

v okamžiku, ke kterému je sestavena účetní závěrka společnosti, mají dobu splatnosti 

delší než jeden rok. Na účtu dlouhodobé pohledávky společnost eviduje jedinou 

pohledávku z obchodního vztahu vyplývající z předmětu činnosti účetní jednotky  

ve výši 1 564 tis. Kč. Pohledávkami z obchodních vztahů se rozumí nároky z titulu 

smluv o zhotovení zakázky, dodání zboží či poskytnutí služeb, jejichž úhrada 

odběratelem zatím nebyla provedena. Pohledávky z obchodních vztahů jsou účetní 

jednotkou oceňovány k okamžiku vzniku účetního případu jejich jmenovitou hodnotou. 

 

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. § 10 „…položka „Dlouhodobé pohledávky“ obsahuje 

pohledávky, které v okamžiku ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu 

splatnosti delší než jeden rok, a odloženou daňovou pohledávku.“ Zákon o účetnictví 

uvádí, že se pohledávky při jejich vzniku ocení jmenovitou hodnotou, při nabytí  

za úplatu nebo vkladem se ocení pořizovací cenou a nepřeceňují se na reálnou hodnotu. 

 

Účtováním a oceňováním dlouhodobých pohledávek se zabývá standard  

IAS 39 – Finanční nástroje a zveřejňováním finančních nástrojů se zabývají IAS 32,  

IFRS 7 a IFRS 9
167

.  IAS 32 definuje finanční nástroj jako smlouvu, na základě které 

vzniká finanční aktivum u jedné účetní jednotky a zároveň finanční závazek  

či kapitálový nástroj u jiné jednotky. Finanční nástroje zahrnují tedy jak aktiva, tak 

závazky, ale i kapitálové položky. Finančními aktivy jsou zejména: 

 peněžní prostředky, 

 smluvní práva přijmout peněžní prostředky nebo jiné aktivum od jiného podniku 

(např. pohledávky z obchodních vztahů, dluhové cenné papíry, směnky), 

 smluvní práva směnit finanční aktiva nebo závazky s jiným podnikem za 

podmínek pro účetní jednotku potenciálně výhodných (smlouva – derivát, který 

vzhledem k současné situaci přinese pravděpodobně užitek), 

                                                 
167

 IFRS 9 – Finanční nástroje je nejnovějším ze standardů, který se věnuje finančním nástrojům a má  

     nahradit IAS 39. IFRS 9 vstoupil v platnost 1. 1. 2013. Vydání nového standardu IFRS 9 je  

     zdůvodněno tím, že IAS 39 byl kritizován odbornou veřejností pro svou složitost.  
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 kapitálové nástroje jiného podniku (cenné papíry).
 168

   

 

Pro účely vykazování finanční nástrojů v účetních výkazech a pro oceňování je 

rozhodující rozlišovat tyto finanční nástroje podle účelu, ke kterému jsou tyto finanční 

nástroje pořízeny a schopnost účetní jednotky tento účel splnit. Dle IAS 39 jsou 

rozlišovány finanční nástroje pořízené a držené za účelem obchodování, pořízené  

za účelem držení do splatnosti nebo pořízené za účelem prodeje. V souladu s IAS 1 je 

třeba klasifikovat finanční nástroje v souladu s účelem jejich držení na dlouhodobé  

a krátkodobé.
169

  

 

Při prvotním vykázání požaduje IAS 39 ocenit finanční aktivum nebo závazek cenou 

transakce, včetně transakční nákladů
170

 s výjimkou finančních aktiv a závazku, které 

jsou oceňovány reálnou hodnotou (finanční aktiva či závazky určené k obchodování). 

Ke konci účetního období účetní jednotka musí ocenit dlouhodobé finanční pohledávky 

držené do splatnosti metodou amortizovaných nákladů (metoda zůstatkové ceny)
171

 

pomocí metody efektivní úrokové míry
172

. Krátkodobé dluhové nástroje se ocení 

nediskontovanou hodnotou peněz a případně se sníží o ztrátu ze snížení hodnoty.
173

 

 

Účetní jednotka splňuje podmínky pro vykázání dlouhodobých pohledávek dle IFRS. 

Účetní jednotka postupuje při prvotním ocenění dlouhodobých obchodních pohledávek 

z obchodních vztahů v souladu s IFRS, ale už neoceňuje tyto pohledávky ke konci 

účetního období metodou amortizovaných nákladů. To znamená, že účetní jednotka při 

vykazování dlouhodobých obchodních pohledávek nerespektuje faktor času a mohlo by 

dojít k oslabení vypovídající schopnosti účetních výkazů.  

                                                 
168

 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, 2011, s.  

     189-214. 
169

 Tamtéž. 
170

 Transakční náklady jsou definovány jako přímo přiřaditelné náklady procesu pořízení, emitování nebo  

     vyřazení finančního aktiva nebo závazku. 
171

 Metoda amortizovaných nákladů – ocenění postavené na respektování času formou diskontování  

     budoucích čistých peněžních toků (metoda efektivní úrokové míry). 
172

 Efektivní úroková míra – sazba, která přesně diskontuje odhadované budoucí peněžní příjmy  

     v průběhu doby životnosti finančního nástroje na čistou účetní hodnotu finančního aktiva příp.  

     závazku. Metoda výpočtu zůstatkové ceny finančního aktiva nebo závazku a rozdělení úrokového  

     výnosu nebo nákladu do odpovídajícího období.  
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 JÍLEK, J. a SVOBODOVÁ, J. Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví, 

     2012, s. 208-214. 
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V rámci převodu účetní závěrky sestavená v souladu s IFRS budou jednotlivé 

dlouhodobé pohledávky oceněny metodou amortizovaných nákladů a budou vykázány 

v položce Dlouhodobé obchodní pohledávky. 

3.2.6 Krátkodobé pohledávky 

Krátkodobé pohledávky společnosti představují pohledávky, které mají dobu splatnosti 

jeden rok a kratší. Mezi krátkodobé pohledávky účetní jednotka řadí pohledávky 

z obchodních vztahů ve výši 40 400 tis. Kč, krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 

16 516 Kč, dohadné účty aktivní ve výši 1 059 Kč a jiné pohledávky ve výši  

2 001 tis. Kč. Mezi krátkodobé obchodní pohledávky patří pohledávky  

za vyfakturované převzaté standardní zakázky na výrobu a dodání laboratorního 

nábytku a vybavení, které mají být uhrazeny do jednoho roku nejpozději. Položka 

krátkodobé poskytnuté zálohy obsahuje částky poskytnutých krátkodobých záloh 

dodavatelům před splněním závazku ze strany dodavatelů. Jedná se zejména o zálohy  

na energii, služby, zboží a jiné krátkodobé zálohy vyplývající z běžného provozu 

společnosti. Na dohadných účtech účetní jednotka eviduje pohledávky plynoucí 

z pojistné události, na které účetní jednotka nemá odpovídající doklad, podle kterého  

by bylo možno zaúčtovat přesnou výši pohledávky (pojistné náhrady). Účetní jednotka 

odhadla výši pohledávek na dohadných účtech na základě svých výkonů v daném 

období a plateb v minulých měsících. Jiné pohledávky společnosti tvoří pohledávky 

z titulu jiného než z obchodního styku např. krátkodobé půjčky. Krátkodobé pohledávky 

stejně, jako dlouhodobé pohledávky jsou účetní jednotkou oceňovány k okamžiku 

vzniku účetního případu jejich jmenovitou hodnotou.  

 

Účetní jednotka vytváří účetní opravné položky ke krátkodobým pohledávkám, které 

jsou dopočítány u krátkodobých nepromlčených pohledávek se splatností nad 12 měsíců 

do 100 % z hodnoty pohledávek. Společnost má pro určení výše opravných položek 

zpracovány vnitřní směrnice, které stanoví dobu pohledávek po splatnosti a výši 

tvořených opravných položek. Účetní jednotka vychází z inventarizací pohledávek  

a z pokynů jednatele. Dále vytváří účetní jednotka daňové opravné položky, při jejichž 
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tvorbě vychází ze zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně 

z příjmů, ve znění p. p. (dále jen zákon o rezervách) § 8a, § 8c a § 8. Jedná se o
174

:  

 zákonné opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkursním      

a vyrovnacím řízení, 

 zákonné opravné položky k nepromlčeným pohledávkám v základních sazbách, 

 zákonné opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným ve vyšších 

sazbách, 

 zákonné opravné položky k nepromlčeným pohledávkám do 30 000 Kč,  

 zákonné opravné položky k pohledávkám za zahraničními dlužníky. 

 

Tvorba účetních opravných položek je pro účetní jednotku důležitým nástrojem 

dodržení zásady opatrnosti v účetnictví. Pokud existují pochyby o tom, že budou 

pohledávky společnosti splaceny, je třeba zaúčtovat její snížení hodnoty. Opravné 

položky jsou vytvořeny ve výši 8 913 tis. Kč 

 

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. „…položka „Krátkodobé pohledávky“ obsahuje 

pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu 

splatnosti jeden rok nebo kratší.“ Mezi krátkodobé pohledávky patří pohledávky 

z obchodních vztahů, pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení, 

krátkodobé poskytnuté zálohy, dohadné účty aktivní, pohledávky – ovládající a řídící 

osoba, pohledávky podstatný vliv a jiné pohledávky. Zákon o účetnictví uvádí,  

že se pohledávky při jejich vzniku ocení jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu nebo 

vkladem se ocení pořizovací cenou a nepřeceňují se na reálnou hodnotu. Rozhodujícím 

okamžikem pro vykázání pohledávky je dodání zboží nebo poskytnutí služby. 

 

Opravnými položkami se dle ČÚL vyjadřuje přechodné snížení hodnoty majetku  

za podmínek vyhlášených v § 55 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Vyhláška č. 500/2002 Sb. 

opravuje opravné položky následovně: „Opravné položky se vytvářejí pouze k účtům 

majetku v případech snížení ocenění majetku v účetnictví prokázané na základě 

inventarizace majetku. Tyto opravné položky se vytváří jen v případech, že kdy snížení 

ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru. Při inventarizaci se posuzuje 

výše a odůvodněnost vytvořených opravných položek. Opravné položky lze vytvářet  
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 Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění p. p. 
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i v případech, kdy stanoví zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně 

z příjmů, ve znění p. p. Tvorba opravných položek se účtuje na vrub nákladu a opravná 

položka se níží nebo popřípadě zruší vyúčtováním ve prospěch nákladů, pokud 

inventarizace neprokáže opodstatněnost jejich výše.“ Opravné položky ke krátkodobým 

pohledávkám se uvádějí v rozvaze ve sloupci korekce u příslušné položky krátkodobých 

pohledávek. 

 

Účtováním a oceňováním krátkodobých pohledávek se zabývá standard  

IAS 39 – Finanční nástroje a zveřejňováním finančních nástrojů se zabývají IAS 32,  

IFRS 7 a IFRS 9, stejně jak je tomu u dlouhodobých pohledávek. Účetní jednotka 

splňuje podmínky pro vykázání krátkodobých pohledávek dle IFRS. Účetní jednotka 

postupuje při prvotním ocenění krátkodobých pohledávek v souladu s IFRS. Ke konci 

účetního období jsou krátkodobé pohledávky oceněny účetní jednotkou 

nediskontovanou hodnotou peněžních toků a případně se sníží hodnota pohledávky  

o ztrátu ze snížení hodnoty. 

 

Dle IFRS se musí částky na dohadných účtech aktivních vykázat v rozvaze, pokud  

je známý odběratel a obvykle se tato pohledávka pojí s vysokou mírou určitosti 

z hlediska výše a i načasování peněžních toků. Dohadné účty aktivní představují pro 

účetní jednotku nezpochybnitelnou pohledávku a jsou oceněny dle IAS 37 na základě 

nejlepšího odhadu peněžních toků.
175

 IFRS neznají účet dohadné položky aktivní  

a proto budou tyto nevyfakturované částky v rámci převodu účetní závěrky sestavené 

v souladu s IFRS převedeny a vykázány v položce Ostatní pohledávky. Dále v rámci 

převodu účetní závěrky sestavné v souladu s IFRS budou položky krátkodobé 

pohledávky dle ČÚL konkrétně krátkodobé poskytnuté zálohy a jiné pohledávky 

překlasifikovány a vykázány v položce Ostatní pohledávky.  

 

IAS 39 – Finanční nástroje definuje, kdy dochází ke snížení hodnoty finančních aktiv. 

Ke snížení hodnoty finančních aktiva dochází pouze v případě, že lze identifikovat 

objektivní důkaz snížení hodnoty. Na konci účetního období účetní jednotka posoudí při 

inventarizaci, zda existuje objektivní důkaz o snížení hodnoty. Pokud existuje tento 
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objektivní důkaz snížení hodnoty, kterými mohou být například insolventnost dlužníka, 

vysoká pravděpodobnost jeho úpadku, porušení smluvního závazku, vyhlášení bankrotu 

na dlužníka apod. vykáže účetní jednotka ztrátu ze snížení hodnoty ve výsledku 

hospodaření.
 176

   

 

Účetní jednotka tvoří opravné položky při snížení hodnoty pohledávky v souladu  

s IAS 39. V rámci převodu účetní závěrky sestavené dle IFRS bude výše opravných 

položek zachycena v nákladech na vrub výsledku hospodaření.  

3.2.7 Krátkodobý finanční majetek 

Účetní jednotka vykazuje v rozvaze krátkodobý finanční majetek ve výši 9 688 tis. Kč. 

Mezi krátkodobý finanční majetek ve společnosti patří peníze (hotovost v pokladně)  

a účty v bankách. Jedná se o vysoce likvidní peněžní prostředky. Společnost nevlastní 

žádné krátkodobé cenné papíry a podíly ani pořízený krátkodobý finanční majetek. 

Účetní jednotka oceňuje krátkodobý finanční majetek (peníze a účty v bankách) 

jmenovitou hodnotou.  

 

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. „… položka „Peníze“ obsahuje zejména peníze 

v pokladně a ceniny, popřípadě peníze na cestě vtahující se k této položce. Položka Účty 

v bankách obsahuje zejména peněžní zůstatky na bankovních účtech, popřípadě peníze 

na cestách vztahující se k této položce. Položka Krátkodobé cenné papíry a podíly 

obsahuje zejména cenné papíry, které určila účetní jednotka k obchodování s cílem 

dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu…“ Jmenovitou hodnotou 

jsou dle zákona o účetnictví oceňovány hotovostní a bezhotovostní finanční prostředky 

a ceniny. 

 

Pořizovací cenou zahrnující smluvní cenu a vedlejší pořizovací náklady (poplatky 

makléřům, poradcům a burzám) jsou oceňovány krátkodobé cenné papíry a podíly dle 

zákona o účetnictví. Krátkodobý finanční majetek je oceňován reprodukční cenou, 

pokud byl získán bezúplatně darem nebo vkladem do společnosti. Charakteristickými 

rysy krátkodobého finančního majetku jsou dle ČÚS č. 16 zejména vysoká likvidnost, 
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bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost do jednoho 

roku vztažená k okamžiku uskutečnění účetního případu. 

 

Vykazováním a účtováním finančního majetku se zabývají standardy IAS 32 a IAS 39, 

IFRS 9 a IFRS 7. Definici peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů pro vykázání 

této položky v rozvaze sestavené v souladu s IFRS je obsaženo ve standardu  

IAS 7 – Výkaz peněžních toků. Peněžní prostředky dle IAS 7 představují peněžní 

hotovost a vklady na požádání. Peněžní prostředky jsou drženy zejména za účelem 

splnění krátkodobých peněžních závazků. U vkladů na požádání není omezeno právo 

disponovat s peněžními prostředky. Peněžní ekvivalenty dle IAS 7 jsou krátkodobé 

vysoce likvidní investice, které jsou pohotově směnitelné za předem stanovenou částku 

peněžních prostředků, a s nimiž je spojeno pouze nepatrné riziko změny v jejich 

hodnotě. Pokud splňují peníze a bankovní účty vykázané účetní jednotkou dle ČÚL 

definici peněz a peněžních ekvivalentů dle standardu, potom mohou být vykázány v této 

položce v účetní závěrce sestavené v souladu s IFRS.
177

 

 

Položky peníze a účty v bankách vykázaný dle ČÚL v rozvaze pod krátkodobým 

finančním majetkem splňují definici peněz a peněžních ekvivalentů dle IFRS, proto  

v této rozvahové položce nebude v rámci převodu účetní závěrky sestavené dle IFRS 

provedena žádná změna. Krátkodobý finanční majetek (peníze a účty v bankách) bude 

v účetní závěrce sestavené v souladu s IFRS překlasifikován a vykázán v položce Peníze 

a peněžní ekvivalenty.    

3.2.8 Časové rozlišení 

Účetní jednotka vykazuje ve sledovaném období v rozvaze v aktivech položku časové 

rozlišení v celkové výši 773 tis. Kč. Jedná se o skutečnosti, které jsou předmětem 

účetnictví a měly by se účtovat do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně 

souvisí. Položka časové rozlišení vykázaná účetní jednotkou je tvořena náklady příštích 

období a příjmy příštích období. Náklady příštích období představují uskutečněné 

výdaje v běžném účetním období společnosti, které se vztahují k výkonům 

následujícího účetního období. Na účtu 381 – Náklady příštích období společnost 
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zachycuje časově rozlišenou akontaci (první nerovnoměrnou splátku) z finančního 

leasingu, která je postupně v poměrné části rozpouštěná do nákladů. Jedná se o částky, 

které plynou ze smluvně dojednaného placení (smlouva o leasingu). Dále do nákladu 

příštích období účetní jednotka účtuje předplatné a pojistné. Na účtu 385 – Příjmy 

příštích období účetní jednotka zachycuje pojistné, které bude dle smlouvy uhrazeno až 

v příštím účetním období. Dále na účtu příjmy příštích období zachycuje bonusy za 

odběry zboží. I když nedochází k příjmu je nutno daný výnos zaúčtovat v běžném 

období, aby byl dodržen akruální princip.      

 

Ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. je časové rozlišení definováno následovně: „Položka 

„Časové rozlišení“ obsahuje tituly časového rozlišení, které mají aktivní zůstatek. 

Hlediskem pro účtování a vykazování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, 

že jsou v okamžiku jejich účtování současně známy jejich účel, částka a období, kterých 

se to týká.“ Potřeba časového rozlišení výdajů a nákladů, příjmů a výnosů vzniká  

na základě akruálního principu, definice je upravena v § 3 zákona o účetnictví. Výnosy 

a náklady musí být zachyceny v tom období, se kterým věcně a časově souvisejí, bez 

ohledu na to, kdy jsou uskutečněny peněžní toky. ČÚL nevyžaduje rozlišovat mezi 

krátkodobými a dlouhodobými položkami časového rozlišení. Náklady příštích období 

jsou dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. výdaje, které se týkají následujícího účetního období. 

Příjmy příštích období jsou dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. definovány jako nepřijaté 

částky účetní jednotkou, které časově a věcně souvisejí s výnosy běžného účetního 

období a nejsou účtovány přímo na účtech pohledávek za právnické a fyzické osoby.    

 

Dle IFRS časové rozlišení neboli „akruály“ vznikají, pokud se výnosy nebo náklady 

zaúčtují v jiném časovém okamžiku než související příjmy či výdaje. V IFRS  

se položky časového rozlišení přesně nedefinují. V IFRS se můžeme setkat spíše 

s pojmy Předem placené položky (Pre-paid intems) a Předem zaúčtované položky 

(Accrued items). Předem placené položky vznikají v okamžiku, kdy peněžní tok nastává 

dříve než související výnos či náklad. Předem zaúčtované položky vznikají v okamžiku, 

kdy peněžní tok nastává později než související výnos či náklad. Náklady příštích 

období jsou tedy dle IFRS předem placené položky vznikající v okamžiku, kdy peněžní 

tok nastává dříve než související náklad. A příjmy příštích období jsou dle IFRS předem 

zaúčtované položky vznikající v okamžiku, kdy peněžní tok nastává později než 
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související výnos. V rámci IFRS se musí náklady příštích období a příjmy příštích 

období časově rozlišit na krátkodobé a dlouhodobé. Účetní jednotka eviduje v účetnictví 

jen krátkodobé položky časového rozlišení. Položky časového rozlišení se dle 

mezinárodních standardů vykazují jako pohledávky nikoliv, jako samostatné položky.
178

 

 

ČÚL respektuje princip časového rozlišení nákladů a výnosů (akruální princip) tak, jak 

je definováno v Koncepčním rámci IFRS. Z toho vyplývá, že účetní jednotka, která 

sestavuje účetní závěrku v souladu s platnými ČÚL také respektuje akruální princip. 

Položky časového rozlišení dle IFRS se vykazují jako pohledávky nikoli, jako 

samostatná položka v rozvaze. Z tohoto důvodu budou částky časové rozlišení v rámci 

převodu účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS převedeny a vykázány v položce 

Ostatní pohledávky.  

3.2.9 Vlastní kapitál 

Vlastní kapitál společnosti je k 31. 3. 2012 v celkové výši 85 657 tis. Kč a je vyjádřen 

rozdílem mezi bilanční sumou aktiv a závazků účetní jednotky. Vlastní kapitál 

společnosti tvoří základní kapitál ve výši 3 180 tis. Kč, zákonný rezervní fond ve výši 

318 tis. Kč, výsledek hospodaření minulých let ve výši 76 510 tis. Kč a výsledek 

hospodaření běžného účetního období ve výši 5 834 tis. Kč.     

 

Položka základní kapitál vykázaná v pasivech společnosti obsahuje základní kapitál 

společnosti, jehož výše je zapsaná v obchodním rejstříku. Společnost MERCI s. r. o.   

je obchodní společnost s ručením omezeným z tohoto hlediska je základní kapitál 

peněžním vyjádřením souhrnu vkladů všech společníků. Ve sledovaném účetním 

období nedošlo k žádným změnám ve výši základního kapitálu společnosti. Účetní 

jednotka vytváří zákonný rezervní fond, který je vytvářen ze zisku po zdanění 

 (z čistého zisku) a je určen pro případ potřeby úhrady ztráty. Povinnost účetní jednotky 

vytvářet zákonný rezervní fond vychází z ustanovení v obchodním zákoníku  

a společenské smlouvy společnosti MERCI s. r. o. Účetní jednotka tvořila zákonný 

rezervní fond od prvního roku, kdy dosáhla čistého zisku, a to ve výši 10 % z čistého 

zisku, avšak ne více než 5 % základního kapitálu a ročně jej doplňovala o 5 % z čistého 
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zisku do výše 10 % základního kapitálu. V současné době je rezervní fond účetní 

jednotkou vytvořen v povinné výši tj. do výše 10 % základního kapitálu.  

 

Další položka tvořící vlastní kapitál je výsledek hospodaření společnosti, který se dle 

ČÚL rozděluje na výsledek hospodaření minulých let, který zahrnuje nerozdělený zisk 

nebo ztrátu minulých let a výsledek hospodaření běžného účetního období. Nerozdělený 

zisk účetní jednotky představuje sumu nerozděleného zisku předchozího účetního 

období a výsledku hospodaření za běžnou činnost také předchozího účetního období. 

Vlastní kapitál společnosti je pak součtem základního kapitálu, zákonného rezervního 

fondu včetně nerozděleného zisku a hospodářského výsledku za běžné účetní období. 

 

Dle ČÚL vlastní kapitál tvoří základní kapitál, kapitálové fondy, rezervní fondy, 

nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku. Základní kapitál je obchodního zákoníku 

regulován co do své minimální výše, a to podle právní formy obchodní společnosti, 

popř. podle oboru, v kterém obchodní společnost podniká. Určená výše základního 

kapitálu dle obchodního zákoníku reguluje výši ručení společníků za závazky 

společnosti. Vedle právní výše základního kapitálu má význam jeho ekonomická výše, 

která by měla odpovídat kapitálové náročnosti oboru, v němž obchodní společnost 

podniká. Kapitálové fondy jsou charakterizovány, jako složky vlastního kapitálu, které 

neovlivňují výši základního kapitálu společnosti a jsou tvořeny a doplňovány  

z peněžních i nepeněžních kapitálových vkladů. Rezervní fondy, nedělitelný fond  

a ostatní fondy ze zisku jsou vytvářené podle ustanovení v obchodním zákoníku  

(§ 67, § 124, § 161), a to co do výše, možnosti čerpání apod.
179

 

 

Úpravě vlastního kapitálu není v IFRS věnován samostatný standard, požadavky IFRS 

na tuto oblast jsou rozprostřeny napříč několika standardy. Definice vlastního kapitálu 

je uvedena v Koncepčním rámci IFRS. Vlastní kapitál je zde definován jako zbytkový 

podíl na aktivech podniku po odečtení všech závazků. Vlastní kapitál je tvořen vklady 

vlastníků společnosti, kumulovaným ziskem (ztrátou). Výše vlastního kapitálu  

je ovlivňována přeceněním aktiv a závazků, které je zachyceno kapitálově 

prostřednictvím fondů z přecenění. Struktura vlastního kapitálu vykazována podnikem 

                                                 
179 

MÜLEROVÁ, L., VOMÁČKOVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, D.  Účetní předpisy pro podnikatele:     

     Komentář, 2009, s. 170-176.  



  

81 

 

by měla vyjadřovat právní či jiná omezení, která podnik má při rozdělení vlastního 

kapitálu nebo při jeho jiném použití. Účetní jednotka by měla dle IFRS zveřejnit 

odděleně: 

 Základní kapitál – podmínky zvyšování a zejména snižování vlastního kapitálu 

jsou upraveny v obchodním zákoníku, který omezuje kapitálovým společnostem 

možnosti manipulace s touto částí vlastního kapitálu, 

 Kapitálové fondy – které nelze využít na výplatu dividend, 

 Rezervní fondy – tvořené ze zisku na základě požadavků obchodního zákoníku, 

 Fondy tvořené ze zisku a na základě stanov (statutární fondy) – lze použít 

jedině k vymezeným účelům, které by měla účetní jednotka zveřejnit, 

  Fondy tvořené ze zisku na základě rozhodnutí valné hromady – lze rovněž 

použít pouze k vymezeným účelům, které by měla účetní jednotka zveřejnit, 

 Nerozdělený zisk či neuhrazená ztráta.
180

 

Tvorba rezervního fondu je často vyžadována, jak už bylo řečeno výše, zákonem dané 

země, v zájmu ochrany věřitele i podniku před nepříznivými výkyvy dalšího 

hospodaření. Povinná tvorba rezervních fondů v podstatě vede podnik ke kumulování 

zisku a k financování rozšířené produkce. Vzhledem k tomu, že rezervní fondy tvořené 

za tímto účelem nelze použít k výplatě dividend, tvoří výše vykazovaného rezervního 

fondu společně s výši základního kapitálu tu část vlastního kapitálu, která je stabilnější 

a může být prohospodařena pouze ztrátou. Podnik by měl zvážit, jestli čerpání fondu 

nemůže vést ke snížení bilanční sumy. Zda již v okamžiku rozdělování zisku  

a při rozhodnutí jeho použití nevzniká podniku spíše závazek než fond vykazovaný 

v rámci vlastního kapitálu. IAS 1 požaduje zveřejnění podstaty a účelu tvorby všech 

dalších fondů tvořených v rámci účetní jednotky.
181

 

 

Účetní jednotka vykazuje vlastní kapitál v souladu s požadavky na vykazování dle 

IFRS, proto bude vykázán v nezměněné výši. Vzhledem k tvorbě zákonného rezervního 

fondu účetní jednotkou jde o fond vykazovaný v rámci vlastního kapitálu a nevzniká 

podniku závazek. V IFRS se vykazuje na rozdíl od ČÚL nerozdělený zisk, jako součet 
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nerozděleného zisku předchozího roku a výsledek hospodaření za běžnou činnost roku 

aktuálního. Celkový vlastní kapitál je pak součtem všech položek vlastního kapitálu 

včetně nerozděleného zisku, ovšem mimo hospodářského výsledku aktuálního roku. 

Tento rozdíl ve vykazování nerozděleného zisku a výsledku hospodaření bude řešen 

v rámci převodu účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS.  

3.2.10 Rezervy 

Účetní jednotka vykazuje k 31. 3. 2012 v pasivech na účtu 451 – Rezerva na opravu 

DHM v zůstatkové výši 2 156 tis. Kč. Společnost při tvorbě a stanovení výše rezervy  

na opravu DHM postupovala dle zákona o rezervách. Zákon o rezervách upravuje 

způsob, jakým se výše rezervy vypočítá a dále maximální dobu tvorby této rezervy. 

Během účetního období došlo k čerpání peněžních prostředků z účtu rezerv na opravu 

DHM, a to ve výši 3 235 tis. Kč. Následující tabulka znázorňuje pohyb na účtu rezerva 

na opravu DHM v běžném účetním období. 

 

               Tabulka 3: Pohyby na účtu Rezerva na opravu DHM 

Rezerva na opravu DHM  (451) 

Stav minulého období k 1. 4. 2011 5 391 tis. Kč 

Změna stavu v běžném období -3 235 tis. Kč 

Stav běžného období k 31. 3. 2012 2 156 tis. Kč  

                

               Zdroj: Vlastní zpracování dle MERCI. Výroční zpráva 2011. Brno: MERCI, 2012. 

 

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. „…položka „Rezervy“ obsahuje rezervy podle zvláštních 

právních předpisů, rezervu na důchody a podobné závazky, rezervu na daň z příjmů  

a ostatní rezervy. Položka „Ostatní rezervy“ obsahuje zejména rezervu na garanční 

opravy a rezervu na restrukturalizaci, kterou lze tvořit a čerpat pouze na náklady 

nezbytně nutné k uskutečnění programu restrukturalizace, která nesouvisí 

s pokračujícími aktivitami účetní jednotky.“ Ustanovení tohoto odstavce se odvolává  

na položku rezerv vykazovanou v pasivech jakou součtovou částku všech vytvořených 

rezerv. Jedná se jak o rezervy vytvořené dle zákona o rezervách, tak rezervy tvořené 

v souladu s účetními předpisy. Rezervy jdou dle zákona o účetnictví určeny k pokrytí 
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budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, 

avšak zpravidla není jistá částka a datum, k němuž vzniknou.
182

 

 

Zákon o rezervách v § 7 odst. 1 upravuje, kteří poplatníci daně z příjmů mohou rezervu 

na opravu hmotného majetku, jehož doba odpisování stanovená zákonem o dani  

z příjmů je pět a více let tvořit. Dále zákon o rezervách upravuje způsob stanovení výše 

rezervy a dále maximální dobu tvorby této rezervy, v našem případě rezervy na opravu 

DHM. Dle § 7 odst. 5 zákona o rezervách se výše rezervy na opravu DHM stanoví 

s přihlédnutím k jednotlivému hmotnému majetku určeného k opravě a charakteru této 

opravy.
183

 

 

Pravidla rozpoznání, oceňování a vykazování rezerv upravuje IAS 37 – Rezervy, 

podmíněné závazky a podmíněná aktiva. IAS 37 je založen na důsledném uplatňování 

definic závazků a aktiv, tak jak jsou definována v Koncepčním rámci IFRS. Rezerva  

je standardem definována, jako závazek s nejistým časovým rozvrhem a výši. Rezerva 

se dle standardu vykáže:  

 pokud má podnik současný závazek, vzniklý jako důsledek minulé události, 

který splňuje obecnou definici rozvahově vykazovaného závazku uvedenou 

v Koncepčním rámci; 

 tedy pokud je pravděpodobné, že k vypořádání závazku nebude nezbytný odtok 

prostředků představujících ekonomický prospěch;  

 a závazek lze spolehlivě ocenit.
184

  

 

Rezervy jsou oceněny dle IAS 37 na základě nejlepšího odhadu peněžních toků, které 

budou nutné k vypořádání těchto současně existujících závazků. Při odhadu je třeba 

respektovat zásadu opatrnosti.
185

  

 

Rezerva na opravy DHM vykázaná účetní jednotkou v účetní závěrce společnosti 

nesplňuje podle standardu kritérium pro vykázání rezervy, protože k datu závěrky 
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neexistuje současný závazek, který je důsledkem minulé události účetní jednotky. 

Významná oprava DHM má být v souladu s IFRS vykazovaná, jako součást daného 

majetku a odepisována. Z tohoto důvodu bude rezerva na opravu DHM v rámci převodu 

účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS odúčtována. 

3.2.11 Dlouhodobé závazky 

Účetní jednotka v rámci dlouhodobých závazků vykazuje odložený daňový závazek  

ve výši 396 tis. Kč. Podnik účtuje o odložené dani z titulu rozdílných účetních  

a daňových zůstatkových hodnot u dlouhodobého odepisovaného majetku. Účetní 

jednotka provádí výpočet odložené daně z přechodných rozdílů dle ČÚL rozvahovou 

závazkovou metodu. To znamená, že se částka odloženého daňového závazku nebo 

odložené daňové pohledávky určí jako součin zjištěného přechodného rozdílu tj. rozdíl 

mezi účetní zůstatkovou hodnotou majetku a daňovou zůstatkovou hodnotou majetku  

a daňové sazby. Odložený daňový závazek společnosti vzniká, pokud je účetní 

zůstatková hodnota majetku vyšší než daňová základna majetku. 

 

Tabulka 4: Výpočet odložené daňové povinnosti 

Titul  Účetní hodnota Daňová hodnota Rozdíl 
Sazba 

daně 

Odložený daňový 

závazek 

Zůstatková cena 

majetku  
28 735  26 651 2 084 19 % -396 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle MERCI. Výroční zpráva 2011. Brno: MERCI, 2012.  

 

Povinnost dle ČÚL účtovat o odložené dani a vykazovat ji mají účetní jednotky, kteří 

tvoří konsolidovanou účetní závěrku a účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku 

v plném rozsahu. Odložená daň je dle ČÚL důsledkem přechodných rozdílů, které 

vznikají v jiném účetním a zdaňovacím období, než jsou zaúčtovány. V závislosti  

na charakteru přechodných rozdílů může mít odložená daň charakter daňového závazku 

nebo odložené daňové pohledávky. Odloženým daňovým závazkem se dle ČÚL rozumí 

přechodné rozdíly, které budou zdanitelné v budoucnu, tzn., že budou zvyšovat účetní 

výsledek hospodaření při jeho úpravě na základ daně. Odloženou daňovou pohledávkou 

se potom rozumí přechodné rozdíly, které budou v budoucnu odečitatelné,  

tzn., že budou snižovat účetní výsledek hospodaření při jeho úpravě na základ daně. 
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V souladu s ustanovením vyhlášky č. 500/2002 Sb. se o odloženém daňovém závazku 

účtuje vždy a o odložené pohledávce pak s ohledem na zásadu opatrnosti.
186

  

 

Problematika odložené daně je řešená v rámci IFRS ve standardu IAS 12 – Daně ze 

zisku. Standard principiálně vychází ze stejných základů jako naše účetní metodika 

zachycení odložené daně. Odložené daňové závazky jsou standardem definovány, jako 

částky daně ze zisku splatné v budoucích obdobích z titulu zdanitelných přechodných 

rozdílů. Přechodné rozdíly jsou definované jako rozdíly mezi účetní hodnotou aktiva 

nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou základnou. Odložené daňové pohledávky 

standard definuje jako částky daně ze zisku nárokovatelné v příštích obdobích z titulu 

odčitatelných přechodných rozdílů, převedených daňových ztrát a převedených 

nevyužitých daňových odpočtů. Standard stejně jako české účetní předpisy využívá 

k ocenění odložených daňových závazků a pohledávek rozvahově závazkovou metodu. 

Částka odloženého daňového závazku nebo odložené daňové pohledávky se určí jako 

součin zjištěného rozdílu a daňové sazby. Odložené daňové závazky a pohledávky 

vykázané, jako dlouhodobé se dle standardu nesmějí diskontovat.
187

 

 

Odložený daňový závazek vypočtený v souladu s českými účetními předpisy, rozvahově 

závazkovou metodou splňuje podmínky pro vykázání uvedené v IAS 12.    

3.2.12 Krátkodobé závazky  

V položce krátkodobé závazky v celkové výši 28 436 tis. Kč účetní jednotka eviduje 

závazky z  obchodních vztahů ve výši 23 918 tis. Kč, závazky k zaměstnancům ve výši 

1 364 tis. Kč, závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ve výši  

771 tis. Kč, daňové závazky a dotace ve výši 164 tis. Kč, krátkodobé přijaté zálohy  

ve výši 1 770 tis. Kč, dohadné účty pasivní ve výši 395 tis. Kč a jiné pohledávky ve výši 

54 tis. Kč. Závazky z obchodních vztahů jsou krátkodobé závazky k dodavatelům 

s dobou splatnosti kratší než jeden rok, které byly při jejich vzniku vykázány ve své 

jmenovité hodnotě. Na účtu závazky k zaměstnancům účetní jednotka vykazuje 

nevyplacené březnové mzdy. Na účtu závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
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pojištění eviduje tedy výši pojistného související s nevyplacenými březnovými mzdami. 

Pod položkou stát – daňové závazky jsou vykázány závazky z titulu DPH. Na účtu 

krátkodobých záloh účetní jednotka eviduje zálohy od odběratelů v souvislosti  

se smlouvami o dílo. Na účtu jiné pohledávky společnost eviduje pohledávky z jiného 

titulu než z obchodního styku, jedná se o krátkodobé půjčky. Mezi krátkodobé závazky 

účetní jednotky patří i dohadné položky pasivní, u nichž se předpokládá vyúčtování 

v době kratší než jeden rok.  Jedná se o krátkodobé závazky, jejichž přesná výše nebyla 

k datu účetní závěrky upřesněna.  Účetní jednotka je tedy zaúčtovala do dohadných účtů 

pasivních ve výši, kterou odhadla na základě faktur z předchozích měsíců. Jednalo  

se o faktury za energie a materiál za měsíc březen, které nestihly dorazit do konce 

účetního období. 

 

Položka krátkodobé závazky dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. obsahuje „…závazky, které 

v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok  

a kratší.“ Mezi krátkodobé závazky dle zákona o účetnictví patří závazky z obchodních 

vztahů, závazky – ovládající a řídící osoba, závazky – podstatný vliv, závazky  

ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení, závazky k zaměstnancům, 

závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění, stát – daňové závazy a dotace, 

krátkodobé přijaté zálohy, vydané dluhopisy a jiné závazky. Závazky vůči dodavatelům  

se vykáží při vzniku závazku ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti 

obchodních závazkových vztahů. Zákon o účetnictví uvádí, že se vždy závazky při 

jejich vzniku ocení jmenovitou hodnotou.
188

  

 

Závazek je dle Koncepčního rámce IFRS krátkodobým aktivem, pokud je očekáváno, 

 že bude uhrazen v průběhu provozního cyklu podniku. Závazek je držen účetní 

jednotkou primárně za účelem obchodování a bude uhrazen v následujících dvanácti 

měsících od rozvahového dne nebo účetní jednotka nemá bezpodmínečné právo odložit 

splatnost závazku na dobu delší než dvanáct měsíců.
189
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189

 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, 2011,  

      s. 80-81. 



  

87 

 

Vykazováním a oceňováním závazků se zabývá standard IAS 39 – Finanční nástroje  

a zveřejňováním finančních nástrojů se zabývají IAS 32 – Finanční nástroje: účtování  

a vykazování,  IFRS 7 – Finanční nástroje: zveřejňování a IFRS 9 – Finanční nástroje. 

Závazky odpovídají stejně jako pohledávky definici finančních nástrojů dle IFRS,  

(viz kapitola 3.2.5. na s. 71). Finančními závazky dle IAS 32 jsou zejména  

 smluvní povinnosti předat peněžní či jiná finanční aktiva, jinému podniku (např. 

závazky z úvěrů, závazky z přijatých záloh, závazky z obchodního styku, 

z emitovaných dluhopisů),  

 smluvní povinnosti směnit finanční aktiva či závazky s jinou účetní jednotkou  

za podmínek pro podnik potenciálně nevýhodných.
 190

  

 

Krátkodobé finanční závazky držené do splacení do jednoho roku jsou oceňovány dle 

IAS 39 nominální hodnotou.
191

  

 

Závazky za zaměstnanci upravuje IFRS samostatně v rámci IAS 19 – Zaměstnanecké 

požitky. Zaměstnanecké požitky dle IAS 19 představují všechny formy plnění 

poskytované podnikem zaměstnancům výměnou za jejich služby. Závazek vůči 

zaměstnanci musí být uznán v okamžiku, kdy zaměstnanec poskytuje své služby. Mzdy 

zachycené na účtu závazky k zaměstnancům a závazky ze sociálního zabezpečení  

a zdravotního pojištění jsou dle IAS 19 krátkodobé zaměstnanecké požitky hrazené  

do 12 měsíců po skončení účetního období.
192

  

 

Závazky k zaměstnancům vykázané v rozvaze společnosti a závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního pojištění splňují požadavky pro vykázání závazků v účetní 

závěrce sestavené v souladu s IFRS. V rámci převodu účetní závěrky sestavené dle 

IFRS dojde pouze k překlasifikaci položek. Závazky k zaměstnancům spolu se závazky 

ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění budou vykázány pod položkou 

Ostatní závazky.  
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Dle IFRS se musí částky na dohadných účtech pasivních vykázat v pasivech, pokud je 

známý dodavatel a obvykle se tento závazek pojí s vysokou mírou určitosti z hlediska 

výše a i načasování peněžních toků. Dohadné účty pasivní představují pro účetní 

jednotku nezpochybnitelný závazek a jsou oceněny dle IAS 37 na základě nejlepšího 

odhadu peněžních toků.
193

  IFRS neznají účet dohadné položky pasivní a proto budou 

tyto nevyfakturované částky v rámci převodu účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS 

převedeny a vykázány v položce Ostatní závazky. 

 

Krátkodobé závazky budou uznány v nezměněné výši v rámci převodu účetní závěrky 

sestavené v souladu s IFRS. Dále v rámci převodu účetní závěrky sestavné v souladu 

s IFRS budou položky krátkodobých závazků konkrétně stát – daňové závazky, 

krátkodobé přijaté zálohy a jiné závazky překlasifikovány a vykázány v nezměněné výši 

v rámci položky Ostatní závazky. 

3.2.13 Časové rozlišení  

Účetní jednotka vykazuje ve sledovaném období v rozvaze v pasivech položku časové 

rozlišení v celkové výši 9 667 tis. Kč. Položka časové rozlišení vykázaná účetní 

jednotkou je tvořena výdaji příštích období. Potřeba časového rozlišení výdajů příštích 

období vyplývá z možnosti pozdějšího provedení platby za dodané výkony či služby, 

které nebudou dle smlouvy v běžném účetním období vyfakturovány. Na účtu  

383 – Výdaje příštích období společnost zachycuje doklady po uzavření DPH, které  

se vztahující k uzavíranému účetnímu období.  

 

Dle ČÚL položka časového rozlišení obsahuje tituly časového rozlišení, které mají 

pasivní zůstatek. Hlediskem pro účtování a vykazování účetních případů časového 

rozlišení je skutečnost, že jsou v okamžiku jejich účtování současně známy jejich účel, 

částka, období, kterých se týkají. Položku časového rozlišení tvoří výdaje příštích 

období a výnosy příštích období.
194
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Vykazování časového rozlišení dle IFRS bylo řešeno v rámci kapitoly 3.2.8 na s. 77.  

V IFRS nejsou položky časového rozlišení přesně definovány. Výdaje příštích období 

jsou dle IFRS předem zaúčtované položky vznikající v okamžiku, kdy peněžní tok 

nastává později než související náklad. V rámci IFRS se musí výdaje příštích období 

časově rozlišit na krátkodobé a dlouhodobé.
195

  

 

ČÚL respektuje princip časového rozlišení nákladů a výnosů (akruální princip) tak, jak 

je definováno v Koncepčním rámci IFRS. Výdaje příštích období je dle IFRS potřeba 

převést do závazků. V rámci převodu účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS budou 

výdaje příštích období převedeny a vykázány v položce Ostatní závazky v nezměněné 

výši. 

3.2.14 Tržby 

Tržby z běžné (provozní) činnosti vykázané účetní jednotkou ve výkazu zisku a ztráty 

tvoří tržby za prodej zboží v celkové výši 219 024 tis. Kč a tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb v celkové výši 61 183 tis. Kč. Mezi tržby společnosti se řadí i tržby 

z prodeje dlouhodobého majetku v celkové výši 27 tis. Kč, které nemají významný 

podíl na celkových tržbách společnosti. Následující graf znázorňuje procentuální podíl 

hlavních skupin tržeb na celkové výši tržeb z běžné činnosti společnosti.  

 

    Graf 1: Struktura tržeb z běžné činnosti dle hlavních skupin (v tis. Kč) 

 
Zdroj: Vlastní zpracovaní dle MERCI. Výroční zpráva 2011. Brno: MERCI, 2012. 
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Tržby za prodej zboží  

Tržby za prodej zboží tvoří největší procentní podíl na celkových tržbách společnosti  

za běžnou činnost, a to 78 %. Společnost MERCI prodává zboží týkající se zařízení  

a vybavení výzkumných laboratoří, které zakoupila za účelem dalšího prodeje. Výnosy 

z prodeje zboží účetní jednotka uzná v okamžiku převodu právního titulu k vlastnictví 

zboží, tedy k okamžiku prodeje. V okamžiku prodeje tedy účetní jednotka uzná výnos  

a ocení ho ve výši přijatých peněz nebo ve výši vzniklé pohledávky. Tržby za prodej 

zboží se skládají z tržeb za zboží v tuzemsku ve výši 182 325 tis. Kč a tržeb za zboží  

do zahraničí ve výši 36 699 tis. Kč.    

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  

Společnost v rámci své podnikatelské činnosti poskytuje služby související s projekční, 

poradenskou a montážní činnosti, které se týkají převážně laboratorních zařízení  

a vybavení. Tržby za prodej služeb se skládají z tržeb za poskytované služby 

v tuzemsku ve výši 20 986 tis. Kč a z tržeb za poskytované služby do zahraničí ve výši 

566 tis. Kč. Účetní jednotka vykáže výnosy z prodeje služeb, pokud je výstup 

z poskytování služeb spolehlivě určitelný a vztahují se k období, s nimiž časově a věcně 

souvisí. V okamžiku poskytnutí služby tedy uzná účetní jednotka výnos a ocení ho  

ve výši vzniklé pohledávky.  

 

Společnosti vznikly ve sledovaném období tržby z prodeje vlastních výrobků, které 

vyrobila a prodala v tuzemsku ve výši 36 367 tis. Kč a v zahraničí jich prodala  

za 1 630 tis. Kč. Tržby za prodané výrobky a služby vykázané ve výkazu zisku a ztráty 

jsou součástí položky celkových výkonů společnosti. Výkony společnosti představují 

výnosy za prodané výrobky a služby, které jsou upraveny o změnu stavu zásob vlastní 

činnosti ve výši 2 190 Kč a aktivaci nákladů na pořízení dlouhodobého majetku či zásob 

vyrobených ve vlastní režii, ke kterým v daném účetním období došlo ve výši  

18 tis. Kč. 

 

Tržby vykázané v účetní závěrce ve výkazu zisku a ztráty jsou upraveny ve vyhlášce  

č. 500/2002 Sb., která se zabývá obsahovým vymezením některých položek výkazu 

zisku a ztráty. Zásady pro účtování nákladů a výnosů jsou vymezeny  

v ČÚS č. 19 – Náklady a výnosy. Tržby za prodej zboží jsou vykazovány ve výkazu 
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zisku a ztráty jako samostatná položka a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb jsou 

součástí položky výkony. 

 

Problematikou rozpoznání výnosů a jejich správnou klasifikací se zabývá                     

IAS 18 – Výnosy. IAS 18 upravuje výnosy:   

 z prodeje zboží,  

 z poskytovaných služeb,  

 úroky, licenčními poplatky a dividendy. 

 

Předmět standardu jsou, jak výnosy z provozní činnosti tak i výnosy finanční. Výnosy 

jsou ve standardu obecně definovány jako zvýšení ekonomického prospěchu během 

účetního období formou zvýšení aktiv nebo snížení závazků, které vede ke zvýšení 

vlastního kapitálu jiným způsobem než vkladem vlastníků. Kritéria pro uznání výnosů 

jsou aplikována u každé transakce samostatně v zájmu správného zachycení podstaty 

transakce. Výnosy jsou oceněny reálnou hodnotou (fair value) přijaté nebo nárokované 

protihodnoty, nejčastěji tedy ve výši přijatých peněz, ve fair value aktiv nebo ve výši 

vzniklé pohledávky.
196

 

 

Pro uznání výnosů z prodeje výrobků a zboží vyžaduje standard splnění všech 

následujících podmínek:  

 na kupujícího jsou převedena všechna významná rizika a odměny z vlastnictví 

zboží či výrobků, 

 účetní jednotka se nebude angažovat v řízení dalšího prodeje ani v kontrole 

dalšího nakládání s prodanými výrobky či zbožím, 

 částka výnosů může být spolehlivě oceněna a náklady, které v souvislosti 

s transakcí vznikly či vzniknou, mohou být taky spolehlivě oceněny, 

 je pravděpodobné, že ekonomické užitky spojené s transakcí poplynou 

podniku.
197
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Výnosy z prodeje služeb jsou upraveny ve standardu samostatně vzhledem 

k problémům uznání výnosů spojených s nedokončenými transakcemi k rozvahovému 

dni. Výnosy spojené s nedokončenou transakcí, která zahrnuje poskytnutí služeb, lze 

k rozvahovému dni uznat, pokud je spolehlivě odhadnutelný výsledek transakce  

a pokud jsou současně splněny následující podmínky:  

 částka výnosů může být spolehlivě oceněna, 

 je pravděpodobné, že ekonomické užitky spojené s transakcí poplynou podniku, 

 k rozvahovému dni je možné spolehlivě stanovit stupeň dokončení transakce. 

 vynaložené náklady transakce a náklady jejího dokončení mohou být spolehlivě 

oceněny.
198

 

 

Tržby z prodeje zboží a vlastních výrobků vykázané účetní jednotkou splňují výše 

uvedené podmínky pro vykázání výnosů dle IAS 18, proto budou vykázány v rámci 

převodu účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS v nezměněné výši. Tržby za prodej 

služeb vykázané účetní jednotkou současně splňují podmínky pro uznání výnosů 

z prodeje služeb v souladu s IAS 18, proto budou vykázány v nezměněné výši. V rámci 

převodu účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS dojde pouze k překlasifikaci 

položek tržeb za prodané zboží a vlastní výrobky a tržeb za prodej služeb. Tržby  

za prodej zboží a vlastích výrobků a tržby za prodej služeb budou vykázány společně 

pod položkou Tržby. Tržby za prodej dlouhodobého hmotného majetku budou v rámci 

převodu zahrnuty v položce Ostatní výnosy. 

3.2.15 Náklady na prodej zboží a spotřeba materiálu a služeb 

Položka vykázaná účetní jednotkou ve výsledovce, jako náklady vynaložené na prodané 

zboží věcně a časově souvisí s tržbami za prodej zboží a jsou v celkové výši  

176 597 tis. Kč. Obchodní marže vykazovaná ve výsledovce je rozdílem tržeb  

za prodané zboží a nákladů na prodané výrobky, které vycházejí z účetního ocenění 

prodávaného zboží.  

 

Veškerý spotřebovaný materiál a energie, které byly vynaložené účetní jednotkou  

za účelem generování tržeb, zachycuje účetní jednotka ve výkazu zisku a ztráty pod 
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položkou spotřeba materiálu a energie ve výši 16 246 tis. Kč. Na účtu služby účetní 

jednotka vykazuje ve výkazu zisku a ztráty náklady související s běžnou činností 

podniku (např. cestovné, poradenské a školící služby).  

 

Dle IFRS jsou náklady definovány v Koncepčním rámci jako snížení ekonomického 

prospěchu, ke kterému došlo formou zvýšení závazků nebo úbytkem či snížením 

užitečnosti (hodnoty) aktiv, a které vedlo ke snížení vlastního kapitálu jiným způsobem, 

než rozdělením prostředků vlastníkům. K uznání a vykázání nákladů ve výsledovce 

dochází stejně jako u výnosů v případě, kdy je možno snížení ekonomického prospěchu 

spolehlivě vyjádřit, tedy v podstatě v okamžiku, kdy dochází k uznání závazků, 

respektive k uznání úbytku či snížení hodnoty aktiv.
199

 

 

Dle IAS 18 se výnosy a náklady, které se vztahují ke stejné transakci, zachycují 

současně. Uvedená podmínka je splněna pokud mohou být náklady, včetně záruk  

a dalších nákladů spojených s odesláním výrobků a zboží spolehlivě vyčísleny. Náklady 

vynaložené na prodej zboží se můžou vykazovat při sestavování výsledovky dle IAS1 

v druhovém členění samostatně nebo se výše nákladu převede a následně vykáže spolu 

se spotřebou materiálu a surovin pod položkou Spotřeba materiálu a surovin nebo 

Náklady na prodej. Náklady na služby jsou dle IAS 1 vykazovány většinou v rámci 

položky Ostatní náklady.
200

 

 

Náklady vynaložené na prodej zboží vykázané účetní jednotkou ve výsledovce splňují 

podmínky pro uznání nákladů dle IFRS. V rámci převodu účetní závěrky sestavené 

v souladu s IFRS budou náklady vynaložené na prodej zboží zahrnuty a následně 

vykázány v položce Spotřeba materiálu a surovin. Náklady na spotřebu materiálu  

a energie a náklady na služby vykázané účetní jednotkou ve výsledovce splňují 

podmínky pro uznání nákladů dle IFRS. V rámci převodu účetní závěrky sestavené 

v souladu s IFRS tedy budou náklady na spotřebu materiálu a energie a na služby 

ponechány ve stejné výši jen dojde k překlasifikaci položek. Náklady na spotřebu 

materiálu a energie budou vykázány společně s náklady vynaložené na prodej zboží 
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v položce Spotřeba materiálu a surovin a náklady na služby budou vykázány zvlášť 

v položce Ostatní náklady. 

3.2.16 Osobní náklady 

Osobní náklady vykázané účetní jednotkou ve výkazu zisku a ztráty představují veškeré 

náklady související s osobními náklady zaměstnanců. Účetní jednotka na účtu osobní 

náklady vykazuje přiznané mzdy zaměstnancům ve výši 31 229 Kč, náklady společnosti 

ze sociálního a zdravotního pojištění ve výši 7 077 tis. Kč, které platí společnost 

MERCI s. r. o. za své zaměstnance a zákonné a ostatní sociální náklady ve výši 975 tis. 

Kč, které souvisejí se zaměstnanci.  

 

K sociálním nákladům společnosti patří náklady na osobní ochranné pomůcky, které má 

společnost povinnost poskytovat na své náklady. Společnost svým zaměstnancům 

poskytuje ochranné oděvy a další ochranné pomůcky, které mají zaměstnance chránit 

před riziky či poškození zdraví. Povinnost zaměstnavatele poskytovat na své náklady 

osobní ochranné pomůcky zaměstnancům vyplývá ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění p. p. 

 

Vykazováním osobních nákladů se zabývá IAS 19 – Zaměstnanecké požitky. Cílem 

standardu je sjednotit vykazování veškerých zaměstnaneckých požitků tak, aby byly 

v souladu s účetními principy. Náklad musí být v souladu s principem přiřazování 

nákladů k výnosům a s akruálním principem zachycen v okamžiku, kdy byl spotřebován 

ekonomický prospěch plynoucí ze zaměstnancovy práce. Mzdy a příspěvky na sociální 

zabezpečení hrazené zaměstnavatelem, které vykázala účetní jednotka ve výkazu zisku 

a ztráty souvisejí dle IAS 19 s krátkodobými zaměstnaneckými požitky, které přestavují 

závazky společnosti vůči zaměstnancům.
201

 

 

Osobní náklady vykázané účetní jednotkou jsou vykázané v souladu s IFRS. V rámci 

převodu účetní závěrky sestavené dle IFRS nedojde k žádným změnám a osobní 

náklady budou vykázaný v položce Osobní náklady. 
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3.2.17 Daně a poplatky  

Náklady související s daněmi a poplatky s výjimkou splatné a odložené daně z příjmů 

jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty v celkové výši 208 tis. Kč. Jedná se o silniční 

daň, daň z nemovitosti a o další místní poplatky, které jsou účetní jednotkou vykázané 

v položce daně a poplatky. 

 

Daně a poplatky vykázané účetní jednotkou budou v rámci převodu účetní závěrky 

sestavené v souladu s IFRS vykázány pod položkou Ostatní náklady.  

3.2.18 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetky 

Odpisy vykázané ve výsledovce představují účetní odpisy hmotného a nehmotného 

majetku společnosti ve výši 4 281 Kč.   

 

V rámci účetnictví dle české legislativy se rozlišuje mezi účetními odpisy a daňovými.  

Účetní odpisy vyjadřují skutečné opotřebování majetku vyjádřené v penězích  

a je podkladem pro ocenění aktiv reálnou hodnotou. Účetní odpisy se vykazují 

v nákladech a ovlivňují výsledek hospodaření. Daňové odpisy jsou pak odpisy, které 

nejsou zveřejněny v účetní závěrce, ale upravují výsledek hospodaření vypočítaný pro 

potřeby zjištění základu daně z příjmů.  

 

Odpisováním se dle ČÚL vyjadřuje opotřebování dlouhodobého majetku. 

Odepisováním je řešena alokace pořizovací ceny dlouhodobého majetku do nákladů 

jednotlivých účetních období, ve kterých je majetek užíván a přináší výnosy. Povinnost 

vykazovat v rozvaze majetek a odepisovat mají dle ČÚL účetní jednotky, které k němu 

mají vlastnické právo nebo jiné právo, anebo které hospodaří s majetkem státu nebo 

s majetkem samosprávních celků. Vyhláška č. 500/2002 Sb. nijak neupravuje ani 

neomezuje podnik v oblasti volby odpisové metody, lze tedy využít odpisů lineárních 

nebo zrychlených. Vyhláška č. 500/2002 Sb. neupravuje ani přístupy ke stanovení doby 

životnosti aktiva.      

 

Problematika odepisování je v rámci IFRS upravena samostatně pro dlouhodobý 

nehmotný majetek v IAS 38 – Nehmotné aktiva a hmotný majetek v IAS 16 – Pozemky, 
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budovy a zařízení. Přístupy k odepisování jsou v rámci IFRS řešeny podrobně. 

Odpisový plán aktiva se stanovuje na základě:  

 vstupní ceny aktiva, která je případně snížená o zbytkovou hodnotu,  

 doby použitelnosti aktiva, která může být určena v závislosti na čase nebo 

předpokládaném celkovém výkonu,  

 odpisové metody, která určuje průběh alokace odpisů v rámci vymezeného 

intervalu, zvolená metoda odepisování by měla pokud možno odpovídat 

očekávanému průběhu výnosů, které bude aktivum přinášet po dobu svého 

užívání.
202

 

 

Velký rozdíl mezi ČÚL a IFRS je spatřován v odepisování pronajatého aktiva. 

V souladu se standardem IAS 17 – Leasing účetní jednotka zahrne do svých 

rozvahových aktiv i aktiva pronajatá na finanční leasing a dlouhodobé závazky 

z leasingu. Pronajatá aktiva jsou pak účetní jednotkou odepisována stejně jako aktiva 

účetní jednotkou vlastněná. ČÚL odepisování pronajatého aktiva neumožňuje, proto 

dochází dle IFRS ke zkreslení účetních informací.
203

   

 

Vykazování odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle ČÚL je stejné 

jako vykazování dle IFRS.  Rozdíly jsou pouze mezi účetními a daňovými odpisy pro 

potřeby zjištění základu daně z příjmů právnických osob. Odpisy dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku se v rámci převodu účetní závěrky sestavené dle IFRS 

zvýší o odpisy majetku pořízeného formou finančního pronájmu a budou vykázány 

v položce Odpisy. 

3.2.19 Ostatní provozní výnosy a náklady 

Ostatní výnosy a náklady tvoří zejména výnosy a náklady související s vykázáním 

státních dotací a ostatní provozní náklady a výnosy související s běžnou činností 

podniku (např. pojištění majetku a náhrady soudních výloh od dlužníků). Tabulka č. 5 

na následující straně zachycuje strukturu ostatní provozních výnosů a nákladů. 
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      Tabulka 5: Struktura ostatních provozních výnosů a ostatních provozních nákladů 

Titul Ostatní provozní náklady Ostatní provozní výnosy 

Dotace „Vzdělávání zaměstnanců “  938 tis. Kč   869 tis. Kč 

Dotace „Výzkum a vývoj “  296 tis. Kč    183 tis. Kč 

Ostatní  195 tis. Kč 1 926 tis. Kč 

Celkem  1 429 tis. Kč 2 978 tis. Kč 
       

      Zdroj: Vlastní zpracování dle MERCI. Výroční zpráva 2011. Brno: MERCI, 2012. 

 

Dotace na „Vzdělávání zaměstnanců“ a „Výzkum a vývoj“ představují statní podporu  

ve formě transferu zdrojů do společnosti za splněný určitých podmínek.  Dotace a výše 

souvisejících nákladů vykázané společností souvisí s provozní činností podniku. Podnik 

musí k získání státní dotace vynaložit určité prostředky (náklady). V okamžiku, kdy 

účetní jednotce vznikne nárok na přijetí dotace, vykáže se výše dotace jako výnos 

(ostatní provozní výnosy), který se vztahuje k nákladům (ostatní provozní náklady) 

vniklým v daném účetním období. 

 

Dle ČÚL se dotace na úhradu nákladů účtuje do výnosů ve věcné a časové souvislosti  

s účtováním nákladů na účel, pro který byla dotace poskytnuta. Státní dotace jsou 

zachyceny v okamžiku jejich rozpoznání kapitálovým přístupem, kdy je státní dotace 

zachycena přímo do vlastního kapitálu (kapitálové fondy) anebo výnosovým přístupem, 

při kterém je státní dotace zaúčtována jako výnos jednoho nebo několika účetních 

období.
204

  

 

Problematikou státních dotací a státní podpory se zabývá IAS 20 – Vykazování státních 

dotací a zveřejnění státní podpory. Předmětem standardu je účetní zachycení, 

vykazování státních dotací a zveřejňovaní jiných forem statní podpory. Státní dotace 

jsou dle IAS 20 takové státní podpory, které jsou poskytnuty ve formě převodů 

prostředků do podniku a jsou spojeny s podmínkami týkajícími se činnosti podniku, 

které byly splněny v minulosti, či teprve splněny v budoucnosti budou. Za státní dotaci 

nemohou být považovány transakce, které se nedají odlišit od normálních obchodních 

transakcí. Státní dotace se dle IAS 20 vykáží, pokud existuje dostatečná záruka,  

že podnik bude plnit podmínky spojené s dotací, které se k nim vztahují a dotace budou 
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přijaty. Dle standardu jsou možné v zásadě dva přístupy účetního zachycení státní 

dotace v okamžiku jejího rozpoznání, a to: 

 kapitálovým přístupem, kdy je státní dotace zachycena přímo do vlastního 

kapitálu. 

 výnosovým přístupem zachycení státní dotace, při kterém je státní dotace 

zaúčtována jako výnos jednoho či několika účetních období.
205

 

 

Při uplatnění výnosového přístupu vyžadovaného standardem je zásadní, aby státní 

dotace byla vykázána jako výnos v souladu s akruálním principem a s principem 

přiřazování nákladů k výnosům, tedy časově rozlišené do jednotlivých účetních období, 

se kterými věcně a časově souvisejí. Dotace na úhradu nákladů se mohou dle standardu 

vykazovat ve výsledovce buď v rámci ostatních výnosů anebo jsou odečteny  

od příslušných nákladů, na jejichž kompenzaci byla dotace obdržena.   

 

Státní dotace vykázané účetní jednotkou splňují podmínky uznání a vykázaní dle IFRS  

a v rámci převodu účetní závěrky sestavené dle IFRS se vykážou kompenzovaně 

v rámci Ostatních nákladů. Ostatní provozní výnosy (dotace) budou odečteny  

od příslušných nákladů, na jejichž kompenzaci byla dotace obdržena. Ostatní provozní 

výnosy nesouvisející se státními dotacemi budou v rámci převodu účetní závěrky 

sestavené dle IFRS vykázané v položce Ostatní výnosy. A také ostatní provozní náklady 

nesouvisející se státními dotacemi budou vykázané v rámci převodu účetní závěrky 

sestavené dle IFRS v položce Ostatní náklady.      

3.2.20 Ostatní finanční náklady a výnosy  

Společnost vykazuje značnou část tržeb za prodej zboží, výrobků a služeb do zahraničí, 

s těmito operacemi je spojen vznik kurzových rozdílů. Společnost pro svojí funkční  

i vykazovací měnu používá české koruny. Při převodu transakce cizí měně při prvotním 

vykázání ve funkční měně se užije kurzu platného ke dni uskutečnění transakce. Účetní 

jednotka ke konci účetního období musí dle ČÚL převést peněžní položky  

(zůstatky pohledávek a závazku z obchodních vztahů a také zůstatky na bankovním 

účtu) v cizí měně použitím uzávěrkového kurzu a rozdíly vykázat ve výsledovce  
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ve finančním výsledku hospodaření.  Účetní jednotka vykazuje kurzové zisky ve výši 

369 tis. Kč a kurzové náklady ve výši 1 997 tis. Kč. V hospodářském roce tedy došlo  

ke kurzovému rozdílu, který je vykázaný v rámci položky finanční výsledek 

hospodaření ve výši -1280 tis. Kč. 

 

Problematikou kurzových rozdílů, jejich účetního zachycení a vykazování takovým 

způsobem, aby kurzové rozdíly co nejméně zkreslovaly obsah účetní závěrky, zejména 

vykázaný výsledek hospodaření se zabývá IAS 21 – Dopady změn směnných kurzů 

cizích měn. Standard definuje tzv. funkční měnu a měnu vykazování. Funkční měna je 

měna primárního ekonomického prostředí, ve kterém účetní jednotka operuje. Kurzové 

rozdíly se dle IAS 21 vykazují kompenzovaně, tzn. jako výsledný kurzový zisk nebo 

ztráta, s výjimkou, kdy jsou kurzové rozdíly významné. Vzhledem k tomu, že tyto 

rozdíly vznikají v souvislosti s běžnou činností společnosti, budou se navíc vykazovat 

jako součást provozního výsledku hospodaření, nikoliv zvlášť ve finančním výsledku 

hospodaření.
206

  

 

V rámci převodu účetní závěrky sestavené dle IFRS budou z uvedených důvodů 

kurzové rozdíly vykázány kompenzovaně v položce Finanční náklady a budou 

vykázány jako součást provozního výsledku hospodaření.  

3.2.21 Daň z příjmů 

Společnost vykazuje ve výsledovce splatnou daň za sledované účetní období ve výši 

1 608 tis. Kč. Splatná daň je částka dani ze zisku, která je splatná v souvislosti  

se zdanitelným ziskem, případně daňovou ztrátu za zdanitelné období. Výpočet splatné 

daně je dán českou legislativou. Daň z příjmů právnických osob – splatná je upravená 

zákonem o dani z příjmů, který stanovuje sazbu daně pro výpočet splatné daně. 

Zachycení a vykázání daně z příjmů upravuje zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška  

č. 500/2002 Sb., k zákonu o účetnictví a ČSÚ. Společnost ve výsledovce vedle splatné 

daně vykazuje i odloženou daň ve výši 449 tis. Kč. Odložená daň se vypočítá ze všech 

přechodných rozdílů a výsledkem je zůstatek na účtu odložená daň. Současně 

s odloženou daní je zachycen i odložený daňový závazek v rozvaze ve výši 396 tis. Kč.  
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Problematiku účetního zachycení splatných a odložených daní upravuje standard    

IAS 12 – Daně ze zisku. Splatná daň je standardem definována, jako závazek  

či pohledávka vzniklá z titulu zdanitelného zisku (daňové ztráty) za účetní období. 

Východiskem pro výpočet splatné daně za účetní období je zdanitelný zisk  

(daňová ztráta), který představuje zisk (ztrátu) za období, vypočtený podle národních 

pravidel jednotlivých států. Splatnou daň účetní jednotka ocení v částce, kterou podle 

očekávání zaplatí při použití daňových sazeb a zákonů, které jsou v platnosti k datu 

účetní závěrky. Daňový náklad vzniklý z titulu splatné daně je zaúčtován, jako náklad 

běžného období a současně, jako závazek vůči státu. Odložená daň je splatná daň 

v budoucích obdobích a obecně jako důsledek toho, že účetní jednotka zpětně získává 

nebo vypořádává aktiva nebo závazky v jejich stávající účetní hodnotě, a toho,  

že daňové dopady nevyužitých daňových ztrát a daňových úspor se převádějí  

do budoucnosti. Pro ocenění odložené daně se použije sazba obsažená v zákoně  

o daních z příjmů, který bude v účinnosti na konci účetního období, kdy bude uplatněna 

odložená daňová pohledávka nebo odložený daňový závazek.
207

 

 

Po provedení úprav během převodu účetní závarky dle IFRS je nutné zohlednit, jaký 

dopad mají tyto změny na výši odložené daně. Daň z příjmů včetně odložené daně bude 

v rámci převodu účetní závěrky sestavené dle IFRS vykázána jako Daňové náklady. 

3.2.22 Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření v účetnictví představuje rozdíl mezi náklady a výnosy podniku 

v běžném období.  Výsledek hospodaření vykázaný účetní jednotkou se skládá z dvou 

výsledků hospodaření, a to z provozního výsledku hospodaření ve výši 9 171 tis. Kč  

a z finančního výsledku hospodaření v celkové výši -1280 tis. Kč. Součtem provozního 

a finančního výsledku hospodaření účetní jednotka dostane výsledek hospodaření  

za běžnou činnost tzv. výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 7 891 Kč.  

Ve výkazu zisku a ztráty se pod položkou výsledek hospodaření za běžnou činnost dle 

ČÚL uvádí výsledek hospodaření už snížený o daň z příjmů tzv. čistý výsledek 

hospodaření ve výši 5 834 tis. Kč. Společnost nemá žádné mimořádné náklady a výnosy 

z tohoto důvodu nevykazuje ve výkazu zisku a ztráty mimořádný výsledek hospodaření.  
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Výsledek hospodaření upravuje standard IAS 1 – Sestavení a zveřejnění účetní závěrky 

v rámci sestavování výkazu o úplném výsledku hospodaření. Standardem je požadováno 

vykázání položky úplného výsledku hospodaření dosaženého účetní jednotkou  

za uplynulé účetní období a položek, které ovlivnily výši v rámci samostatného výkazu 

o úplném výsledku hospodaření. Výsledek hospodaření je ovlivněn: 

 výnosy z běžných činností (tržby za výrobky, zboží a služby) a s nimi 

souvisejícími náklady, 

 výnosy ostatními, kompenzovanými o související náklady dosahovanými 

například z přecenění aktiv a závazku zachycovaných na v rub či ve prospěch 

výsledku hospodaření, z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu apod.
208

 

 

Úplný výsledek hospodaření tedy zahrnuje veškeré náklady a výnosy, které ovlivňují 

v daném účetním období výši zisku či ztráty účetní jednotky a ostatní změny vlastního 

kapitálu, které nejsou vyvolány transakcemi s vlastníky tzv. ostatní výsledky 

hospodaření. Výsledek hospodaření se dle IFRS vypočte jako součet provozního  

a finančního výsledku hospodaření, kde vznikne zisk/ztráta před zdaněním a snížím  

o daň z příjmu, získá účetní jednotka zisk/ztrátu za účetní období.
209

 

 

Výsledek hospodaření znamená v ČÚL i v IFRS to stejné. Výsledek hospodaření 

představuje vypořádání celkových výnosů a nákladů podniku. V rámci převodu účetní 

závěrky sestavené dle IFRS bude výsledek hospodaření vykázán ve Výkazu o úplném 

výsledku hospodaření. 
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4 ŘEŠENÍ TRANSFORMACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

V SOULADU S IFRS 

V následující kapitole se budu zabývat samotným převodem účetní závěrky, která bude 

sestavená v souladu s IFRS. Účetní jednotka, která poprvé sestavuje účetní závěrku 

v souladu s IFRS, musí postupovat dle IFRS 1 – První přijetí Mezinárodních standardů 

výkaznictví.  

 

Dle standardu IFRS 1 je první účetní závěrka podle IFRS pro účetní jednotku první 

roční účetní závěrkou, v nichž přijme IFRS na základě výslovného a bezvýhradného 

prohlášení o souladu IFRS, který musí uvést v účetní závěrce. Datum převodu na IFRS 

je počátek prvního období, za které jednotka předpokládá úplné srovnávací informace 

podle IFRS ve své první účetní závěrce. 

 

Následující převodní tabulka slouží, jako podklad pro sestavení účetní závěrky 

sestavené v souladu s IFRS. V převodních výkazech účetní závěrky jsou zachyceny 

úpravy v jednotlivých položkách. V předposledním sloupci je uveden odkaz na 

konkrétní úpravu položky, ve které je vysvětlen převod položky a z něj plynoucí úprava, 

aby mohla být daná položka vykázaná v souladu s IFRS. Jednotlivé úpravy položek jsou 

řešeny v rámci kapitoly 4.1. na s. 106. Při převodu účetní závěrky na IFRS jsem 

vycházela z jednotlivých pravidel IFRS.  
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 Tabulka 6: Převodní tabulka – Rozvaha 1. část  

Rozvaha ke dni 31. 3. 2012  

v celých tis. Kč 
ČÚL Rozdíl IFRS 

Úprava dle 

IFS 

Vykázaní v rozvaze dle 

IFRS 

AKTIVA CELKEM 126 312 90 126 402   

 
Pohledávky za upsaný kapitál  0 0 0 

 

Ostatní pohledávky 

Dlouhodobý majetek  29 780 332 30 112 Úprava č. 3 Dlouhodobá aktiva 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek  362 0 362 Úprava č. 1 Nehmotná aktiva 

Software  27 0 27 Úprava č. 2 Nehmotná aktiva 

Nedokončený dlouhodobý 

nehmotný majetek  335 0 335 Úprava č. 3 

Nedokončené nehmotné 

aktivum 

Dlouhodobý hmotný majetek  29 069 332 29 401 Úprava č. 3 Pozemky, budovy a zařízení 

Pozemky 3 334 0 3 334   Pozemky, budovy a zařízení 

Stavby 24 899 0 24 899 

 

Pozemky, budovy a zařízení 

Samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí  473 332 805 Úprava č. 3 Pozemky, budovy a zařízení 

Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek  363 0 363   Pozemky, budovy a zařízení 

Dlouhodobý finanční majetek  349 0 349   Finanční aktiva 

Podíly  - ovládaná osoba 164 0 164   

Finanční aktiva/Investice 

v přidružených podnicích  

Podíly v účetních jednotkách 

pod podstatným vlivem 185 0 185   

Investice v přidružených 

podnicích  

Oběžná aktiva 95 759 531 96 290   Zásoby 

Zásoby  24 531 0 24 531   Zásoby 

Materiál  2 400 0 2 400   Zásoby 

Nedokončená výroba a 

polotovary 3 311 0 3 311   Zásoby 

Výrobky  16 0 16 

 

Zásoby 

Zboží  18 804 0 18 804 Úprava č. 7 Zásoby 

Dlouhodobé pohledávky 1 564 -213 1 351 Úprava č. 4 Dlouhodobé pohledávky 

Pohledávky z obchodních 

vztahů 1 564 -213 1 351   

Dlouhodobé obchodní 

pohledávky 

Odložená daňová pohledávka    0   

 

Odložená daň 

Krátkodobé pohledávky  59 976 744 60 720 

Úprava č. 5, 

6, 8 Krátkodobé pohledávky 

Pohledávky z obchodních 

vztahů 40 400 0 40 400   Obchodní pohledávky 

Stát - daňové pohledávky    0 0 Úprava č. 6 Ostatní pohledávky 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 16 516 -16 516 0 

 

Ostatní pohledávky 

Dohadné účty aktivní  1 059 -1 059 0 Úprava č. 5 Nedefinuje 

Jiné pohledávky 2 001 18 319 20 320 Úprava č. 6 Ostatní pohledávky 

Krátkodobý finanční majetek  9 688 0 9 688   Peníze a peněžní ekvivalenty 

Peníze  137 0 137   Peníze a peněžní ekvivalenty 

Účty v bankách  9 551 0 9 551 

 

Peníze a peněžní ekvivalenty 

Časové rozlišení  773 -773 0 Úprava č. 8 Nedefinuje 

Náklady příštích období  765 -765 0     

Příjmy příštích období  8 -8 0     
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 7: Převodní tabulka – Rozvaha 2. část 

 

ČÚL Rozdíl IFRS Úpravy dle IFRS Vykazování dle IFRS 

PASIVA CELKEM  126 312 90 126 402 

  
Vlastní kapitál  85 657 2 033 87 690 

 

Vlastní kapitál 

Základní kapitál  3 180 0 3180 

 

Základní kapitál 

Základní kapitál  3 180 0 3180 

  Kapitálové fondy  0 0 0 

 

Ostatní kapitálové fondy 

Oceňovací rozdíly z přecenění 

majetků a závazků (+/-) 0 0 0 

  Rezervní fondy, nedělitelný 

fond a ostatní fondy ze zisku  318 0 318 

 

Rezervní 

fondy/Nerozdělený zisk 

Zákonný rezervní 

fond/Nedělitelný fond 318 0 318 

 

Rezervní 

fondy/Nerozdělený zisk 

Výsledek hospodaření min. let 76 325 6 365 
81 509 

  Nerozdělený zisk minulých let  76 325 4 863 81 509 Úprava č. 3, 4, 9 Nerozdělený zisk/ztráta  

Výsledek hospodaření 

běžného účetního období  (+/-) 5 834 -4 332 2 683 

  Cizí zdroje 30 988 7 724 38 712 

  Rezervy 2 156 -2 156 0 Úprava č. 9 Rezervy 

Rezervy dle zvláštních právních 

předpisů 2 156 -2 156 0 

 

Rezervy 

Dlouhodobé závazky  396 213 609 Úprava č. 3 

Dlouhodobé závazky a 

závazek z finančního nájmu 

Odložený daňový závazek  396 0 396 Úprava č. 14 Odložená daň 

Krátkodobé závazky 28 436 9 667 38 103 Úprava č. 5, 8, 11 Krátkodobé závazky 

Závazky z obchodních vztahů 23 918 0 23918 

 

Obchodní závazky 

Závazky k zaměstnancům 1 364 -1 364 0 

 

Ostatní závazky 

Závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního 

pojištění  771 -771 0 

 

Ostatní závazky 

Stát - daňové závazky a dotace 164 -164 0 

 

Ostatní závazky 

Krátkodobé přijaté zálohy 1 770 -1 770 0 

 

Ostatní závazky 

Dohadné účty pasivní  395 -395 0 Úprava č. 5 Nedefinuje 

Jiné závazky 54 14 131 14 185 

Úprava č. 5, 8, 

10, Ostatní závazky 

Časové rozlišení  9 667 -9 667 0 Úprava č. 8 Nedefinuje 

Výdaje příštích období  9 667 -9 667 0 

   

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 8: Převodní tabulka – VZZ 

Výkaz zisku a ztráty  

ke dni 31. 3. 2012 

v celých tisících Kč 

ČÚL Rozdíl IFRS 
Úprava dle 

IFRS 
Vykázání dle IFRS 

Tržby za prodej zboží  219 024 0 219 024 

 

Tržby/Výnosy 

Náklady vynaložené na 

prodané zboží  176 597 -176 597 0 Úprava č. 11 Náklady na prodej zboží 

Obchodní marže  42 427 -42 427 0 

 

Nevykazuje se 

Výkony 63 391 -63 391 0 

 

nevykazuje se 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb  61 183 0 61 183 

 

Tržby/Výnosy 

Změna stavu zásob vlastní 

činnosti  2 190 0 2 190 

 

Změna stavu zásob 

vlastní činnosti 

Aktivace 18 0 18 

 

Aktivace  

Výkonová spotřeba 57 167 135 676 192 843 Úprava č. 11 Nevykazuje se 

Spotřeba materiálu a energie  16 246 176 597 192 843 Úprava č. 11 

Spotřeba materiálu a 

surovin 

Služby  40 921 -40 921 0 Úprava č. 11 Ostatní náklady 

Přidaná hodnota  48 651 -48 651 0 

 

Nevykazuje se 

Osobní náklady  39 281 0 39 281 

 

Osobní náklady 

Mzdové náklady 31 229 0 31 229 

 

Osobní náklady 

Náklady na soc. zabezpečení a 

zdrav. pojištění   7 077 0 7 077 

 

Osobní náklady 

Sociální náklady 975 0 975 

 

Osobní náklady 

Daně a poplatky  208 -208 0 

 

Ostatní náklady 

Odpisy DNM a DHM 4 281 148 4 429 

 

Odpisy 

Tržby z prodeje DM a 

materiálu  27 0 27 

 

Ostatní výnosy 

Tržby z prodeje DM 27 0 27 

 

Ostatní výnosy 

Změna stavu rezerv a 

opravných položek v provozní 

oblasti  -2 714 -521 -3 235 

 

Ostatní náklady  

Ostatní provozní výnosy 2 978 -1 052 1 926 Úprava č. 12 Ostatní výnosy 

Ostatní provozní náklady  1 429 40 394 41 823 Úprava č. 12 Ostatní náklady 

Provozní výsledek 

hospodaření  9 171 -9 171 5 992 

 
Nevykazuje se 

Výnosové úroky 348 -348 0 

 

Finanční výnosy 

Ostatní finanční výnosy 369 43 412 Úprava č. 13 Finanční výnosy 

Ostatní finanční náklady 1 997 -333 1 664 Úprava č. 13 Finanční náklady 

Finanční výsledek 

hospodaření  -1 280 1 280 0 

 

Nevykazuje se 

Daň z příjmů za běžnou 

činnost 2 057 0 2 057 

 

Daň ze zisku 

splatná  1 608 0 1 608 

 

Nevykazuje se zvlášť 

odložená  449 0 449 

 

Nevykazuje se zvlášť 

Výsledek hospodaření za 

běžnou činnost 5 834 -5 834 2683 

 

Nevykazuje se 

Výsledek hospodaření za 

účetní období (+/-) 5 834 -4 332 2683 

 

Zisk po zdanění 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním 7 891 -4 332 4 740 

 

Zisk před zdaněním 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.1 Úpravy provedené v rámci převodu účetní závěrky na IFRS   

V rámci jednotlivých položek účetních výkazů na IFRS jsem používala rozdílovou 

metodu a ze vzniklých rozdílů ve vykazovaných položkách (částkách) dle ČÚL a IFRS 

jsem vypočítala odloženou daň. Úpravy, které jsem provedla při přechodu na IFRS 

z důvodů rozdílů v účetních pravidel dle ČÚL a IFRS, jsem vykázala přímo 

v nerozděleném zisku minulých let.  

Úprava č. 1 – Odpisový plán nehmotné aktiva 

Účetní jednotka má dle IFRS povinnost přezkoumat dobu odepisování a odpisovou 

metodu nehmotných aktiv s konečnou dobou využitelnosti na konci každého účetního 

období. Pokud se očekáváná doba využitelnosti významně liší od předchozích odhadů 

účetní jednotky, mění se vzhledem k tomu i doba odpisování. Pokud dojde k významné 

změně očekávaného způsobu spotřeby budoucích ekonomických užitků nehmotného 

aktiva, musí být tyto změny v účetních odhadech uvedeny dle IAS 8 – Účetní pravidla, 

změny v účetních odhadech a chyby v příloze účetní závěrky sestavené v souladu 

s IFRS. 

 

Účetní jednotka sestavila odpisový plán dlouhodobě nehmotného majetku 

z předpokládané doby jeho využití. Účetní jednotka účetně odepisuje nehmotné aktivum 

za použití lineární odpisové metody. Doba využití softwarů odpovídá zároveň době dle 

zákona o daních z příjmů, § 32a odst. 4. Takto stanovena doba odepisování nehmotného 

aktiva nemusí vyhovovat konkrétním podmínkám užívání nehmotného aktiva v podniku 

a může vést k vykazování odpisů nižších nebo vyšších než, jaké by byly ekonomicky 

adekvátní. 

 

Účetní jednotka má v majetku zařazený software ByznysWin, který byl odepsán  

ve sledovaném účetním období. Tento software bude v následujícím účetním období 

vyřazen a nahrazen novější verzí Byznys VR. Z tohoto důvodu nemá smysl 

přezkoumávat dobu využitelnosti a měnit dobu odepisování. Účetní jednotkou 

stanovena doba odepisování softwaru odpovídá době využitelnosti aktiva a v rámci 

převodu účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS nedojde k žádné změně. Účetní 

jednotka v majetku eviduje a odepisuje softwarovou licenci SQL SvR Std Runtime. 
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Jedná se o softwarovou licenci, jejíž platnost vyprší v následujícím účetním období. 

Doba odepisování této licence kopíruje dobu, po kterou má společnost právo využívat 

tuto licenci. V rámci převodu účetní závěrky sestavené dle IFRS nedojde tedy k žádné 

změně odepisování softwarové licence. Po přezkoumání doby odepisování a odpisové 

metody daných nehmotných aktiv jsem dospěla k závěru, že stanovená doba 

odepisování je ekonomicky adekvátní a odpovídá době využitelnosti uvedených 

nehmotných aktiv.    

Úprava č. 2 – Test na snížení hodnoty u nedokončeného nehmotného aktiva 

V rozvaze společnosti je vykázáno nedokončené nehmotné aktivum – podnikový 

informační software Byznys VR, u kterého má účetní jednotka povinnost provádět test 

na snížení hodnoty dle IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv. Společnost se připravuje  

na zavedení nového informačního systému Byznys VR, jehož zavedení se očekává 

během roku 2013. Zavedení podnikového softwaru vyžaduje provádění důkladných  

a časově náročných analýz potřebnosti informačního systému. Pokud je účetní hodnota 

aktiva vyšší než zpětně získatelná částka, je nutno snížit hodnotu aktiva a zaznamenat 

ztrátu ze snížení hodnoty. Zpětně získatelná částka je standardem definována, jako 

vyšší, a to z fair value aktiva snížené o náklady prodeje nebo hodnoty užívání. Fair 

value se rozumí hodnota, za kterou by bylo možno aktivum prodat v nezávislé transakci. 

Hodnota užívání je současná hodnota budoucích čistých peněžních toků, které bude 

užívání aktiva generovat, včetně eventuální tržby z jeho prodeje na konci doby jeho 

využitelnosti. Účetní hodnota informačního softwaru Byznys VR zachycená v rozvaze 

v položce nedokončené nehmotné aktivum je ve sledovaném účetním období  

335 tis. Kč.  

 

Test na snížení hodnoty u nedokončeného nehmotného aktiva se provede následujícím 

způsobem: 

1. krok – Zjištění zpětně získatelné částky 

 předmět ocenění – podnikový informační software Byznys VR, 

 určení hodnoty fair value – 395 tis. Kč 

 určení hodnoty z užívání – nebyla stanovena. 
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Fair value snížená o odhadnuté náklady prodeje podnikového informačního softwaru 

byla zjištěna na základě uskutečněného prodeje stejného podnikového informačního 

softwaru Byznys VR jiné společnosti. Prodejní cena byla sjednaná ve smlouvě o prodeji 

podnikového informačního softwaru Byznys VR. Odhadnuté náklady související 

s prodejem informačního podnikového softwaru byly stanoveny na základě interních 

informací společnosti MERCI s. r. o. 

 

Hodnota z užívání nebyla stanovena. Dle IAS 36 se nemusí vždy zjišťovat hodnota 

z užívání, pokud je zjištěno, že ocenění ve fair value převýší účetní hodnotu 

oceňovaného aktiva. Dle definice celopodnikového aktiva, která je uvedena v IAS 36 

podnikový informační systém Byznys VR negeneruje žádné peněžní toky  

a je celopodnikovým aktivem, proto u něho nemůže být zjištěna hodnota z užívání. 

 

2. krok – Porovnání účetní hodnoty se zpětně získatelnou částkou. 

 účetní hodnota podnikového informačního softwaru – 335 tis. Kč 

 

Účetní hodnota podnikového informačního softwaru Byznys VR je nižší než zpětně 

získatelná částka (fair value), tzn., že nedošlo ke snížení hodnoty aktiva.    

Nedokončený podnikový informační systém bude ve výkazu o finanční situaci 

sestavené v souladu s IFRS vykázán samostatně v položce Nedokončené nehmotné 

aktivum v nezměněné výši. 

Úprava č. 3 – Finanční leasing  

Účetní jednotka si pořizuje formou finančního leasingu osobní automobil. Jedná  

se o osobní automobil značky Mercedes Benz S, které není vykázáno v rozvaze 

v souladu s pravidly ČÚL. Účtování a následné vykazování finančního pronájmu podle 

ČÚL a podle IFRS je značně odlišné. Zachycením finančního leasingu v účetnictví  

a jeho vykázáním se zabývá standard IAS 17 – Leasing.  
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Účetní zachycení finančního leasingu u nájemce dle IAS 17 je následující
210

: 

 nájemce vykáže aktivum, které je předmětem finančního leasingu ve své 

rozvaze, 

 aktivum při zařazení do rozvahy bude oceněno nižší částkou 

o fair value tohoto aktiva a 

o současné hodnoty minimálních leasingových splátek je nezbytné určit 

 minimální leasingové splátky, 

 dobu leasingu, 

 úrokovou míru.
211

 

 proti vykázanému aktivu vznikne na počátku leasingu ve stejné výši závazek 

z leasingu, 

 aktivum pořízené leasingem se dále bude řídit příslušnými standardy v našem 

případě IAS 16, tzn., že bude odepisováno a případně testováno na snížení 

hodnoty,  

 platby prováděné nájemcem budou analogicky rozděleny na 

o splátky dlouhodobého závazku z titulu nájmu aktiva, 

o podmíněné nájemné, 

o platby hrazené za poskytnuté služby, 

o daň z přidané hodnoty bude zachycena jako pohledávka vůči 

příslušnému finančnímu úřadu. 

 závazek z leasingu bude postupně snižován s pokračující úhradou leasingových 

splátek. Každá leasingová splátka se rozdělí na dvě komponenty – snižující 

závazek a komponentu představují úrokový náklad. Úrok bude stanoven pomocí 

takové úrokové míry, která byla použita pro výpočet současné hodnoty 

minimálních leasingových splátek, 

                                                 
210

 DVOŘÁKOVÁ, D., Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, 2011,  

     s. 216-127. 
211

 IAS 17 uvádí, že pro diskontování minimálních leasingových splátek je třeba využít vhodnou   

     úrokovou míru. Nejlépe by bylo využít implicitní úrokové míry leasingu, tedy úrokové míry, kterou     

     za financování požaduje leasingová společnost. Nájemce však nemusí mít vždy od pronajímatele  

     k dispozici údaje pro výpočet implicitní úrokové míry, jak je to i v našem případě. V tom případě je  

     třeba využít tzv. přírůstkové výpůjční úrokové míry, kterou by nájemce zaplatil za podobný leasing,  

     nebo kdyby si prostředky za obdobných okolností například vypůjčil v bance. 
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 k datu sestavení účetních výkazů bude účetní jednotka vykazovat netto hodnotu 

aktiva pod finančním leasingem a zůstatek leasingového závazku. Ve výkazu 

 o úplném výsledku hospodaření se vykážou úrokové náklady a odpisy. 

 

Finanční leasing – osobní automobil Mercedes Benz S 

Náležitosti leasingové smlouvy: 

 pořizovací cena bez DPH    888 000 Kč 

 pořizovací cena s DPH 19 %   1 056 720 Kč 

 Délka splátkového období   60 měsíců 

 Mimořádná leasingová splátka vč. DPH 147 946 Kč 

 Měsíční splátka vč. DPH   16 271Kč 

 Pojištění     1277 Kč 

 Měsíční splátka celkem    17 548 Kč 

 Složit při podpisu    165 494 Kč 

 Dohodnutá cena při odkupu s DPH  1190 Kč   

Zachycení finančního leasingu dle ČÚL 

Účetní jednotka po dobu trvání leasingové smlouvy zachycuje v účetnictví časově 

rozlišenou mimořádnou leasingovou splátku na účtu 381 – Náklady příštích období. 

Následně účetní jednotka rozpouští do nákladů běžného období poměrnou část této 

mimořádné leasingové splátky a účtuje o úhradě splátek nájemného. Závazek z titulu 

finančního leasingu účetní jednotka zachycuje na účtu 379 – Ostatní závazky. 

 

Poměrná výše nákladů související s finančním leasingem se určí následujícím 

způsobem: 

 

                     
             

             
  

 

Cena finančního leasingu zahrnuje postupné splátky pořizovací ceny pronajatého 

majetku, mimořádnou leasingovou platbu, ostatní náklady spojené s pronajatým 

majetkem, které jsou v rámci splátek na nájemce přesunuty např. úroky z úvěru nebo 

správní náklady. Cena finančního leasingu osobního automobilu Mercedes Benz S činí 

1 021 324 Kč.  
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Po rozdělení ceny finančního leasingu dobou pronájmu připadá na jeden měsíc poměrná 

část nájemného 17 022,06 Kč. V nákladech po dobu finančního leasingu byly uplatněny 

následující měsíční náklady:  

 za účetní období 2008-2009: 17 022,06 x 10 měsíců = 170 220,60 Kč, 

 za účetní období 2009-2010: 17 022,06 x 12 měsíců = 204 264,79 Kč, 

 za účetní období 2010-2011: 17 022,06 x 12 měsíců = 204 264,79 Kč 

 za účetní období 2011-2012: 17 022,06 x 12 měsíců = 204 264,79 Kč, 

 celková část ceny leasingu vykázaná v nákladech činí  783 014,97 Kč. 

 

Leasingová smlouva na osobní automobil Mercedes Benz S bude ukončena v květnu 

2014. 

Zachycení finančního leasingu dle IFRS 

Účetní zachycení finančního leasingu dle IFRS je založeno na respektování obsahu před 

formou, na rozdíl od zachycení finančního leasingu v účetnictví dle ČÚL. Dle IAS 17 

musí být transakce a události spojené s finančním leasingem účetně zachyceny  

a vykázány v souladu s jejich podstatou a finanční skutečností nikoliv pouze s právní 

formou. Leasingová smlouva o finančním pronájmu přenáší v podstatě všechny rizika  

a užitky spojené s užíváním osobního automobilu Mercedes Benz S na společnost 

(nájemce) a po skončení leasingové smlouvy přechází za dohodnutou cenu osobní 

automobil Mercedes Benz S do vlastnictví společnosti. Daná leasingová smlouva 

naplňuje definici finančního leasingu dle podmínek uvedených v IAS 7. Účetní jednotka 

zahrne předmět finančního do svého majetku v rozvaze a vykáže dlouhodobý závazek 

z finančního leasingu, protože jinak by došlo ke zkreslení účetních informací.     

 

Účetní jednotka vykáže osobní automobil v rozvaze a zároveň dlouhodobý závazek 

v částce fair value aktiva na počátku finančního leasingu nebo v současné hodnotě 

minimálních leasingových splátek v částce, která je nižší. Každá leasingová splátka  

je rozdělena na úrokový náklad, snížení závazku vůči leasingové společnosti  

a na ostatní související náklady. Výše pojistného není součástí minimálních 

leasingových splátek. Najaté aktivum konkrétně osobní automobil zařazený do majetku 

společnosti se dále bude řídit příslušnými standardy v našem případě  
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IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení. Podle IAS 16 je osobní automobil odepisován 

účetní jednotkou (nájemcem) po celou dobu využitelnosti bez ohledu na dobu trvání 

finančního leasingu. 

 

Zjištěné informace, které jsou třeba pro zachycení finančního leasingu dle IFRS 

v účetnictví jsou následující: 

 fair value osobního automobilu činí 1 063 712 Kč, 

 úroková míra pro určení současné hodnoty leasingových splátek činí 12 %, 

 doba použitelnosti osobního automobilu byla stanovena na 6 let, 

 osobní automobil byl převzat a zařazen do užívání 10. 6. 2008. 

 

Podklady sloužící pro přepočet leasingu je leasingová smlouva a splátkový kalendář, 

který je uveden v příloze č. 7 diplomové práce. 

Pracovní postup: 

1. krok – Výpočet současné hodnoty leasingových splátek  

Pro diskontování leasingových splátek je třeba využít správnou úrokovou míru. Nejlépe 

by bylo využít implicitní úrokovou míru, ale v našem případě není známa implicitní 

úroková míra finančního leasingu. Pro určení diskontního faktoru se využije tedy 

přírůstkové úrokové míry, která byla stanovena bankou, pokud by si finanční prostředky 

na pořízení osobního automobilu za obdobných okolností společnost půjčila od banky. 

Úroková míra byla určena ve výši 12 %. Vypočtenou současnou hodnotu leasingových 

splátek je nutno porovnat s fair value osobního automobilu Mercedes Benz S.  

 

K výpočtu současné hodnoty leasingových splátek se použije následující vzorec: 

 

    ∑
 

      
 

 

 P – jednotlivé leasingové splátky, 

 i – úroková míra, 

 n – počet splátek.
212

 

                                                 
212

 DVOŘÁKOVÁ, D., Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, 2011,  

     s. 128. 
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Výpočet současné hodnoty leasingových splátek je uveden v příloze č. 8. Pro určení 

diskontního faktoru se použila měsíční přírůstková úroková míra ve výši 1 %. 

 

2. krok – Určení reálné hodnoty (fair value) osobního automobilu Merceds Benz S 

Pro určení reálné hodnoty osobního automobilu jsem vycházela z částky uvedené  

v leasingové smlouvě. Reálná hodnota osobního automobilu činí 1 056 720 Kč. 

 

3. krok – Porovnání současné hodnoty leasingových splátek s reálnou hodnotou aktiva  

887 379 Kč < 1 056 720 Kč 

Z porovnání je jasné, že současná hodnota splátek ve výši 887 379 je nižší, jak reálná 

cena osobního automobilu, která činí 1 056 720 Kč. Současná hodnota splátek bude 

tedy výchozí pro ocenění osobního automobilu a závazku z titulu finančního leasingu.   

 

4. krok – Sestavení leasingové tabulky  

Pro účely účtování finančního leasingu dle IFRS bude sestavená leasingová tabulka. 

Leasingová tabulka vychází ze splátkového kalendáře. Dalším krokem je výpočet 

měsíčního úrokového nákladu. Za použití stejné úrokové míry, kterou byla vypočtena 

současná hodnota leasingových splátek, tj. 12 % se vypočítá měsíční úrokový náklad 

z jednotlivých leasingových splátek a snížení leasingového závazku za použití vzorce:  

 

                                      

 

Každá leasingová splátka musí být dle IAS 17 rozdělena na úrok a úmor závazku. Každá 

leasingová splátka uhrazuje splatný úrok, zbytek anuitní platby představuje úmor 

závazku z finančního leasingu (snížení leasingového závazku). Počáteční stav dluhu 

odpovídá zjištěné částce současné hodnoty splátek. Všechny tyto informace jsou 

uvedeny v leasingové tabulce v příloze č. 9, která slouží jako podklad pro zaúčtování 

finančního leasingu. 

 

5. krok – Zaúčtování finančního leasingu 

V souladu se standardem IAS 17 – Leasing účetní jednotka v rámci převodu účetní 

závěrky sestavené dle IFRS zahrne do svých rozvahových aktiv i osobní automobil  
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na finanční leasing a dlouhodobý závazek z titulu leasing. Účetní jednotka pronajatý 

osobní automobil bude vykazovat, jako dlouhodobý hmotný majetek, proto je nutné 

vypočítat odpisová plán aktiva. Doba využitelnosti osobního automobilu Mercedes 

Benz S byla na základě odpisování obdobných aktiv stanovena na 6 let. Účetní jednotka 

nepředpokládá, že by osobní automobil prodala, z toho důvodu nebyla stanovena 

zbytková hodnota. Odpisová základna osobního automobilu Mercedes Benz S tedy činí 

887 tis. Kč. Odpisy osobního automobilu v jednotlivých letech jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

 

   Tabulka 9: Odpisy osobního automobilu  

Rok Doba užívání Odpisy za rok Oprávky Zůstatková hodnota 

2008-2009 9 měsíců 110 922,38 110 922,38 776 456,63 

2009-2010 12 měsíců 147 896,50 258 818,88 628 560,13 

2010-2011 12 měsíců 147 896,50 406 715,38 480 663,63 

2011-2012 12 měsíců 147 896,50 554 611,88 332 767,13 

2012-2013 12 měsíců 147 896,50 702 508,38 184 870,63 

2013-2014 12 měsíců 147 896,50 850 404,87 36 974,13 

2014-2015 3 měsíců 36 974,13 887 379,00 0,00 

Celkem 72 měsíců 887 379,00 
     

               Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Po zařazení pronajatého osobního automobilu do majetku společnosti musí vykázat 

účetní jednotka odpovídající dlouhodobý závazek z titulu finančního leasingu v rozvaze, 

tzn. zbývající část závazku z finančního leasingu k 31. 3. 2012. 

 

Účetní jednotka po dobu trvání finančního leasingu účtuje dle ČÚL o leasingových 

splátkách a o časovém rozlišení mimořádné leasingové splátce, která je zachycena  

na účtu 381 – Náklady příštích období. Pro úpravy finančního leasingu vykázaného dle 

IFRS musí účetní jednotka ve výkazu zisku a ztráty odúčtovat měsíční náklady spojené 

s finančním leasingem za účetní období 2011-2012. Dále se musí odúčtovat konečný 

zůstatek mimořádné leasingové splátky na účtu časového rozlišení za účetního období 

2011-2012. V dalším kroku je potřeba vyčíslit vliv na výsledek hospodaření  

a odloženou daň vzhledem k úpravám souvisejícím s finančním leasingem. Odložená 

daň bude vypočtena později v rámci úpravy odložené daně vykázané dle IFRS. Údaje 
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potřebné k přeúčtování předmětu finančního pronájmu dle IFRS jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

 

 Tabulka 10: Údaje potřebné k přeúčtování finančního leasingu v (Kč)  

Účetní období 

Dlouhodobý 

závazek z titulu 

leasingu 

Odpisy 
Úrok z finančního 

leasingu 

Časové rozlišení 

(měsíční náklady) 

PS 887 379 
   

2008-2009 248 902,57 110922,38 61753,33 170220,60 

2009-2010 125 382,21 147896,50 69869,79 204264,79 

2010-2011 141 283,82 147896,50 53968,18 204264,79 

2011-2012 159 202,14 147896,50 36049,86 204264,79 

KZ k 31. 3. 2012 212 608,26 
  

29090,03 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Úpravy související s finančním leasingem dle IFRS jsou následující: 

 zařazením osobního automobilu do majetku společnosti se zvýší položka 

Pozemky, budovy a zařízení o částku 887 tis. Kč, 

 závazek z titulu finančního leasingu se vykáže, jako Závazek z finančního 

leasingu v zůstatkové výši 213 tis. Kč, 

 Finanční náklady se zvýší o úroky z finančního leasingu o částku 36 tis. Kč, 

 oprávky se zvýší o částku 555 tis. Kč, 

 Odpisy se zvýší o odpisy osobního automobilu tj. o částku 148 tis. Kč, 

 odúčtováním zůstatku mimořádné leasingové splátky (časového rozlišení)  

se sníží účet 381 – Náklady příštích období o částku 29 tis. Kč, 

 odúčtováním měsíčních nákladů související s finančním leasingem (nájemné)  

se sníží účet 518 – Ostatní služby o částku 204 tis. Kč, 

 vliv na výsledek hospodaření minulých let se promítne následovně 

o snížením Nerozděleného zisku o částku odpisů účetního období  

2008-2011, tj. o částku 407 tis. Kč, 

o zvýšením Nerozděleného zisku o částku měsíčních nákladů související 

s leasingem (časové rozlišení) účetního období 2008-2011, tj. o částku 

579 tis. Kč, 

o snížením Nerozděleného zisku o částku finančních úroků účetního 

období 2008-2011, tj. o částku 186 tis. Kč. 
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Úprava č. 4 – Dlouhodobé pohledávky 

Účetní jednotka dle IAS 39 – Finanční nástroje: účtování a oceňování musí ke konci 

účetního období ocenit dlouhodobé pohledávky držené do splatnosti metodou 

amortizovaných nákladů pomocí metody efektivní úrokové míry. Z tohoto důvodu bude 

jedna dlouhodobá pohledávka společnosti diskontovaná na současnou hodnotu metodou 

amortizovaných nákladů. V částce dlouhodobé pohledávky je dle smlouvy 

s odběratelem zahrnut 5% úrok, proto pro diskontování této dlouhodobé pohledávky byl 

použit tento 5% úrok. Výpočet současné hodnoty dlouhodobé pohledávky je zachycen 

v následující tabulce. 

 

   Tabulka 11: Výpočet současné hodnoty dlouhodobé pohledávky 

Výpočet současné hodnoty dlouhodobé pohledávky 

PS 1 564 255 Finanční výnos 

2010-2011 1 225 634 61 282 

2011-2012 1 286 916 64 346 

2012-2013 1 351 262 67 563 

2013-2014 1 418 825 70 941 

2014-2015 1 489 766 74 488 
     

                            Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Údaje uvedené v této tabulce slouží k převodu dlouhodobé pohledávky podle IFRS. 

 

       Tabulka 12: Údaje spojené s dlouhodobou pohledávkou  

        

        Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Úprava   

č. 1 

Jmenovitá hodnota dlouhodobé pohledávky k 19. 4. 2010 dle ČÚL 1 564 255 

Splatnost pohledávky  5 let 

Diskontní sazba  5 % 

Současná hodnota pohledávky na začátku účetního období 2010-2011 1 225 634 

Hodnota pohledávky na konci účetní období 2010-2011 1 225 634 

Hodnota pohledávky na konci účetní období 2011-2012 1 351 262 

Finanční výnosy za účetní období 2010-2011 61 282 

Finanční výnosy za účetní období 2011-2012 64 346 

Konečný stav dlouhodobých pohledávek k 31. 3. 2012 1 351 262 
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Společnost dle ČÚL eviduje dlouhodobou pohledávkou ve jmenovité hodnotě  

a neúčtuje během doby splatnosti o žádném pohybu. Vzhledem k tomu  

je nutné provést následující úpravy související s dlouhodobou pohledávkou dle IFRS: 

 sníží dlouhodobé pohledávka o 213 tis. Kč, 

 změny týkající se v minulých letech se projeví v nerozdělený zisku, který  

se sníží o částku 277 tis. Kč, 

 Finanční výnosy se zvýší o částku 64 tis. Kč.  

 

Dlouhodobá pohledávka společnosti bude vykázána ve výkazu o finanční situaci 

sestaveném v souladu s IFRS v položce Dlouhodobé obchodní pohledávky.  

Úprava č. 5 – Dohadné účty  

Dohadné účty aktivní (nevyfakturované částky) dle IFRS představují pro účetní 

jednotku nezpochybnitelné pohledávky a proto musí být vykázány jako pohledávky. Na 

základě toho, že IFRS neznají účet dohadné účty aktivní, budou tyto nevyfakturované 

částky převedeny a vykázaný ve výkazu o finanční situaci dle IFRS v položce Ostatní 

pohledávky.  

 

Úpravy související s dohadnými účty aktivními dle IFRS jsou následující: 

 dohadné účty aktivní se sníží o částku 1 059 tis. Kč, 

 Ostatní pohledávky se zvýší o částku 1 059 tis. Kč. 

 

Dohadné účty pasivní dle IFRS představují pro účetní jednotku nezpochybnitelný 

závazek a proto musí být vykázány jako závazky. Protože IFRS neznají účet dohadné 

účty pasivní, budou tyto nevyfakturované částky převedeny a vykázány ve výkazu o 

finanční situaci sestaveném v souladu s IFRS v položce Ostatní závazky.  

 

Úpravy související s dohadnými účty pasivními dle IFRS jsou následující:  

 dohadné účty pasivní se sníží o částku 395 tis. Kč,  

 Ostatní závazky se zvýší o částku 395 tis. Kč.  
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Úprava č. 6 – Ostatní pohledávky  

V rámci převodu účetní závěrky došlo k překlasifikování krátkodobých pohledávek, 

konkrétně položek jiné pohledávky a krátkodobé poskytnuté zálohy. Tyto položky 

budou vykázány ve výkazu o finanční situaci sestaveném v souladu s IFRS v položce 

Ostatní pohledávky.  

 

Úpravy související s ostatními pohledávkami dle IFRS jsou následující:  

 jiné krátkodobé pohledávky se sníží o částku 2 001 tis. Kč, 

 krátkodobé poskytnuté zálohy se sníží o částku 16 516 tis. Kč,  

 Ostatní pohledávky se zvýší o celkovou částku 18 517 tis. Kč. 

Úprava č. 7 – Snížení hodnoty u zásob 

Účetní jednotka pořídila zboží v pořizovací ceně 19 344 tis. Kč. Na základě 

inventarizace zásob zjistila, že došlo ke snížení hodnoty zboží v důsledku poklesu 

prodejní ceny u zboží na úroveň 18 804 tis. Kč. Následně účetní jednotka vytvořila 

k rozvahovému dni opravnou položku, dle vnitřních účetních směrnic společnosti  

ve výši 540 tis. Kč. IAS 2 – Zásoby v případě snížení hodnoty u zboží vyžaduje ocenění 

pořizovací cenou nebo čistou realizovatelnou hodnotou, a to cenou, která je z obou 

nižší. Čistá realizovatelná hodnota je odhadovaná prodejní cena snížená o odhadované 

náklady na prodej. Ztráta ze snížení hodnoty se dle IAS 2 zaúčtuje do nákladů na vrub 

výsledku hospodaření.  

 

Výpočet čisté realizovatelné hodnoty je následující: 

 dle interních zdrojů společnosti je odhadnutá prodejní cena zboží stanovena 

 na úrovni 23 213 tis. Kč, tj. 20% rabat z PC zboží,   

 odhadnuté náklady vynaložené na prodej tohoto zboží jsou stanoveny na úrovni 

18 570 tis. Kč,    

 čistá realizovatelná hodnota se rovná 4 643 tis. Kč. 

 

Z výpočtu čisté realizovatelné hodnoty vyplývá, že účetní jednotka dle IAS 2 vykáže 

ztrátu ze snížení hodnoty zboží v nezměněné výši, tj. ve výši 540 tis. Kč. Tato ztráta 

bude zachycena v rámci položky Ostatní náklady ve výsledku v hospodaření vykázaná 

ve výkazu o úplném výsledku hospodaření sestaveném v souladu s IFRS. 
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Úpravy související se snížením hodnoty zboží jsou dle IFRS následující:  

 změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti se sníží o částku  

540 tis. Kč, 

 Ostatní náklady se zvýší o částku 540 tis. Kč. 

Úprava č. 8 – Časové rozlišení  

Dle IFRS časové rozlišení neboli „akruály“ vznikají, pokud se výnosy nebo náklady 

zaúčtují v jiném okamžiku než související příjmy či výdaje. V IFRS se položky 

časového rozlišení přesně nedefinují a vykazují se jako pohledávky nebo závazky 

nikoli, jako samostatné položky.  

 

Časové rozlišení na straně aktiv zahrnuje položky náklady příštích období a příjmy 

příštích období. Z účtu 381 – Náklady příštích období byla v rámci úprav a vykázání 

leasingu dle IFRS odúčtován zůstatek mimořádné leasingové splátky, tj. částka ve výši 

29 tis. Kč. Zůstatek na účtu náklady příštích období a příjmy příštích období  

(časové rozlišení) budou vykázány ve výkazu o finanční situaci sestaveném v souladu 

s IFRS v položce Ostatní pohledávky.   

 

Úpravy související s časovým rozlišením dle IFRS jsou následující:  

 náklady příštích období se sníží o částku 736 tis. Kč, 

 příjmy příštích období se sníží o částku 8 tis. Kč.    

 Ostatní pohledávky se zvýší o celkovou částku 743 tis. Kč. 

 

Časové rozlišení na straně pasiv zahrnuje položku výdaje příštích období. Výdaje 

příštích období je dle IFRS nutné převést do závazků. Proto budou výdaje příštích 

období vykázány ve výkazu o finanční pozici sestaveném v souladu s IFRS v položce 

ostatní závazky v nezměněné výši. 

 

Úpravy související s výdaji příštích období dle IFRS jsou následující:  

 výdaje příštích období se sníží o částku 9 667 tis. Kč,  

 Ostatní závazky se zvýší o částku 9 667 tis. Kč.  
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Úprava č. 9 – Rezerva na opravu DHM     

Společnost MERCI s. r. o. vykazuje v účetní závěrce rezervu na opravu DHM. Rezerva 

na opravu DHM nesplňuje dle IAS 37 – Rezervy podmíněná aktiva a podmíněné 

závazky, kritérium pro vykázání rezervy, protože neexistuje současný závazek, který je 

důsledkem minulé události. Z tohoto důvodu musí být rezerva na opravu DHM ve výši 

2 156 tis. Kč odúčtována. Společnost čerpala během účetního období z účtu rezerv, a to 

ve výši 3 235 tis. Kč. Odúčtování rezervy na opravu majetku se tedy zachytí 

následujícím způsobem. 

 

      Tabulka 13: Odúčtování rezervy  

Úprava Odúčtování rezervy Částka v tis. Kč MD D 

Č. 1 

Zůstatek k 1. 4. 2011 5 391  Nerozdělený zisk m. l.  

Čerpání 3 235 Ostatní náklady  

Zůstatek k 31. 3. 2012 2 156 Rezervy  
         

     Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Úpravy související s rezervou na opravu majetku dle IFRS jsou následující: 

 Nerozdělený zisk se zvýší o částku ve výši 5 391 tis. Kč, 

 Ostatní náklady se zvýší o částku ve výši 3 235 Kč, 

 rezerva se sníží o částku 2 156 tis. Kč. 

Úprava č. 10 – Ostatní závazky  

Závazky k zaměstnancům a závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 

vykázané účetní jednotkou v rozvaze splňují požadavky dle IAS 19 – Zaměstnanecké 

požitky pro vykázání závazků v účetní závěrce sestavené v souladu s IFRS. Krátkodobé 

přijaté zálohy, stát – daňové závazky a jiné závazky také splňují požadavky dle IFRS  

pro vykázání a budou i se závazky k zaměstnancům a se závazky ze sociálního a 

zdravotního pojištění vykázány ve výkazu o finanční pozici v rámci položky Ostatní 

závazky.  

 

Úpravy související s ostatními závazky dle IFRS jsou následující:  

 závazky k zaměstnancům se sníží o částku 1 364 tis. Kč, 

 závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění se sníží o částku  

771 tis. Kč, 



  

121 

 

 stát – daňové závazky se sníží o částku 164 tis. Kč, 

 krátkodobé přijaté zálohy se sníží o částku 1 770 tis. Kč, 

 jiné závazky se sníží o částku 54 tis. Kč, 

 Ostatní závazky se zvýší o celkovou částku 4 123 tis. Kč.  

Úprava č. 11 – Spotřeba materiálu a surovin  

Náklady vynaložené na prodej zboží vykázané účetní jednotkou ve výsledovce  

je v souladu s IFRS a budou vykázány ve výkazu o úplném výsledku hospodaření 

v nezměněné výši v položce Spotřeba materiálu a surovin. Náklady na spotřebu 

materiálu a energie a náklady na služby vykázané účetní jednotkou ve výsledovce také 

splňují požadavky dle IFRS. Položky spotřeba materiálu a energie a služby nebudou 

vykázaný ve výkazu o úplném výsledku hospodaření dohromady v rámci výkonové 

spotřeby, ale budou rozděleny. Náklady na spotřebu a energie budou vykázány ve 

výkazu o úplném výsledku hospodaření společně s náklady vynaloženými na prodej 

zboží v položce Spotřeba materiálu a surovin a náklady na služby budou vykázány 

zvlášť v rámci položky Ostatní náklady. 

 

Úpravy související se spotřebou materiálu a surovin dle IFRS jsou následující:  

 náklady vynaložené na prodej zboží se sníží o částku 176 597 tis. Kč, 

 spotřeba materiálu a energie se sníží o částku 16 246 tis Kč,  

 Spotřeba materiálu a surovin se zvýší o celkovou částku 192 843 tis. Kč, 

 služby se sníží o částku 40 921 tis. Kč, 

 Ostatní náklady se zvýší o částku 40 921 tis. Kč.    

Úprava č. 12 – Ostatní provozní výnosy a ostatní provozní náklady (dotace) 

Ostatní provozní výnosy a ostatní provozní náklady tvoří zejména výnosy a náklady 

související s vykázáním státních dotací a ostatní provozní náklady a výnosy souvisejí 

s běžnou činností podniku (viz tabulka č. 5 na s. 97) Státní dotace zachycené účetní 

jednotkou ve výsledovce splňují podmínky uznání a vykázaní dle IFRS a budou 

vykázány způsobem kompenzace ve výkazu o úplném výsledku hospodaření v rámci 

položky Ostatní náklady. Vykázání způsobem kompenzace znamená, že dotace 

(výnosy) na úhradu nákladů se mohou dle IAS 20 odečíst od příslušných nákladů, na 

jejichž kompenzaci byla dotace obdržena. Ostatní provozní výnosy nesouvisející se 
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statní dotací budou v rámci výkazu o úplném výsledku hospodaření zahrnuty v položce 

Ostatní výnosy. Ostatní provozní náklady, které nesouvisejí se státními dotacemi, budou 

v rámci výkazu o úplném výsledku hospodaření zahrnuty v položce Ostatní náklady.    

 

Úpravy související s dotacemi dle IFRS jsou následující: 

 ostatní provozní výnosy se sníží o částku 1 052 tis. Kč 

 ostatní provozní náklady se sníží o částku 1 234 tis. Kč 

  Ostatní náklady se zvýší o částku 182 tis. Kč, která se rovná rozdílu mezi 

ostatními provozními výnosy a ostatními provozními náklady, 

 

Úpravy související s ostatními provozními náklady a výnosy dle IFRS jsou následující:  

 ostatní provozní výnosy se sníží o částku 1 925 tis. Kč, 

 Ostatní výnosy se zvýší o částku 1 925 tis. Kč, 

 ostatní provozní náklady se sníží o částku 195 tis. Kč, 

 Ostatní náklady se zvýší o částku 195 tis. Kč. 

Úprava č. 13 – Kurzové rozdíly 

Účetní jednotka vykazuje ve výsledovce ve finančním výsledku hospodaření kurzové 

rozdíly, které vznikly z přepočtu peněžních položek v cizí měně při jednotlivých 

transakcích a při přepočtu uzávěrkovým kurzem ke konci účetního období. Kurzové 

rozdíly se dle IAS 21 vykazují kompenzovaně, tzn. jako výsledek kurzový zisk nebo 

ztráta s výjimkou, kdy jsou kurzové rozdíly významné. Vzhledem k tomu, že tyto 

rozdíly vznikají v souvislosti s běžnou činností společnosti, budou vykázány ve výkazu 

o úplném výsledku hospodaření, jako součást provozního výsledku hospodaření 

v položce Finanční náklady.  

 

Úpravy související s kurzovými rozdíly jsou následující: 

 ostatní finanční výnosy se sníží o částku 369 tis. Kč,  

 ostatní finanční náklady se sníží o částku 1 997 tis. Kč, 

 finanční náklady se zvýší o částku 1 628 tis. Kč, která se rovná rozdílu mezi 

ostatními finančními výnosy a ostatními finančními náklady. 
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Úprava č. 14 – Odložená daň 

Pro provedení úprav během převodu účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS je nutné 

zohlednit jaký dopad, mají tyto změny na výši odložené daně.  

 

   Tabulka 14: Odložená daň dle IFRS 

Období Položka 
Účetní 

hodnota 

Daňová 

hodnota 
Rozdíl Daň 

Odložená 

daň 

2008-2009 Finanční leasing aktiva 776 0 776 21 % 163 

2009-2010 Finanční leasing aktiva 628 0 628 20 % 126 

2010-2011 Finanční leasing aktiva 481 0 481 19 % 91 

2010-2011 Dlouhodobá pohledávka 1 287 1 564 -277 19 % -53 

2011-2012 Finanční leasing aktiva 333 0 333 19 % 63 

2011-2012 Dlouhodobá pohledávka 1 351 1 564 -213 19 % -40 

2011-2012 Rezerva 0 2 156 -2 156 19 % -410 

2008-2012 Odložená pohledávka     -60 
    

   Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Účetní jednotka eviduje v rozvaze odložený daňový závazek ve výši 396 tis. Kč.  

Po výpočtu odložené daně rozvahovou metodou byla zjištěna odložená daňová pohledávka 

ve výši 60 tis Kč. Pro vykazování odložené daňové pohledávky musí být splněna dle  

IAS 12 – Daně ze zisku kritéria pro testování budoucí užitečnosti pohledávky. 

Vzhledem k rizikům spojený s vykazováním odložené daňové pohledávky  

např. nepravděpodobnost že bude dosažen dostatečný zdanitelný zisk, který by umožnil 

využití části nebo celé odložené daňové pohledávky nebude tato daňová pohledávka 

vykázána.  
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4.2 Účetní závěrka sestavená v souladu s IFRS 

Účetní výkazy společnosti MERCI s. r. o. jsou sestaveny v souladu s IFRS ke dni  

31. 3. 2012 za jedno sledované účetní období. Účetní závěrka společnosti obsahuje 

výkaz o finanční situaci, výkaz o plném výsledku hospodaření a přílohu k účetní 

závěrce. 

4.2.1 Výkaz o úplném výsledku hospodaření společnosti MERCI s. r. o. 

Výkaz o úplném výsledku hospodaření za období končící 31. 3. 2012 (tis. Kč) 

  Tržby 280 207 

Ostatní výnosy 1 953 

2 190 

18 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 

Aktivace 

  

Spotřeba materiálu a surovin 192 843 

Osobní náklady 39 281 

Odpisy 4 429 

Ostatní náklady  45 058 

Finanční výnosy 412 

Finanční náklady 1 664 

  Zisk před zdaněním  4 740 

Daň ze zisku  2 057 

  Zisk za období  2 683 
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4.2.2 Výkaz o finanční situaci podniku společnosti MERCI s. r. o. 

Výkaz o finanční situaci podniku za období končící 31. 3. 2012 (v tis. Kč) 

 
 

AKTIVA 
 

 Dlouhodobá aktiva 
 

 Pozemky, budovy a zařízení  29 401 

Nehmotné aktiva 27 

Nedokončené nehmotné aktivum 335 

Investice v přidružených podnicích 349 

Dlouhodobé obchodní pohledávky 1 351 

Dlouhodobá aktiva celkem 31 463 

  

Krátkodobé aktiva  

  

Zásoby 24 531 

Obchodní pohledávky 40 400 

Ostatní pohledávky 20 320 

Peníze a peněžní ekvivalenty 9 688 

Krátkodobá aktiva celkem  94 939 
 

AKTIVA CELKEM 126 402 

 
 

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY 

  

Vlastní kapitál 87 690 

Základní kapitál  3 180 

Rezervní fondy  318 

Nerozdělený zisk  84 192 
 

Dlouhodobé závazky  

 
 

Dlouhodobý závazek z titulu leasingu 213 

Odložená daň 396 

Dlouhodobé závazky celkem 609 
 

Krátkodobé závazky 

 
 

Obchodní závazky 23 918 

Ostatní závazky 14 185 

Krátkodobé závazky celkem 38 103 
 

Závazky celkem 38 712 
 

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM  126 402 
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4.2.3 Příloha k účetním výkazům společnosti MERCI s. r. o.  

I. Základní identifikace společnosti 

Obchodní firma:   MERCI s. r. o. 

Sídlo:     627 00, Brno-Slatina, Hviezdoslavova 55b čp. 1192, ČR 

Právní forma:    společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo:   446966447 

Datum vzniku:  27. července1992 

Předmět činnosti:  výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, 

obchodní činnost dle živnostenského oprávnění 

Ověřované období:   hospodářský rok 1. 4. 2011–31. 03. 2012 

Základní kapitál:  3 180 000 

Zaměstnanci:    průměrný počet zaměstnanců je 69  

 

II. Informace o nových standardech, změnách ve standardech a jejich dopadech na 

společnost  

Společnost zpracovávala účetní závěrku podle Mezinárodních účetních standardů 

poprvé za účetní období 2011–2012. V roce 2012 zahájila používání standardů a 

interpretací vydaných Radou Mezinárodní účetní standard (IASB). Pro zpracování 

účetní závěrky dle IFRS za účetní období 2011–2012 byly použity a interpretovány 

následující standarty: 

 IFRS 1 – První přijetí IFRS, 

 IFRS 9 – Finanční nástroje, 

 IAS 1 – Sestavování a prezentace účetní závěrky, 

 IAS 2 – Zásoby, 

 IAS 12 – Daně ze zisku, 

 IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení, 

 IAS 17 – Leasing,  

 IAS 18 – Výnosy, 

 IAS 19 – Zaměstnanecké požitky, 

 IAS 20 – Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory, 

 IAS 21 – Funkční měna, 

 IAS 28 – Investice v přidružených podnicích, 
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 IAS 32 – Finanční nástroje; vykazování a sestavování účetní závěrky, 

 IAS 36 – Snížení hodnoty hmotných a nehmotných aktiv, 

 IAS 37 – Rezervy a podmíněné závazky a podmíněná aktiva, 

 IAS 38 – Nehmotná aktiva, 

 IAS 39 – Finanční nástroje; účtování a oceňování. 

 

III. Účetní pravidla 

IAS 1 – Sestavování a prezentace účetní závěrky 

Přiložené účetní výkazy společnosti jsou sestaveny v souladu s Mezinárodními 

standardy účetního výkaznictví na základě předpokladu trvání podniku. Tato účetní 

uzávěrka byla sestavena bez konsolidačních postupů. Účetní závěrka vychází z 

aktuálního principu. Transakce a s nimi spojené skutečnosti jsou znány v době jejich 

vzniku a zaúčtovány v účetní závěrce v období, ke kterému se věcně a časově vztahují a 

za předpokladu nepřetržitého trvání podniku. Účetní závěrka je sestavena na bázi 

historických cen a jednotlivé položky v účetních výkazech jsou vykazovány v tisících 

českých korunách. Společnost na základě svých činností stanovila vykazování 

krátkodobých a dlouhodobých aktiv a krátkodobých a dlouhodobých závazků jako 

oddělených položek přímo v rozvaze. 

 

IAS 2 – Zásoby 

Zásoby jsou oceněny v pořizovacích cenách nebo čisté realizovatelné hodnotě – je-li 

nižší. Pořizovací cena zásob zahrnuje cenu pořízení materiálu, přímé mzdové náklady 

 a režijní náklady související s uvedením zásob do jejich současného stavu a s dopravou 

zásob na místo uložení (sklad). Společnost pro stanovení pořizovací ceny zásob používá 

vážený aritmetický průměr – metodu FIFO. Nedokončená výroba je oceněna na úrovni 

vlastních nákladů na zakázku, zahrnující veškeré přímo přiřaditelné náklady  

(přímý materiál, mzdové náklady) a podíl výrobní režie příslušného střediska. 

 

IAS 12 – Daně ze zisku 

Daň z příjmu, výsledná částka uvedená ve výkazu zisku a ztrát zahrnuje účetní položky 

splatnou daň za účetní období a změnu zůstatku odložené daně s výjimkou změny 

odložené daně účtované přímo do vlastního kapitálu. 
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IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení 

Všechna aktiva společnosti jsou identifikovatelná, pod kontrolou společnosti a byla 

pořízena jako samostatné položky. Při prvotním uznání byla oceněna v pořizovací ceně.  

Pro odepisování aktiv se používá lineární metoda v závislosti na době použitelnosti. 

Během ověřovaného období nedošlo k přecenění aktiv společnosti a nebyla vykázána 

ztráta ze snížení hodnoty dle IAS 36. 

 

IAS 17 – Leasing 

Společnost eviduje položky aktiv, na které se vztahuje IAS 17. V roce 2008 byla 

uzavřena leasingové smlouvy na finanční leasing na osobní automobil. V roce 2014 

dojde ke splacení a odkoupení automobilu od pronajímatele za 1 190 Kč. 

 

IAS 18 – Výnosy 

Výnosy se oceňují v reálné hodnotě přijaté nebo nárokované protihodnoty. Snižují se 

o předpokládané vratky od odběratelů, rabaty a ostatní podobné slevy. 

 

IAS 21 – Dopady změn směnných kurzů cizích měn 

Funkční měnou společnosti je česká koruna (CZK), která je i měnou vykazování. K datu 

sestavení účetní závěrky společnosti eviduje položky v cizí měně. 

 

IAS 38 – Nehmotné aktiva 

V rozvahové položce software jsou evidovány zejména systémy pro vedení 

ekonomických agend, systém pro projekční studie a atd. Doba použitelnosti softwarů se 

stanovuje na základě licenčních smluv. Společnost eviduje v rozvaze nehmotné 

nedokončené aktivum, jedná se o informační podnikový systém. Dle standardu je na 

konci účetního období prováděn test na snížení hodnoty. V hodnoceném roce nedošlo 

ke změně odhadu v dobách použitelnosti těchto aktiv ani ke snížení hodnoty dle IAS 36. 

 

IAS 32/39, IFRS 7 – Finanční nástroje 

Finanční aktiva a finanční závazky jsou uznány v rozvaze společnosti v okamžiku, kdy 

se společnost stane účastníkem smluvních podmínek finančních nástrojů. Finanční 

aktiva a finanční závazky se při prvotním vykázání oceňují reálnou hodnotou.  
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 Dlouhodobé pohledávky – pohledávky společnosti jsou vykazovány v 

amortizované hodnotě za použití efektivní úrokové míry na současnou hodnotu. 

Pokud existují objektivní důkazy o tom, že došlo ke snížení hodnoty 

pohledávky, je zůstatková hodnota takové pohledávky snížena o opravnou 

položku na současnou hodnotu odhadovanou ze zpětně získatelné hodnoty. 

 Peníze a peněžní ekvivalenty – představují peněžní prostředky a peněžní 

ekvivalenty skládající se z peněz v hotovosti, vkladů u banky, které jsou 

pohotově směnitelné a vysoce likvidní. 

 Dlouhodobé závazky – jsou vykázány v amortizované hodnotě za použití metody 

efektivní úrokové míry, tedy v reálné podobě. 

 

IAS 8 – Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby 

Úpravy účetních odhadů jsou zaúčtovány v období, v němž jsou odhady upraveny,  

má-li úprava dopad pouze na dané období, nebo v období, v němž je úprava provedena, 

a v dalších obdobích, jestliže má úprava dopad na běžné období i období budoucí. 

 

IAS 10 – Následné události 

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu účetních výkazů 

jsou zachyceny v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující 

informace o podmínkách, které existovali k rozvahovému dni. 

 

Sestavená příloha k účetním výkazům společnosti MERCI s. r. o., není úplná. Příloha 

k výkazům dle IFRS je podrobnější a obsáhlejší. Přílohu k účetním výkazům jsem 

uvedla proto, abych nastínila její obsah a upozornila na to, že je příloha k výkazům 

důležitou a nedílnou součástí účetní závěrky, která poskytuje nezbytné informace pro 

uživatele. Dále může příloha účetní závěrky osahovat strategii společnosti a řízení rizik. 
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5 VYMEZENÍ DOPADŮ TRANSFORMACE NA OBRAZ 

O FINANČNÍ POZICI A VÝKONNOSTI PODNIKU 

Po převodu účetní závěrky sestavené dle ČÚL na účetní závěrku sestavenou v souladu 

s IFRS je nutné vymezit dopady aplikace těchto dvou rozdílných systému vykazování 

účetních informací na obraz o finanční pozice a výkonnosti společnosti MERCI s. r. o. 

V první kroku provedu srovnání hospodářského výsledku a vlastního kapitálu před 

použitím a po použití IFRS 1 – První přijetí mezinárodních standardů. Na první pohled 

je patrné, že vlivem rozdílu ve vykazování, které jsou dány požadavky IFRS došlo ke 

změnám výsledku hospodaření, bilanční sumy aktiv a pasiv společnosti MERCI s. r. o.  

 

Porovnání vlivu změn provedených v rámci IFRS na jednotlivé úrovně vykázaných 

výsledků hospodaření znázorňuje následující graf.  

 

      Graf 2: Výsledky hospodaření vykázané dle ČÚL a dle IFRS  

 
     

                   Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Společnost MERCI s. r. o. při vykazování účetních informací dle ČÚL dosáhla čistého 

zisku 5 834 tis. Kč a při vykazování účetních informací v souladu s IFRS společnost 

dosáhla zisku 2 683 tis. Kč. Tento rozdíl v jednotlivých výsledcích hospodaření a 

bilanční sumě aktiv a pasiv je vyvolán především rozdílným účtováním leasingu dle 

ČÚL a IFRS, kdy se aktiva zvýší zařazením najatého majetku a sníží se náklady o 

měsíční leasingové náklady, které byly vykázány dle ČÚL. Mezi další významné 

změny, kterými jsou jednotlivé výsledky hospodaření ovlivněny, je rozpuštění rezervy 
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na opravu DHM, která se dle IFRS nesmí tvořit, protože není znám dopředu závazek, 

vykázání dlouhodobé pohledávky v současné hodnotě a s ní spojený finanční výnosy a 

dalšími úpravami, které se musí v rámci převodu účetní závěrky na IFRS provést. 

 

Pro zhodnocení vlivů změn ve vykazování v souladu s IFRS na obraz o finanční pozici  

a výkonnosti společnosti MERCI s. r. o. vyberu pouze relevantní ukazatele, kde se 

rozdíly ve vykazování dle ČÚL a dle IFRS promítnou. Položky účetní závěrky, které 

jsou ovlivněny rozdílným způsobem vykazování účetních informací, jsou následující 

položky:  

 bilanční suma aktiv a pasiv, 

 dlouhodobé pohledávky a závazky,  

 stálá aktiva a oběžná aktiva,  

 výsledek hospodaření za účetní období,  

 výsledek hospodaření po zdanění, 

 nerozdělený zisk. 

 

Z tohoto přehledu lze odvodit, že ovlivněny budou následující ukazatelé finanční 

analýzy: 

 hodnoty rozdílových ukazatelů na bázi fondů finančních prostředků, 

 hodnoty ukazatelů rentability, 

 hodnoty ukazatelů řízení aktiv,  

 hodnoty ukazatelů zadluženosti. 

Ukazatelé na bázi fondů finančních prostředků 

Čistý pracovní kapitál je ukazatel vyjádřený rozdílem oběžných aktiv a celkových 

krátkodobých závazků. Tento ukazatel se využívá k řízení plynulosti výrobního 

procesu, udává „finanční polštář“ rezervu, kterou je společnost schopna v případě 

potřeby pokrýt své krátkodobé závazky. 
 

Tabulka 15: Čistý pracovní kapitál 

 

Čistý pracovní kapitál = Oběžná aktiva – Krátkodobé závazky (tis. Kč) 

Období 

2011–2012 

ČÚL IFRS 

67 042 58 187 
         

         Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z výsledku ukazatele čistého pracovního kapitálu je patrné, že si společnost  

MERCI s. r. o. tvoří značnou rezervu na pokrytí svých krátkodobých závazků. Hodnota 

čistého pracovního kapitálu dle IFRS je rozdílná od hodnoty čistého pracovního kapitálu 

dle ČÚL o 8 855 tis. Kč. Tento rozdíl vyplynul z převedení částek na straně aktiv 

časového rozlišení a dohadných účtů aktivních do Ostatních pohledávek společnosti, 

protože dle IFRS představují nezpochybnitelné pohledávky a vykázáním dlouhodobé 

pohledávky v současné hodnotě. Na straně pasiv došlo také k vykázání časového 

rozlišení a dohadných účtu pasivních v Ostatních pohledávkách, protože dle IFRS 

představují nezpochybnitelný dluh pro společnost MERCI s. r. o. 

Ukazatelé rentability 

Pro výpočet rentability se do vzorce dosazují úrovně výsledku hospodaření společnosti 

MERCI s. r. o.   

 

           Tabulka 16: Rentabilita aktiv (ROA) 

       Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rentabilita aktiv po úpravě položek související s finančním leasingem a rozpuštěním 

rezervy na opravu majetku poklesla o cca 2,5 %. Tento pokles je také zapříčiněn dalšími 

úpravami výsledku hospodaření v rámci vykazování dle IFRS. Hodnoty rentability aktiv 

jsou pro sledované období kladné a dosahují hranic doporučených hodnot pro finančně 

zdraví podnik, tj. 6-12 %. 

 

Výpočet rentability tržeb a rentability investic nebudu vzhledem ke stejným 

vypovídajícím schopnostem související s rozdíly ve vykazování dle ČÚL a IFRS uvádět. 

Hodnoty rentability klesají také v důsledku úprav spojených s leasingem a dalšími 

úpravami výsledku hospodaření (např. rozpuštění rezervy, finanční úroky z leasingu, 

snížením měsíčních leasingových nákladů). 

 

 

 

Rentabilita aktiv (ROA) = Čistý zisk/Aktiva celkem 

Období  

2011-2012 

ČÚL IFRS 

4,62 % 2,12 % 
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       Tabulka 17: Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = Čistý zisk/Vlastní kapitál 

Období  

2011-2012 

ČÚL IFRS 

7,30 % 3,06 % 
       

       Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Hodnota rentability vlastního kapitálu je po úpravách související s převodem účetní 

závěrky v souladu s IFRS nižší oproti hodnotě vyplývající s účtování dle ČÚL,  

a to o cca 3 %. Vlastní kapitál vykázaný dle požadavků IFRS je ovlivněn změnami 

provedenými v položce Nerozdělený zisk. Nerozdělený zisk je upravován o všechny 

změny vyplývající z rozdílnosti mezi účtováním dle IFRS a dle ČÚL. Hodnota ukazatele 

rentability vlastního kapitálu by měly být dle doporučených hodnot vyšší, jak hodnota 

ukazatele rentabilita aktiv. V obou případech ve sledovaném období je hodnota 

rentability vlastního kapitálu nižší, jak rentabilita aktiv. Tento ukazatel má vypovídající 

schopnost pro vlastníky společnosti MERCI s. r. o. a vyjadřuje celkovou výnosnost 

vlastních zdrojů.  

Ukazatele řízení aktiv 

Výpočtem ukazatelů řízení aktiv se získá obraz o tom, jestli je okamžitý majetek 

společnosti MERCI s. r. o. adekvátní k výsledkům jejích aktivit. 

 

     Tabulka 18: Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv =  Tržby/Celková aktiva 

Období  

2011-2012 

ČÚL IFRS 

2,18 2,16 
       

     Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Hodnoty ukazatele obratu celkových aktiv se se změnami vyplývající z rozdílnosti 

vykazování dle ČÚL a IFRS zásadně nemění a to z důvodu toho, že se bilanční suma 

aktiv v konečném zůstatku po všech úpravách změnila o 90 tis. Kč. Úpravy se týkaly 

zařazení aktiva pořízeného leasingem sníženého o oprávky do majetku společnosti a 

vykázání dlouhodobé pohledávky v současné hodnotě snížené o finanční výnosy. 

Hodnota ukazatele obratu aktiv by se měla pohybovat v intervalu od 1,6-3. Ve 
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sledovaném období se hodnoty ukazatele obratu celkových aktiv pohybují 

v doporučeném intervalu, společnost řídí ve sledovaném období správně svá aktiva. 

 

Tabulka 19: Obrat stálých aktiv 

Obrat stálých aktiv = Tržby/Stálá aktiva 

Období  

2011-2012 

ČÚL IFRS 

9,41 9,30  
  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výsledná hodnota ukazatele obratu stálých aktiv se porovnává s oborovým průměrem. 

Pokud jsou hodnoty nižší, než oborový průměr signalizuje to, že společnost má dostatek 

majetku, ale neumí ho efektivně využívat. Oborový průměr obratu stálých aktiv  

ve sledovaném období je stanovena na 10,02. Rozdíl ve výsledných hodnotách 

ukazatele obratu stálých aktiv dle ČÚL a dle IFRS souvisí s požadavky na zařazení 

najatého aktiva do majetku společnosti dle IFRS. Výsledné hodnoty ukazatele obratu 

stálých aktiv jsou mírně pod hranicí oborového průměru. Společnost by se měla zaměřit 

do budoucna na efektivnější využívání svého majetku. 

Ukazatelé zadluženosti  

Ukazatele zadluženosti vyjadřují, v jakém poměru z vlastních a cizích zdrojů jsou aktiva 

společnosti MERCI s. r. o. financována. Dle ČÚL jsou tzv. cizí zdroje přímo uvedeny  

v rozvaze. Dle IFRS se položka cizí zdroje v rozvaze explicitně uvádět nemusí. Cizí 

zdroje lze spočítat jako součet všech závazků, úvěrů a ostatních pasiv společnosti, 

anebo zjednodušeným způsobem od celkových aktiv odečíst vlastní kapitál. 

 

     Tabulka 20: Celková zadluženost 

Celková zadluženost = (Celková aktiva - Vlastní kapitál)/Celková aktiva 

Období  

2011-2012 

ČÚL IFRS 

32,19 % 30,63 % 
       

     Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ukazatel celkové zadluženosti nám udává poměr cizích zdrojů na financování 

společnosti MERCI s. r. o. Výsledný poměr cizích zdrojů na krytí majetku společnosti 

je v obou případech vykazování cca 30 %. Rozdílnost ve  výsledných hodnotách 
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ukazatele celkové zadluženosti je způsobena úpravami zahrnutými do nerozděleného 

zisku, který je součástí vlastního kapitálu při převod účetní závěrky na IFRS.  

Index IN 05 

Index IN05 představuje český index měření důvěryhodnosti, který respektuje specifické  

podmínky typické pro podnikání v České republice. Z tohoto hlediska patří  

k ukazatelům s velkou vypovídací schopností. Index IN 05 má následující vzorec: 

 

             
              

           
                   

        
                                       

               
 

        
                                      

              

         
      

              

        
             

                                   
 

 

 hodnoty < 0,9; podnik je bezprostředně ohrožen bankrotem, 

 hodnoty v intervalu <0,9-1,6>; podnik je v tzv. šedé zóně, podnik není 

bezprostředně ohrožen bankrotem, přestože nemá finanční problémy,  

 hodnoty > 1,6;  podnik je dostatečně finančně silná.
213

 

 

           Tabulka 21: IN 05 – Index důvěryhodnosti 

IN 05 – Index důvěryhodnosti 

Období  

2011-2012 

ČÚL IFRS 

1,53 1,13 
        

           Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Před převodem účetní závěrky na IFRS společnost MERCI s. r. o. dosahovala  

ve sledovaném období v indexu důvěryhodnosti hranice 1,5. Dle indexu důvěryhodnosti 

se jedná o finančně zdraví podnik, který není bezprostředně ohrožen bankrotem, 

přestože může mít finanční problémy. Po převodu účetní závěrky na IFRS se situace 

nemění, i když společnost dosahuje hranice 1,13. Pokles hodnoty je zapříčen nižším 

výsledkem hospodaření vlivem změn dle IFRS. 

                                                 
213

 KNAPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D. a ŠTEKER, D. Finanční analýza. Komplexní průvodce  

     s příklady, 2008, s. 134. 
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ZÁVĚR 

Harmonizace účetních systému je neustálý proces, který je nepříznivě ovlivňován 

odlišnostmi jednotlivých účetních systému různých zemí. Mezinárodní harmonizační 

proces je důsledkem pohybu kapitálu a osob v mezinárodním měřítku, vzrůstajícím 

počtem nadnárodních korporací a rozvojem kapitálového trhu. Účetní systémy a na ně 

navazující finanční výkaznictví každé země, je významně ovlivňováno povahou 

právního systému a vztahem účetního a daňového systému. Vztah účetního systému  

a daňových zákonů významně ovlivňuje konkrétní účetní soustavu, pokud je výsledek 

hospodaření zjištěný z účetnictví podkladem pro stanovení daňové povinnosti. Každá 

země má jiné požadavky v rámci účetnictví a finančního výkaznictví na věrné a poctivé 

zobrazení majetkové a finanční pozice podniku v účetní závěrce. Z tohoto hlediska je 

velmi těžké sjednocovat účetní systémy jednotlivých zemí, tak aby účetní informace 

poskytovaly věrný obraz, byly srozumitelné a srovnatelné pro externí uživatele.  

 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout metodiku převodu účetní závěrky a následná 

realizace převodu účetní závěrky podniku sestavené dle platné české účetní legislativy 

na účetní závěrku v souladu s IFRS. Při prvním převodu účetní závěrky podniku na 

IFRS musí společnost přijmout řadu úprav při přechodu z původních českých účetních 

pravidel, aby vykazované účetní informace splňovaly kritéria pro uznání a vykazování 

dle IFRS. Samotná aplikace IFRS není snadnou záležitosti, zejména vzhledem 

k rozdílnostem mezi tímto účetním systémem a českou účetní legislativou. Nedílnou 

součástí diplomové práce bylo následné vymezení dopadů aplikace různých systémů 

vykazování účetních informací na obraz o finanční pozici a výkonnosti podniku. 

 

Prvním krokem při zpracování diplomové práce bylo vymezit teoretický rámec pro 

vykazování účetních informací dle České účetní legislativy a dle Mezinárodních 

standardů účetního výkaznictví IFRS. České účetnictví je regulováno prostřednictvím 

zákona o účetnictví, souborem základních prováděcích vyhlášek Ministerstva financí 

ČR, pro jednotlivé typy účetních jednotek, Českých účetních standardů Ministerstva 

financí, pro jednotlivé účetní jednotky, obchodního zákoníku a dalšími předpisy.  

Na rozdíl od českého účetnictví IFRS představují doporučená pravidla pro účtování 

a finanční výkaznictví pro účetní jednotky, které emitují cenné papíry na světových 
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burzách a mají povinnost sestavovat účetní závěrku v souladu s IFRS. Dále pro podniky, 

které se staly dceřinou společností mateřské společnosti, která vykazuje dle IFRS nebo 

se může jednat o dobrovolný přechod na IFRS.  

 

V analytické části diplomové práce jsem se zabývala rozdíly ve vykazování dle platné 

české účetní legislativy a dle IFRS. Prvním krokem byl rozbor jednotlivých položek 

finančních výkazů účetní závěrky společnosti MERCI, s. r. o., které jsou sestavené 

v souladu s ČÚL. Výstupem analýzy finančních výkazů sestavených dle ČÚL byl výběr 

položek (oblastí), které byly předmětem převodu účetní závěrky sestavené v souladu  

s IFRS, protože nesplňovaly kritéria pro uznání a vykázání dle IFRS. Položky účetní 

závěrky, které nesplňovaly požadavky pro uznání a vykázání dle IFRS byly v rámci 

převodu účetní závěrky na IFRS upraveny tak, aby byly v souladu s IFRS a mohly být 

v rámci sestavování účetní závěrky dle IFRS vykázány.  

 

Následně jsem se v rámci diplomové práce zabývala samostatným převodem účetní 

závěrky sestavené v souladu s IFRS. Účetní jednotka, která poprvé sestavuje účetní 

závěrku v souladu s IFRS, musí postupovat dle IFRS 1 – První přijetí Mezinárodních 

standardů výkaznictví. V rámci převodu účetní závěrky na IFRS jsem si vypracovala 

převodní tabulku, která mi posloužila, jako podklad pro sestavení jednotlivých výkazů 

účetní závěrky dle IFRS. V převodních výkazech jsou zachyceny jednotlivé úpravy 

položek, aby mohla být daná položka vykázána v souladu s IFRS. Při převodu 

jednotlivých položek účetních výkazů na IFRS jsem používala rozdílovou metodu  

a ze vzniklých rozdílů ve vykazovaných položkách (částkách) dle ČÚL a IFRS jsem 

vypočítala odloženou daň. Úpravy, které jsem provedla při přechodu na IFRS z důvodů 

rozdílů v účetních pravidel dle ČÚL a IFRS, jsem vykázala přímo v nerozděleném zisku 

minulých let. 

 

Nejvýznamnější úpravy v rámci převodu účetní závěrky na IFRS se týkaly finančního 

leasingu osobního automobilu, dlouhodobých pohledávek, položek časového rozložení, 

dohadných účtů a rezervy na opravu majetku. Účtování a následné vykazování 

finančního leasingu podle ČÚL a podle IFRS je značně odlišné. Najatý osobní 

automobil a související dlouhodobý závazek byl oceněn na úrovni současné hodnoty 

minimálních leasingových splátek, muselo dojít k rozpuštění časově rozlišených 
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měsíčních nákladů souvisejících s finančním leasingem, které byly zaúčtovány v rámci 

ČÚL a byly vykázány finanční úroky plynoucí ze závazku z titulu finančního leasingu. 

Dlouhodobé pohledávky musí být ke konci účetního období oceněny dle IFRS metodou 

amortizovaných nákladů pomocí metody efektivní úrokové míry. Z tohoto důvodu byla 

konkrétně jedna dlouhodobá pohledávka společnosti diskontovaná na současnou 

hodnotu metodou amortizovaných nákladů. Pro diskontování této dlouhodobé 

pohledávky byl použit 5% úrok, který byl obsažen v částce pohledávky dle smlouvy 

s odběratelem. Další úprava se týkala položek časového rozlišení, které nejsou v IFRS 

definovány. Dle IFRS vznikají, pokud se výnosy nebo náklady zaúčtují v jiném 

okamžiku než související příjmy či výdaje a vykazují se jako pohledávky nebo závazky 

nikoli, jako samostatné položky. Proto jsou ve výkazech účetní závěrky sestavené 

v souladu s IFRS vykázány v rámci položky Ostatní pohledávky/Ostatní závazky. 

Obdobná úprava nastala i u položek dohadných účtů. Dohadné účty aktivní představují 

pro IFRS nezpochybnitelné pohledávky a proto byly vykázány jako Ostatní pohledávky  

a dohadné účty pasivní představují nezpochybnitelný závazek a byly vykázány jako 

Ostatní závazky. Poslední významná úprava byla provedena u rezervy na opravu 

majetku. Rezerva na úpravu majetku se dle IFRS nesmí tvořit, protože neexistuje 

budoucí závazek. Tato rezerva na opravu majetku byla rozpuštěna v rámci 

nerozděleného zisku. Po zmíněných úpravách jsem sestavila výkaz o finanční situaci 

společnosti MERCI s. r. o., výkaz o úplném výsledku hospodaření společnosti MERCI 

s. r. o. a přílohu k finančním výkazům. 

 

V závěrečné části diplomové práce jsem vymezila dopady aplikace těchto rozdílných 

systému na vykazování účetních informací na obraz o finanční pozici a výkonnosti 

společnosti MERCI s. r. o.  Největší dopad na obraz o finanční pozici a výkonnosti 

podniku při aplikaci dvou rozdílných účetních systémů jsem zaznamenala u ukazatelů 

rentability. Do jednotlivých ukazatelů rentability se totiž dosazují jednotlivé úrovně 

výsledku hospodaření společnosti, které se v rámci vykázání dle ČÚL a dle IFRS 

v důsledku jednotlivých úprav souvisejících s převodem účetní závěrky na IFRS značně 

liší. 

 

Pro porovnání vypovídací schopnosti plynoucí z hodnocení finanční pozice  

a výkonnosti podniku při aplikaci dvou rozdílných účetních systémů ČÚL a IFRS je 
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nezbytně důležité definovat stejně vstupní data, která se pro jednotlivé výpočty finanční 

analýzy používají. Jestliže nelze vstupní data definovat nebo alespoň upravit pro 

výpočet je nutné tuto nesrovnalost brát v úvahu při interpretaci výsledků finanční 

analýzy. 

 

Na závěr bych chtěla zhodnotit objektivitu ČÚL a IFRS. Česká účetní legislativa 

oceňuje na bázi historických cen, která je uplatňována u většiny aktiv a pasiv a mezi její 

nevýhody patří vazba na minulost. Historická cena má velmi slabou vypovídající 

schopnost těch skupin aktiv, jejichž hodnota přestává být závislá na prvotním 

zachycení. ČÚL nepoužívá metodu oceňování na současnou hodnotu a až na výjimky 

nedovoluje přeceňovat na reálnou hodnotu na rozdíl od IFRS. Z tohoto hlediska se mi 

jeví, jako objektivnější přístup k oceňování aktiv a pasiv dle IFRS, které zohledňuje 

faktor času.  

 

Dle IFRS se metoda odepisování posuzuje individuálně pro každé aktivum zvlášť  

na základě odhadu doby využitelnosti a každý rok by měla účetní jednotka tuto metodu 

posoudit, jestli nedošlo ke změnám metody odepisování. ČÚL je při volbě metody 

odepisování a při odhadu využitelnosti ovlivňována zákonem o dani z příjmů, který řadí 

majetek do odpisových skupin. ČÚL dovoluje účetní jednotce stanovit odpisový plán 

pro skupinu podobných aktiv. V obou případech může docházet ke zkreslení doby 

využitelnosti aktiva a zvolená metoda odepisování nemusí vyhovovat konkrétním 

podmínkám užívání aktiva v podniku, výše odpisů nemusí být ekonomicky adekvátní.  

 

Dalším významným rozdílem mezi IFRS a ČÚL je v účtování a zachycování leasingu.  

Zachycení finančního leasingu dle IFRS je založeno na respektování obsahu před 

formou, na rozdíl od zachycení finančního leasingu v účetnictví dle ČÚL. Účetní 

jednotka zahrne předmět finančního leasingu do svého majetku v rozvaze a vykáže 

dlouhodobý závazek z finančního leasingu, protože jinak by došlo ke zkreslení 

vypovídající schopnosti účetních výkazů. Při zhodnocení finanční pozice a výkonnosti 

podniku, když se neupraví výkazy o položky související s leasingem, dochází  

ke zkreslení informací o zadluženosti podniku a o efektivnosti dlouhodobých aktiv.  
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Výkazy sestavované dle české účetní úpravy slouží, jako podklad pro stanovení základu 

daně naproti tomu výkazy sestavené dle IFRS slouží primárně pro uživatele a umožňují 

mezinárodní srovnávání.  

 

Vzhledem ke všem zmíněným bodům IFRS mnohem věrněji zohledňuje skutečné dění  

v podniku a jeví se jako objektivnější účetní systém, který podává srozumitelný, 

srovnatelný a věrný a poctivý obraz o podniku.  
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  (International Financial Reporting InterpretationsCommittee) 

  (International Accounting Standards Committee)   

IFRS  Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 

  (International Financial Reporting Standards) 

IAS  Mezinárodní účetní standardy  

(International Accounting Standards) 

KAČR  Komora auditorů České republiky 

Kč   Koruna česká  

MF ČR Ministerstvo financí České republiky 
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ROA   Rentabilita vloženého kapitálu  

(Return On Assets – ROA) 

ROE   Rentabilita vlastního kapitálu  

(Return On Equite – ROE) 

ROI   Rentabilita investovaného kapitálu  

(Return On Investment – ROI) 

ROS   Rentabilita tržeb      

(Return On Sales – ROS) 

SIC  Interpretace IFRS 

  (Standing Interpretations Committee) 

SMV  Samostatné movité věci a soubor movitých věcí 

§  Paragraf 

US  Spojené státy americké 

VZZ  Výkaz zisku a ztráty 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Struktura zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Účtová osnova 

 

Část první  Obecná ustanovení; § 1 až § 8,   

Část druhá Rozsah vedení účetnictví, účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy;  

 § 9 až § 17, 

Část třetí  Účetní závěrka; § 18 až § 23b, 

Část čtvrtá Způsob oceňování; § 24 až § 28, 

Část pátá  Inventarizace majetku a závazků; § 29 až § 30, 

Část šestá Úschova účetních záznamů; § 31 až § 32, 

Část sedmá Ustanovení společná, přechodná a závěrečná; § 33 až § 40. 

 

Tabulka 22: Účtová osnova pro podnikatele 

 

ÚČETNÍ OSNOVA 

 

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 

 

01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 

010 - Dlouhodobý nehmotný majetek 

011 - Zřizovací výdaje 

012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

013 - Software 

014 - Ocenitelná práva 

019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 

 

02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

021 - Stavby 

022 - Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí 

025 - Pěstitelské celky trvalých porostů 

026 - Základní stádo a tažná zvířata 

029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 

 

03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

031 - Pozemky 

032 - Umělecká díla a sbírky 

 

04 - Pořízení dlouhodobého majetku 
040 - Pořízení dlouhodobého majetku 

041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 

042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

043 -Pořízení dlouhodobého finančního majetku 

 

Účtová třída 4 - Kapitálové účty a 

dlouhodobé závazky 
 

41 - Základní kapitál a kapitálové fondy 
411 - Základní kapitál 

412 - Emisní ážio 

413 - Ostatní kapitálové fondy 

414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků 

418 - Oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách 

419 - Změny základního kapitálu 

 

42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky 

hospodaření 
421 - Zákonný rezervní fond 

422 - Nedělitelný fond 

423 - Statutární fondy 

427 - Ostatní fondy 

428 - Nerozdělený zisk minulých let 

429 - Neuhrazená ztráta minulých let 

 

43 - Výsledek hospodaření 
431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím 

řízení 

 

45 - Rezervy 
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05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 
050 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 

051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek 

 

052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 

 

053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek 

 

 

06 - Dlouhodobý finanční majetek 
061 - Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s 

rozhodujícím vlivem 

062 - Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s 

podstatným vlivem 

063 - Realizovatelné cenné papíry a podíly 

065 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti 

066 - Půjčky podnikům ve skupině 

067 - Ostatní půjčky 

069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek 

 

07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému 

majetku 

070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému 

majetku 

071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům 

072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu 

a vývoje 

073 - Oprávky k softwaru 

074 - Oprávky k ocenitelným právům 

079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 

nehmotnému majetku 

 

08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému 

majetku 
081 - Oprávky ke stavbám 

082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a 

souborům movitých věcí 

085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých 

porostů 

086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným 

zvířatům 

089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 

hmotnému majetku 

 

09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku 
091 - Opravná položka k dlouhodobému 

nehmotnému majetku 

092 - Opravná položka k dlouhodobému 

hmotnému majetku 

093 - Opravná položka k dlouhodobému 

nedokončenému nehmotnému majetku 

094 - Opravná položka k dlouhodobému 

nedokončenému hmotnému majetku 

095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám 

451 - Rezervy zákonné 

459 - Ostatní rezervy 

 

46 - Bankovní úvěry 
461 - Bankovní úvěry 

 

47 - Dlouhodobé závazky 
471 - Dlouhodobé závazky k podnikům ve 

skupině 

 

473 -Emitované dluhopisy 

 

474 - Závazky z pronájmu 

475 -Dlouhodobé přijaté zálohy 

 

 

478 - Dlouhodobé směnky k úhradě 

479 - Ostatní dlouhodobé závazky 

 

48 - Odložený daňový závazek a pohledávka 
481 - Odložený daňový závazek a pohledávka 

 

49 - Individuální podnikatel 
491 - Účet individuálního podnikatele 

 

Účtová třída 5 - Náklady 
 

50 - Spotřebované nákupy 
500 - Spotřebované nákupy 

501 - Spotřeba materiálu 

502 - Spotřeba energie 

503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných 

dodávek 

504 - Prodané zboží 

 

51 - Služby 
510 - Služby 

511 - Opravy a udržování 

512 - Cestovné 

513 - Náklady na reprezentaci 

518 - Ostatní služby 

 

52 - Osobní náklady 
520 - Osobní náklady 

521 - Mzdové náklady 

522 - Příjmy společníků a členů družstva ze 

závislé činnosti 

523 - Odměny členům orgánů společnosti a 

družstva 

524 - Zákonné sociální pojištění 

525 - Ostatní sociální pojištění 

526 - Sociální náklady individuálního 

podnikatele 

527 - Zákonné sociální náklady 

528 - Ostatní sociální náklady 

 

53 - Daně a poplatky 
530 - Daně a poplatky 
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096 - Opravná položka k dlouhodobému 

finančnímu majetku 

097 - Opravná položka k nabytému majetku 

098 - Oprávky k opravné položce k nabytému 

majetku 

 

Účtová třída 1 - Zásoby 

 

11 - Materiál 
111 - Pořízení materiálu 

112 - Materiál na skladě 

119 - Materiál na cestě 

 

12 - Zásoby vlastní výroby 
121 - Nedokončená výroba 

122 - Polotovary vlastní výroby 

123 - Výrobky 

124 - Zvířata 

 

13 - Zboží 
131 - Pořízení zboží 

 

132 - Zboží na skladě a v prodejnách 

139 - Zboží na cestě 

 

 

19 - Opravné položky k zásobám 
191 - Opravná položka k materiálu 

192 - Opravná položka k nedokončené výrobě 

193 - Opravná položka k polotovarům vlastní 

výroby 

194 - Opravná položka k výrobkům 

195 - Opravná položka ke zvířatům 

196 - Opravná položka ke zboží 

 

Účtová třída 2 - Finanční účty 

 

21 - Peníze 
210 - Peníze 

211 - Pokladna 

213 - Ceniny 

 

22 - Účty v bankách 
221 - Bankovní účty 

 

23 - Běžné bankovní úvěry 
231 - Krátkodobé bankovní úvěry 

232 - Eskontní úvěry 

 

24 - Jiné krátkodobé finanční výpomoci 
241 - Emitované krátkodobé dluhopisy 

249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 

 

25 - Krátkodobý finanční majetek 
251 - Majetkové cenné papíry k obchodování 

252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 

253 - Dlužné cenné papíry k obchodování 

255 - Vlastní dluhopisy 

531 -Daň silniční 

532 - Daň z nemovitosti 

538 - Ostatní daně a poplatky 

 

54 - Jiné provozní náklady 
540 - Jiné provozní náklady 

541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 

542 - Prodaný materiál 

543 - Dary 

544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

545 - Ostatní pokuty a penále 

546 - Odpis pohledávky 

548 - Ostatní provozní náklady 

549 - Manka a škody 

 

55 - Odpisy, rezervy a opravné položky 

provozních nákladů 
551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 

 

552 - Tvorba zákonných rezerv 

554 - Tvorba ostatních rezerv 

555 - Zúčtování komplexních nákladů příštích 

období 

 

 

557 - Zúčtování oprávky k opravné položce k 

nabytému majetku 

558 - Tvorba zákonných opravných položek 

559 - Tvorba opravných položek 

 

 

56 - Finanční náklady 
560 - Finanční náklady 

561 - Prodané cenné papíry a podíly 

562 - Úroky 

563 - Kurzové ztráty 

564 - Náklady z přecenění majetkových cenných 

papírů 

566 - Náklady z finančního majetku 

567 - Náklady z derivátových operací 

568 - Ostatní finanční náklady 

569 - Manka a škody na finančním majetku 

 

57 - Rezervy a opravné položky finančních 

nákladů 
574 - Tvorba rezerv 

579 - Tvorba opravných položek 

 

58 - Mimořádné náklady 
580 - Mimořádné náklady 

581 - Náklady na změnu metody 

582 - Škody 

584 - Tvorba rezerv 

588 - Ostatní mimořádné náklady 

589 - Tvorba opravných položek 
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256 - Dlužné cenné papíry se splatností do jednoho 

roku držené do splatnosti 

257 - Ostatní realizovatelné cenné papíry 

259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku 

 

26 - Převody mezi finančními účty 
261 - Peníze na cestě 

 

29 - Opravné položky ke krátkodobému 

finančnímu majetku 

291 - Opravná položka ke krátkodobému 

finančnímu majetku 

 

Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy 

 

31 - Pohledávky 

311 - Odběratelé 

312 - Směnky k inkasu 

313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry 

314 - Poskytnuté provozní zálohy 

315 - Ostatní pohledávky 

 

32 - Závazky 
321 - Dodavatelé 

322 - Směnky k úhradě 

324 - Přijaté zálohy 

325 - Ostatní závazky 

 

 

33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 
331 - Zaměstnanci 

333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům 

 

 

335 - Pohledávky za zaměstnanci 

336 - Zúčtování s institucemi sociálního 

zabezpečení a zdravotního pojištění 

 

34 - Zúčtování daní a dotací 
341 - Daň z příjmů 

342 - Ostatní přímé daně 

343 - Daň z přidané hodnoty 

345 - Ostatní daně a poplatky 

346 - Dotace ze státního rozpočtu 

347 - Ostatní dotace 

 

35 - Pohledávky ke společníkům a sdružení 
351 - Pohledávky k podnikům ve skupině 

353 - Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 

354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty 

355 - Ostatní pohledávky za společníky 

358 - Pohledávky k účastníkům sdružení 

 

36 - Závazky ke společníkům a sdružení 
361 - Závazky k podnikům ve skupině 

364 - Závazky ke společníkům při rozdělování 

zisku 

365 - Ostatní závazky ke společníkům 

59 - Daně z příjmů a převodové účty 
591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná 

592 - Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená 

593 - Daň z příjmů z mimořádné činností - 

splatná 

594 - Daň z příjmu z mimořádné činnosti - 

odložená 

595 - Dodatečné odvody daně z příjmů 

596 - Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům 

597 - Převod provozních nákladů 

598 - Převod finančních nákladů 

 

Účtová třída 6 - Výnosy 
 

60 - Tržby za vlastní výkony a zboží 
600 - Tržby za vlastní výkony a zboží 

601 - Tržby za vlastní výrobky 

602 - Tržby z prodeje služeb 

604 - Tržby za zboží 

 

61 - Změny stavu vnitropodnikových zásob 
610 - Změny stavu vnitropodnikových zásob 

611 - Změna stavu nedokončené výroby 

612 - Změna stavu polotovaru 

613 - Změna stavu výrobku 

614 - Změna stavu zvířat 

 

62 - Aktivace 
620 - Aktivace 

621 - Aktivace materiálu a zboží 

 

 

622 - Aktivace vnitropodnikových služeb 

623 -Aktivace dlouhodobého nehmotného 

majetku 

624 -Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 

 

64 - Jiné provozní výnosy 
640 - Jiné provozní výnosy. 

 

641 - Tržby z prodeje dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 

642 - Tržby z prodeje materiálu 

644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

646 - Výnosy z odepsaných pohledávek 

648 - Ostatní provozní výnosy 

 

65 - Zúčtování rezerv a opravných položek 

provozních výnosů 
652 - Zúčtována zákonných rezerv 

654 - Zúčtování ostatních rezerv 

655 - Zúčtování komplexních nákladů příštích 

období 

657 - Zúčtování oprávky k opravné položce k 

nabytému majetku 

658 - Zúčtování zákonných opravných položek 

659 - Zúčtování opravných položek 
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366 - Závazky ke společníkům a členům družstva 

ze závislé činnosti 

367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných 

papírů a vkladů 

368 - Závazky k účastníkům sdružení 

 

37 - Jiné pohledávky a závazky 
371 - Pohledávky z prodeje podniku 

372 - Závazky z koupě podniku 

373 - Pohledávky a závazky z pevných 

termínových operací 

374 - Pohledávky z pronájmu 

375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů 

376 - Nakoupené opce 

377 - Prodané opce 

378 - Jiné pohledávky 

379 - Jiné závazky 

 

38 - Přechodné účty aktiv a pasiv 
381 - Náklady příštích období 

382 - Komplexní náklady příštích období 

383 - Výdaje příštích období 

384 - Výnosy příštích období 

385 - Příjmy příštích období 

386 - Kurzové rozdíly aktivní 

387 - Kurzové rozdíly pasivní 

388 - Dohadné účty aktivní 

389 - Dohadné účty pasivní 

 

 

39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a 

vnitřní zúčtování 
391 - Opravná položka k pohledávkám 

395 - Vnitřní zúčtování 

398 - Spojovací účet při sdružení 

 

66 - Finanční výnosy 
660 - Finanční výnosy 

661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 

662 - Úroky 

663 - Kurzové zisky 

664 - Výnosy z přecenění majetkových cenných 

papírů 

665 - Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku 

666 - Výnosy z krátkodobého finančního 

majetku 

667 - Výnosy z derivátových operaci 

668 - Ostatní finanční výnosy 

 

67 - Zúčtování rezerv a opravných položek 

finančních výnosů 
674 - Zúčtování rezerv 

679 - Zúčtování opravných položek 

 

68 - Mimořádné výnosy 
680 - Mimořádné výnosy 

681 - Výnosy ze změny metody 

684 - Zúčtování rezerv 

688 - Ostatní mimořádné výnosy 

689 - Zúčtování opravných položek 

 

69 - Převodové účty 
697 - Převod provozních výnosů 

698 - Převod finančních výnosů 

 

Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové 

účty 

70 - Účty rozvážné 
701 - Počáteční účet rozvážný 

702 - Konečný účet rozvážný 

 

71 - Účet zisků a ztrát 
710 - Účet zisků a ztrát 

 

75 až 79 - Podrozvahové účty 
 

Účtové třídy 8 a 9 - Vnitropodnikové 

účetnictví 

 

Zdroj: Zpracováno dle BUSINESSCENTER. Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele 

[online]. 1998-2013 [cit. 2013-02-16]. Dostupné z 

http://business.center.cz/business/finance/ucetnictvi/postupy/priloha1.aspx 
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Příloha č. 2: České účetní standardy pro podnikatele 2012
214

 

 

001  Účty a zásady účtování na účtech  

002  Otevírání a zavírání účetních knih  

003  Odložená daň 

004 Rezervy 

005 Opravné položky 

006  Kursové rozdíly 

007  Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem pořízených úbytků zásob  

008  Operace s cennými papíry 

009  Deriváty 

010 Zrušen (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  

017 Zúčtovací vztahy 

018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 

019 Náklady a výnosy 

020 Konsolidovaná účetní závěrka  

021 Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a 

likvidaci 

022 Postup účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku 

státu na jiné osoby 

023 Přehled o peněžních tocích  

 

 

 

 

                                                 
214

 SVATOŠOVÁ, J. a TRÁVNÍČKOVÁ, J., Účtová osnova, České účetní standard:  

     postupy účtování pro podnikatele, 2012, s. 26-28.  
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Příloha č. 3: Přehled vydaných mezinárodních standardů k 1. 1. 2012 

 

    Tabulka 23: IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 

IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 

(International Financial Reporting Standards) 

IFRS 1 
První přijetí mezinárodních standardů účetního výkaznictví 

First-timeAdoptionofInternacionalFinancial Reporting Standards 

IFRS 2 
Úhrady vázané na akcie 

Share-basedPayment 

IFRS 3 
Podnikové kombinace 

BusinesssCombination 

IFRS 4 
Pojistné smlouvy 

InsuranceContracts 

IFRS 5 
Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti 

Non-currentAssetsHelddorSale and DiscountinuedOperation 

IFRS 6 
Průzkum a hodnocení nerostných zdrojů 

ExplorationforandEvaluationofMineralResources 

IFRS 7 
Finanční nástroje: Zveřejňování 

Financial Instruments: Disclosures 

IFRS 8 
Provozní segmenty 

Operatingsegments 

IFRS 9 
Finanční nástroje 

Financial Instruments 

IFRS 10 
Konsolidovaní účetní závěrka 

ConsolidatesFinancialStatements 

IFRS 11 
Společná uspořádání 

Joint Arrengements 

IFRS 12 
Zveřejnění účastí v jiných účetních jednotkách 

DisclosureofItems in OtherEntities 

IFRS 13 
Oceňování ve Fair Value 

Fair ValueMeasurement 
     

    Zdroj: Vlastní zpracování dle IFRS. Standards (IFRSs) [online]. 2012 [cit. 2013-02-16].  

    Dostupné z: http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/IFRS.asp 
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    Tabulka 24: IAS – Mezinárodní účetní standardy 

IAS – Mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards) 

IAS 1 
Sestavování a zveřejňování účetní závěrky  

Presentation of Financial Statements 

IAS 2 
Zásoby  

Inventories 

IAS 7 
Výkazy peněžních toků  

Statementof Cash Flows 

IAS 8 
Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby 

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 

IAS 10 
Události po rozvahovém dni 

Events Aftert he Balance Sheet Date 

IAS 11 
Stavební smlouvy (Smlouvy o zhotovení) 

Construction Contracts 

IAS 12 
Daně ze zisku 

IncomeTaxes 

IAS 16 
Pozemky, budovy a zařízení  

Property, Plant and Equipment 

IAS 17 
Leasingy 

Leases 

IAS 18 
Výnosy 

Revenue 

IAS 19 
Zaměstnanecké požitky 

Employee Benefits 

IAS 20 
Vykazování státních a zveřejňování státní podpory 

Accounting for Goverment Grants and Disclosure of Goverrment Assistance 

IAS 21 
Dopady změn měnových kurzů 

The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates 

IAS 23 
Výpůjční náklady 

Borrowing Costs 

IAS 24 
Zveřejněný spřízněných stran  

Related Party Disclosures 

IAS 26 
Penzijní plány  

Accounting and Reporting by Retirement, Benefits plans 

IAS 27 
Konsolidovaná a individuální účetní závěrka  

Consolidated and Separate Financial Statements 

IAS 28 
Investice do přidružených podniků 

Accounting for Investments in Associates 

IAS 29 
Vykazování v hyperinflačních ekonomikách  

Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 

IAS 31 
Vykazování účastí ve společných podnicích  

Financial Reporting of Interests in Joint Ventures 

IAS 32 
Finanční nástroje: Zveřejňování a vykazování  

Financial Instruments: Disclosures and Presentation 

IAS 33 
Zisk na akcii  

Earnings Per Share 

IAS 34 
Mezitímní účetní výkaznictví  

Interim Financial Reporting 
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IAS 36 
Snížení hodnoty aktiv 

Impairment of Assets 

IAS 37 
Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky 

Provision, Contingent Liabilities and Contingent Assets 

IAS 38 
Nehmotná aktiva  

Intangible Assets 

IAS 39 
Finanční nástroje: účtování a oceňování  

Financial Instruments: Recognition and Measurement 

IAS 40 
Investice do nemovitostí  

Investment Property 

IAS 41 
Zemědělství  

Agriculture 
      

      Zdroj: Vlastní zpracování dle IFRS. Standards (IFRSs):TheunaccompaniedIASs and     

     theirtechnicalsummaries [online]. 2012 [cit. 2013-02-16].  

     Dostupné z: http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/IAS.aspx. 
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Příloha č. 4: Přehled vydaných interpretací mezinárodních standardů k 1. 1.2012 

 

    Tabulka 25: IFRIC – Přehled vydaných interpretace 

IFRIC – Přehled vydaných interpretace 

(International Financial Reporting InterpretationsCommittee) 

IFRIC 1 

Změny v existujících závazcích souvisejících s vyřazením, rekultivací a podobných 

závazcích 

Changes in ExistingDecommissioning, Restoration and SimilarLiabilities 

IFRIC 2  
Členské podíly v družstvech a podobné nástroje  

Member’sShares in Co-operativeEntities and Similar Instruments 

IFRIC 4 
Určení, zda smlouva obsahuje leasing  

DeterminingWhetheran Arrangement Contains a Lease 

IFRIC 5 

Práva na podíly ve fondech pro vyřazení rekultivaci a životní prostředí  

Rights to InterestsArisingfromDecommissioning, Restoration and 

EnvironmentalRehabilitionFunds 

IFRIC 6 

Závazky vzniklé z účasti na specifických trzích  - odpad (likvidace odpadu) 

z elektrických a elektronických zařízení  

LiabilitiesArisingfromParticipating in a Specific Market – WasteElectrical and 

ElectronicEquipment 

IFRIC 7 

Aplikace přístupu přepracování IAS 29  - Vykazování v hyperinflačních 

ekonomikách  

ApplyingtheRestatementApproachunderIAS 29 Financial Reporting in 

HyperinflationaryEconomies 

IFRIC 10 
Mezitímní účetní závěrka a snížení hodnoty  

Interim Financial Reporting and Impairrment 

IFRIC 12 
Dohody o poskytnutí servisních služeb  

ServiceConcessionArrangements 

IFRIC 13 
Zákaznické věrnostní programy  

CustomerLoyaltyProgrammes 

IFRIC 14 

IAS 19 – Limit u aktiv z definovaných požitků, minimální požadavky na 

financování a jejich vzájemné souvislosti  

IAS 19 – The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum FundingRequirements 

and theirInteraction 

IFRIC 15 
Smlouvy o výstavbě nemovitostí  

AgreementsfortheConstructionof Real Estate 

IFRIC 16 
Zajištění čisté cizoměnové investice  

Hedgesof a Net Investment in a ForeignOperation 

IFRIC 17 
Rozdělování nepeněžních aktiv vlastníkům  

Distributionsof  Non-cash Assets to Owners 

IFRIC 18 
Transfery aktiv od zákazníků  

Transfer ofAssetsfromCustomers 

IFRIC 19 
Vypořádání finančních závazků kapitálovými nástroji  

ExtinguishingFinancialLiabilitieswithEquityInstruments 

SIC 7 
Zavedení Eura 

Introductionofthe Euro  

SIC 10 
Státní podpora bez specifické vazby k provozním činnostem  

GovernmentAssistance   - No SpecificRelation to OperatingActivities 

SIC 12 Konsolidace – jednotky zvláštního určení  
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Consolidation – SpecialPurposeEntities 

SIC 13 
Spoluovládané jednotky nepeněžní vklady spoluvlastníků 

JointlyControlledEntities – Non-MonetaryContributions by Ventures 

SIC 15 
Operativní nájmy  - pobídky 

OperatingLeases – Incentives 

SIC 25 
Daně ze zisku  - změny v daňovém statutu podniku nebo jeho akcionářů 

IncomeTaxes – Changes in the Tax Status ofan Entity oritsShareholders 

SIC 27 
Vyhodnocování podstaty transakcí uzavřených právní formou leasingu  

Evaluatingthe Substance ofTransactionInvolvingtheLegal Formo f a Lease 

SIC 29 
Zveřejňování – ujednání o poskytování licenčních služeb 

Disclosure – ServiceConcessionArrangements 

SIC 31 
Výnosy – barterové transakce zahrnující reklamní služby 

Revenue  - Barter TransactionsInvolvingAdvertisingServices 

SIC 32 
Nehmotná aktiva  - náklady na webové stránky 

IntangibleAssets  - Web SitesCosts 
     

    Zdroj: Vlastní zpracování dle IFRS. Standards (IFRSs): Theunaccompaniedinterpretations (IFRICs)    

    [online]. 2012 [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/IFRICs.asp; IFRS.      

    Standards (IFRSs)Theunaccompaniedinterpretations (SICs) [online]. 2012 [cit. 2013-02-16].  

    Dostupné z: http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/SICs.aspx. 
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Příloha č. 5: Rozvaha společnosti MERCI, s. r. o.   

 

Tabulka 26:  Rozvaha společnosti MERCI s. r. o.  
 

Rozvaha ke dni 31. 3. 2012 

(v celých tisících Kč) 

 

 

Běžné účetní období 

Minulý 

úč. 

období 

 brutto korekce Netto netto 

AKTIVA CELKEM 164 829 -38 517 126 312 117 787 

Pohledávky za upsaný kapitál  0 0 0 0 

Dlouhodobý majetek  58 844 -29 064 29 780 33 619 

Dlouhodobý nehmotný majetek  3 410 -3 048 362 303 

Software  3 075 -3 048 27 303 

Neokončený dlouhodobý nehmotný majetek  335 
 

335 
 

Dlouhodobý hmotný majetek  55 085 -26 016 29 069 32 980 

Pozemky 3 334 
 

3 334 3 334 

Stavby 32 743 -7 844 24 899 25 995 

Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí  
18 645 -18 172 473 3 383 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  363 
 

363 268 

Dlouhodobý finanční majetek  349 
 

349 336 

Podíly – ovládaná osoba 164 
 

164 163 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 

vlivem 
185 

 
185 173 

Oběžná aktiva 105 212 -9453 95 759 84 036 

Zásoby  25 071 -540 24 531 20 225 

Materiál  2 400 
 

2 400 1 911 

Nedokončená výroba a polotovary 3 311 
 

3 311 969 

Výrobky  16 
 

16 1 

Zboží  19 344 -540 18 804 17 344 

Dlouhodobé pohledávky 1 564 
 

1 564 547 

Pohledávky z obchodních vztahů 1 564 
 

1 564 493 

Odložená daňová pohledávka  
   

54 

Krátkodobé pohledávky  68 889 -8 913 59 976 41 404 

Pohledávky z obchodních vztahů 49 313 -8 913 40 400 36 066 

Stát – daňové pohledávky  
   

684 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 16 516 
 

16 516 1 385 

Dohadné účty aktivní  1 059 
 

1 059 1 433 

Jiné pohledávky 2 001 
 

2 001 1 836 

Krátkodobý finanční majetek  9 688 
 

9 688 21 860 

Peníze  137 
 

137 516 

Účty v bankách  9 551 
 

9 551 21 344 

Časové rozlišení  773 
 

773 132 

Náklady příštích období  765 
 

765 124 

Příjmy příštích období  8 
 

8 8 
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 Běžné účetní 

období 

Minulé úč. 

Období 

PASIVA CELKEM  126 312 
 

117 787 
Vlastní kapitál  85 657 

 
79 809 

Základní kapitál  3 180 
 

3 180 
Základní kapitál  3 180 

 
3 180 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku  
318 

 
318 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 318 
 

318 
Výsledek hospodaření minulých let 76 325 

 
69 414 

Nerozdělený zisk minulých let  76 325 
 

69 414 
Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-) 
5 834 

 
6 897 

Cizí zdroje 30 988 
 

34 108 
Rezervy 2 156 

 
5 391 

Rezervy dle zvláštních právních předpisů 2 156 
 

5 391 
Dlouhodobé závazky  396 

 
0 

Odložený daňový závazek  396 
 

0 
Krátkodobé závazky 28 436 

 
28 717 

Závazky z obchodních vztahů 23 918 
 

23 999 
Závazky k zaměstnancům 1 364 

 
1 317 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění  
771 

 
730 

Stát – daňové závazky a dotace 164 
 

54 
Krátkodobé přijaté zálohy 1 770 

 
1 899 

Dohadné účty pasivní  395 
 

610 
Jiné závazky 54 

 
108 

Časové rozlišení  9 667 
 

3 870 
Výdaje příštích období  9 667 

 
3 870 

  

Zdroj: Vlastní zpracování dle MERCI. Výroční zpráva 2011. Brno: MERCI, 2012.  
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Příloha č. 6: Výkaz zisku a ztráty společnosti MERCI s. r. o.  
 

Tabulka 27:Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 3. 2012 

(druhové členění) v celých tisících Kč 

Skutečnost v účetním 

období 

 Běžném 
 

Minulém 
Tržby za prodej zboží  219 024 

 
158 047 

Náklady vynaložené na prodané zboží  176 597 
 

131 707 
Obchodní marže  42 427 

 
26 340 

Výkony 63 391 
 

71 131 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  61 183 

 
74 788 

Změna stavu zásob vlastní činnosti  2 190 
 

-4 016 
Aktivace 18 

 
359 

Výkonová spotřeba 57 167 
 

55 605 
Spotřeba materiálu a energie  16 246 

 
21 463 

Služby  40 921 
 

34 142 
Přidaná hodnota  48 651 

 
41 866 

Osobní náklady  39 281 
 

30 463 
Mzdové náklady 31 229 

 
22 839 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění   
7 077 

 
6 570 

Sociální náklady 975 
 

1 054 
Daně a poplatky  208 

 
212 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku  
4 281 

 
5 935 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu  
27 

 
8 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  27 
 

8 
Změna stavu rezerv a opravných položek v 

provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období  
-2 714 

 
-988 

Ostatní provozní výnosy 2 978 
 

3 904 
Ostatní provozní náklady  1 429 

 
2 367 

Provozní výsledek hospodaření  9 171 
 

7 789 
Výnosové úroky 348 

 
308 

Ostatní finanční výnosy 369 
 

1 005 
Ostatní finanční náklady 1 997 

 
1 305 

Finanční výsledek hospodaření  -1 280 
 

8 
Daň z příjmů za běžnou činnost 2 057 

 
900 

splatná  1 608 
 

632 
odložená  449 

 
268 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 5 834 
 

6 897 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 5 834 

 
6 897 

Výsledek hospodaření po zdanění 7 891 
 

7 797 
 

Zdroj: Vlastní zpracování dle MERCI. Výroční zpráva 2011. Brno: MERCI, 2012. 
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Příloha č. 7: Splátkový kalendář – leasing osobního automobilu Mercedes Benz S  

 

Tabulka 28: Splátkový kalendář 

Splátkový kalendář 

 Č. Datum splatnosti Pořizovací 

cena 

DPH  

19 %  

Fin. 

služba 

DPH  

19 % 

Leasing. 

Splátky 

Pojištění Splátka 

cekem 

1 10. červen 2008 124 324  23 622  0  0  147 946  0  147 946 Kč 

1 10. červen 2008 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

2 10. červenec 2008 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

3 10. srpen 2008 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

4 10. září 2008 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

5 10. říjen 2008 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

6 10. listopad 2008 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

7 10. prosinec 2008 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

8 10. leden 2009 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

9 10. únor 2009 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

10 10. březen 2009 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

11 10. duben 2009 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

12 10. květen 2009 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

13 10. červen 2009 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

14 10. červenec 2009 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

15 10. srpen 2009 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

16 10. září 2009 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

17 10. říjen 2009 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

18 10. listopad 2009 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

19 10. prosinec 2009 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

20 10. leden 2010 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

21 10. únor 2010 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

22 10. březen 2010 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

23 10. duben 2010 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

24 10. květen 2010 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

25 10. červen 2010 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

26 10. červenec 2010 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

27 10. srpen 2010 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

28 10. září 2010 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

29 10. říjen 2010 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

30 10. listopad 2010 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

31 10. prosinec 2010 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

32 10. leden 2011 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

33 10. únor 2011 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

34 10. březen 2011 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 
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35 10. duben 2011 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

36 10. květen 2011 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

37 10. červen 2011 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

38 10. červenec 2011 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

39 10. srpen 2011 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

40 10. září 2011 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

41 10. říjen 2011 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

42 10. listopad 2011 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

43 10. prosinec 2011 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

44 10. leden 2012 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

45 10. únor 2012 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

46 10. březen 2012 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

47 10. duben 2012 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

48 10. květen 2012 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

49 10. červen 2012 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

50 10. červenec 2012 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

51 10. srpen 2012 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

52 10. září 2012 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

53 10. říjen 2012 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

54 10. listopad 2012 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

55 10. prosinec 2012 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

56 10. leden 2013 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

57 10. únor 2013 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

58 10. březen 2013 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

59 10. duben 2013 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

60 10. květen 2013 12 334  2 344  1 339  254  16 271  1 277  17 548 Kč 

 Součtový řádek 864 364  164 262  80 340  15 240  1 124 206  76 620  1 200 826 Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle splátkového kalendáře  MERCI. Výroční zpráva 2011. Brno: MERCI,2012. 
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Příloha č. 8: Výpočet současné hodnoty budoucích leasingových splátek 

 

Tabulka 29:Výpočet současné hodnoty budoucích leasingových splátek 

Pořadové 

číslo platby 
Datum splatnosti 

Úroková 

míra 

Leasingová 

splátka 

Současná hodnota 

splátek 

0 10. červen 2008 12 % p. a. 147 946  147 946 

0 10. červen 2008 12 % p. a. 16 271  16 271 

1 10. červenec 2008 12 % p. a. 16 271  16 109,9 

2 10. srpen 2008 12 % p. a. 16 271  15 950,4 

3 10. září 2008 12 % p. a. 16 271  15 792,47 

4 10. říjen 2008 12 % p. a. 16 271  15 636,11 

5 10. listopad 2008 12 % p. a. 16 271  15 481,30 

6 10. prosinec 2008 12 % p. a. 16 271  15 328,02 

7 10. leden 2009 12 % p. a. 16 271  15 176,26 

8 10. únor 2009 12 % p. a. 16 271  15 026,00 

9 10. březen 2009 12 % p. a. 16 271  14 877,22 

10 10. duben 2009 12 % p. a. 16 271  14 729,92 

11 10. květen 2009 12 % p. a. 16 271  14 584,08 

12 10. červen 2009 12 % p. a. 16 271  14 439,69 

13 10. červenec 2009 12 % p. a. 16 271  14 296,72 

14 10. srpen 2009 12 % p. a. 16 271  14 155,17 

15 10. září 2009 12 % p. a. 16 271  14 015,02 

16 10. říjen 2009 12 % p. a. 16 271  13 876,25 

17 10. listopad 2009 12 % p. a. 16 271  13 738,87 

18 10. prosinec 2009 12 % p. a. 16 271  13 602,84 

19 10. leden 2010 12 % p. a. 16 271  13 468,16 

20 10. únor 2010 12 % p. a. 16 271  13 334,81 

21 10. březen 2010 12 % p. a. 16 271  13 202,78 

22 10. duben 2010 12 % p. a. 16 271  13 072,06 

23 10. květen 2010 12 % p. a. 16 271  12 942,63 

24 10. červen 2010 12 % p. a. 16 271  12 814,49 

25 10. červenec 2010 12 % p. a. 16 271  12 687,61 

26 10. srpen 2010 12 % p. a. 16 271  12 561,99 

27 10. září 2010 12 % p. a. 16 271  12 437,62 

28 10. říjen 2010 12 % p. a. 16 271  12 314,47 

29 10. listopad 2010 12 % p. a. 16 271  12 192,55 

30 10. prosinec 2010 12 % p. a. 16 271  12 071,83 

31 10. leden 2011 12 % p. a. 16 271  11 952,30 

32 10. únor 2011 12 % p. a. 16 271  11 833,97 

33 10. březen 2011 12 % p. a. 16 271  11 716,80 

34 10. duben 2011 12 % p. a. 16 271  11 600,79 
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35 10. květen 2011 12 % p. a. 16 271  11 485,93 

36 10. červen 2011 12 % p. a. 16 271  11 372,21 

37 10. červenec 2011 12 % p. a. 16 271  11 259,61 

38 10. srpen 2011 12 % p. a. 16 271  11 148,13 

39 10. září 2011 12 % p. a. 16 271  11 037,75 

40 10. říjen 2011 12 % p. a. 16 271  10 928,47 

41 10. listopad 2011 12 % p. a. 16 271  10 820,27 

42 10. prosinec 2011 12 % p. a. 16 271  10 713,13 

43 10. leden 2012 12 % p. a. 16 271  10 607,06 

44 10. únor 2012 12 % p. a. 16 271  10 502,04 

45 10. březen 2012 12 % p. a. 16 271  10 398,06 

46 10. duben 2012 12 % p. a. 16 271  10 295,11 

47 10. květen 2012 12 % p. a. 16 271  10 193,18 

48 10. červen 2012 12 % p. a. 16 271  10 092,26 

49 10. červenec 2012 12 % p. a. 16 271  9 992,33 

50 10. srpen 2012 12 % p. a. 16 271  9 893,40 

51 10. září 2012 12 % p. a. 16 271  9 795,45 

52 10. říjen 2012 12 % p. a. 16 271  9 698,46 

53 10. listopad 2012 12 % p. a. 16 271  9 602,43 

54 10. prosinec 2012 12 % p. a. 16 271  9 507,36 

55 10. leden 2013 12 % p. a. 16 271  9 413,23 

56 10. únor 2013 12 % p. a. 16 271  9 320,03 

57 10. březen 2013 12 % p. a. 16 271  9 227,75 

58 10. duben 2013 12 % p. a. 16 271  9 136,39 

59 10. květen 2013 12 % p. a. 16 271  9 045,93 

60 10. června 2013 12 % p. a. 1 190  655,04 

Celkem  1 125 396 887 379 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 9: Leasingová tabulka 

 

Tabulka 30: Leasingová tabulka 

Úroková sazba měsíční 1% p. m.  

Úroková sazba rok  
 

12 % p. a.  

Měsíc 
Měsíční 

splátka 
Úroková míra Úrok Závazek 

Snížení 

závazku  

Počáteční stav  
 

1% p. m. 
 

887 379,10 
 

10. červen 2008 164 217 nediskontuje se X 887 379,10 164 217,00 

10. červenec 2008 16 271,00 1% p. m. 7 231,62 723 162,10 9 039,38 

10. srpen 2008 16 271,00 1% p. m. 7 141,23 714 122,72 9 129,77 

10. září 2008 16 271,00 1% p. m. 7 049,93 704 992,95 9 221,07 

10. říjen 2008 16 271,00  1 % p. m. 6 957,72 695 771,88 9 313,28 

10. listopad 2008 16 271,00 1% p. m. 6 864,59 686 458,60 9 406,41 

10. prosinec 2008 16 271,00  1 % p. m. 6 770,52 677 052,18 9 500,48 

10. leden 2009 16 271,00 1 % p. m.  6 675,52 667 551,70 9 595,48 

10. únor 2009 16 271,00 1 % p. m. 6 579,56 657 956,22 9 691,44 

10. březen 2009 16 271,00 1 % p. m. 6 482,65 648 264,78 9 788,35 

Celkem 2008-2009 310 656,00  61 753,33  248 902,67 

10. duben 2009 16 271,00 1 % p. m. 6 384,76 638 476,43 9 886,24 

10. květen 2009 16 271,00 1 % p. m. 6 285,90 628 590,20 9 985,10 

10. červen 2009 16 271,00 1 % p. m. 6 186,05 618 605,10 10 084,95 

10. červenec 2009 16 271,00 1 % p. m. 6 085,20 608 520,15 10 185,80 

10. srpen 2009 16 271,00 1 % p. m. 5 983,34 598 334,35 10 287,66 

10. září 2009 16 271,00 1 % p. m. 5 880,47 588 046,69 10 390,53 

10. říjen 2009 16 271,00 1 % p. m. 5 776,56 577 656,16 10 494,44 

10. listopad 2009 16 271,00 1 % p. m. 5 671,62 567 161,72 10 599,38 

10. prosinec 2009 16 271,00 1 % p. m. 5 565,62 556 562,34 10 705,38 

10. leden 2010 16 271,00 1 % p. m. 5 458,57 545 856,96 10 812,43 

10. únor 2010 16 271,00 1 % p. m. 5 350,45 535 044,53 10 920,55 

10. březen 2010 16 271,00 1 % p. m. 5 241,24 524 123,98 11 029,76 

Celkem 2009-2010 195 252,00  69 869,79  125 382,21 

10. duben 2010 16 271,00 1 % p. m. 5 130,94 513 094,22 11 140,06 

10. květen 2010 16 271,00 1 % p. m. 5 019,54 501 954,16 11 251,46 

10. červen 2010 16 271,00 1 % p. m. 4 907,03 490 702,70 11 363,97 

10. červenec 2010 16 271,00 1 % p. m. 4 793,39 479 338,73 11 477,61 

10. srpen 2010 16 271,00 1 % p. m. 4 678,61 467 861,12 11 592,39 

10. září 2010 16 271,00 1 % p. m. 4 562,69 456 268,73 11 708,31 

10. říjen 2010 16 271,00 1 % p. m. 4 445,60 444 560,41 11 825,40 

10. listopad 2010 16 271,00 1 % p. m. 4 327,35 432 735,02 11 943,65 

10. prosinec 2010 16 271,00 1 % p. m. 4 207,91 420 791,37 12 063,09 

10. leden 2011 16 271,00 1 % p. m. 4 087,28 408 728,28 12 183,72 
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10. únor 2011 16 271,00 1 % p. m. 3 965,45 396 544,56 12 305,55 

10. březen 2011 16 271,00 1 % p. m. 3 842,39 384 239,01 12 428,61 

Celkem 2010-2011 195 252,00  53 968,18  141 283,82 

10. duben 2011 16 271,00 1 % p. m. 3 718,10 371 810,40 12 552,90 

10. květen 2011 16 271,00 1 % p. m. 3 592,58 359 257,50 12 678,42 

10. červen 2011 16 271,00 1 % p. m. 3 465,79 346 579,08 12 805,21 

10. červenec 2011 16 271,00 1 % p. m. 3 337,74 333 773,87 12 933,26 

10. srpen 2011 16 271,00 1 % p. m. 3 208,41 320 840,61 13 062,59 

10. září 2011 16 271,00 1 % p. m. 3 077,78 307 778,02 13 193,22 

10. říjen 2011 16 271,00 1 % p. m. 2 945,85 294 584,80 13 325,15 

10. listopad 2011 16 271,00 1 % p. m. 2 812,60 281 259,64 13 458,40 

10. prosinec 2011 16 271,00 1 % p. m. 2 678,01 267 801,24 13 592,99 

10. leden 2012 16 271,00 1 % p. m. 2 542,08 254 208,25 13 728,92 

10. únor 2012 16 271,00 1 % p. m. 2 404,79 240 479,33 13 866,21 

10. březen 2012 16 271,00 1 % p. m. 2 266,13 226 613,13 14 004,87 

Celkem 2011-2012 195 252,00  36 049,86  159 202,14 

10. duben 2012 16 271,00 1 % p. m. 2 126,08 212 608,26 14 144,92 

10. květen 2012 16 271,00 1 % p. m. 1 984,63 198 463,34 14 286,37 

10. červen 2012 16 271,00 1 % p. m. 1 841,77 184 176,98 14 429,23 

10. červenec 2012 16 271,00 1 % p. m. 1 697,48 169 747,75 14 573,52 

10. srpen 2012 16 271,00 1 % p. m. 1 551,74 155 174,22 14 719,26 

10. září 2012 16 271,00 1 % p. m. 1 404,55 140 454,96 14 866,45 

10. říjen 2012 16 271,00 1 % p. m. 1 255,89 125 588,51 15 015,11 

10. listopad 2012 16 271,00 1 % p. m. 1 105,73 110 573,40 15 165,27 

10. prosinec 2012 16 271,00 1 % p. m. 954,08 95 408,13 15 316,92 

10. leden 2013 16 271,00 1 % p. m. 800,91 80 091,21 15 470,09 

10. únor 2013 16 271,00 1 % p. m. 646,21 64 621,13 15 624,79 

10. březen 2013 16 271,00 1 % p. m. 489,96 48 996,34 15 781,04 

Celkem 2012-2013 195 252,00  15859,04  179 392,96 

10. duben 2013 16 271,00 1 % p. m. 332,15 33 215,30 15 938,85 

10. květen 2013 16 271,00 1 % p. m. 172,76 17 276,45 16 098,24 

10. června 2013 1 190,00 1 % p. m. 11,78 1 178,22 1 178,22 

Celkem 2012-2013 33 732,00  516,70  33 215,30 

Celkem  1 125 396,00  887 379,10 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 


