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Abstrakt 

Diplomová práca sa zaoberá aplikáciou medzinárodného účtovného štandardu 

vykazovania pre malé a stredné podniky. Predmetom práce je definovať základný rámec 

pre vykazovanie podľa IFRS pre SME, analyzovať rozdiely medzi českou účtovnou 

legislatívou a vykazovaním podľa IFRS pre SME a následne aplikovať nadobudnuté 

vedomosti v praktickej časti spolu s definovaním nákladov a prínosov spojených 

s prechodom na IFRS pre SME.     

 

Abstract 

Master thesis deals with the application of international financial reporting standard for 

small and medium-sized enterprises. The object of this thesis is to define the conceptual 

framework for financial reporting under IFRS for SMEs, to analyze the differences 

between CZ GAAP and reporting under IFRS for SME and then apply the acquired 

knowledge within practical part of master thesis along with the definition of the costs and 

benefits associated with the transition to IFRS for SMEs. 
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Malé a stredné podniky, Medzinárodný štandard účtovného vykazovania pre malé 

a stredné podniky, IFRS pre SME, prechod na IFRS pre SME, účtovné výkazy. 
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Úvod 

Svetová ekonomika má stále viac globálny charakter. V nadväznosti na globalizáciu 

vzniká potreba zjednotenia informačných zdrojov tak aby boli zrozumiteľné, zjednotené 

a zrovnateľné. V súčasnej dobe existujú tri významné línie medzinárodnej účtovnej 

harmonizácie. Jedná sa o: 

 Medzinárodné štandardy účtovného vykazovania (IFRS – International Financial 

Reporting Standards), 

 účtovné smernice Európskej únie, 

 národné účtovné štandardy USA – US GAAP (General Accepted Accounting 

Principles) (1). 

Dopad harmonizácie účtovníctva na podniky bude stále výraznejší a včasné riešenie 

problematiky poskytne v budúcnosti pripraveným podnikom istú konkurenčnú výhodu. 

Spoločnosti neschopné vykazovať správne a zrovnateľné účtovné informácie na báze 

IFRS budú strácať dôveru nielen na kapitálových a peňažných trhoch, ale aj dôveru 

obchodných partnerov. Kvalitné výkazníctvo naopak uľahčuje prístup k finančným 

zdrojom na kapitálových trhoch, ale k bankovým úverom (2). 

Zásadné postavenie v ekonomike EÚ zaujímajú malé a stredné podniky („small and 

medium-sized enterprises“, ďalej ako „SME“), ktoré predstavujú viac ako 95% všetkých 

podnikov. V súčasnej dobe tieto podniky vykazujú v rámci EÚ v súlade s účtovnou 

legislatívou konkrétneho členského štátu. Medzinárodný výbor pre účtovné štandardy 

(ďalej „IASB“) vydala v roku 2009 štandard IFRS určený pre výkazníctvo malých 

a stredných podnikov (3).   

Diplomová práca sa venuje aplikácii štandardu IFRS pre SME na malé a stredné podniky 

v Českej republike. Je rozdelená na štyri základné časti. V teoretickej časti sú popísané 

teoretické východiská, ktorých znalosť je potrebná pri aplikácii štandardu IFRS pre SME, 

v rámci teoretickej sú definované rozdiely medzi českou účtovnou legislatívou 

a vykazovaním podľa IFRS pre SME. V analytickej časti práce je popísaný súčasný stav 

v spoločnosti ABC s.r.o., ktorá vykazuje podľa českej účtovnej legislatívy. V tejto časti 

sú popísané jednotlivé časti finančných výkazov. V návrhovej (praktickej) časti sú 

finančné informácie nadobudnuté v analytickej časti prevedené na vykazovanie podľa 
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IFRS pre SME. V závere sú zhrnuté náklady a prínosy spojené s implementáciou IFRS 

pre SME do praxe.    
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1 Cieľ práce 

Cieľom práce je popísať podmienky zostavenia účtovnej uzávierky v súlade 

s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva pre malé a stredné podniky 

a popísať hlavné rozdiely medzinárodného účtovného štandardu pre malé a stredné 

podniky v porovnaní s národnou (českou) legislatívou.  

Cieľom je taktiež popísať podmienky implementácie tohto štandardu do účtovnej 

jednotky a definovať náklady spojené s prechodom na medzinárodný štandard finančného 

výkazníctva pre malé a stredné podniky (IFRS pre SME).  

V praktickej časti je cieľom ukázať analyzované rozdiely medzi IFRS pre SME a českou 

účtovnou legislatívou (ČÚL) na konkrétnych príkladoch a popísať vplyv týchto rozdielov 

na účtovné výkazy, konkrétne na Výkaze o finančnej situácii a Výkaze o úplnom 

výsledku účtovnej jednotky podľa IFRS pre SME. V závere budú zhodnotené prínosy 

a prekážky vedúce k zavedeniu IFRS pre SME do praxe.  
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2 Teoretické východiská 

2.1 Problematika malých a stredných podnikov v Európskej únii 

V Európskej únii sa priraďuje malým a stredným podnikom významná sociálno-

ekonomická a politická rola. Tento význam vyplýva z veľkého množstva SME ale aj 

z nezastupiteľnej úlohy, ktoré SME predstavujú pri tvorbe pracovných miest a sociálnej 

stability. V Európskej únii v súčasnosti pôsobí okolo 20 miliónov1 malých a stredných 

podnikov, čo predstavuje 99% všetkých podnikov. Z tohto pohľadu sú SME podniky 

hlavným faktorom pre hospodársky rast. Európska únia sa vo svojej snahe pomôcť SME 

zameriava hlavne na stimuláciu podnikateľských aktivít a kultiváciu podnikateľského 

prostredia SME. Cieľom politiky smerovanej k SME je napomôcť týmto podnikom 

k plnej realizácii svojho potenciálu v znalostnej ekonomike (6).  

2.2 Politika Európskej únie voči SME 

Pre potreby podpory a rozvoja podnikania  vydala Európska únia od 1.1.2005 novú 

definíciu pre zaradenie podnikov medzi malé a stredné. Definícia je vymedzená 3 

kritériami: počet zamestnancov, ročný obrat v mil. € a celková hodnota aktív v mil. € (3), 

viď. tabuľka: 

Tabuľka 1: Definícia Európskej únie pre malé a stredné podniky. Zdroj: Prevzaté z (3, str. 16). 

Veľkosť Počet 

zamestnancov 

Obrat v EUR Bilančná suma 

v EUR 

Stredné p. 50-249 max. 50 mil. max. 43 mil. 

Malé p. 10-49 2 mil. - 10 mil. 2 mil. - 10 mil. 

Mikropodniky menej ako 10 až do 2 mil. až do 2 mil. 

 

Veľký počet malých a stredných podnikov si vyžaduje pozornosť Európskej komisie 

a orgánov Európskej únie, ktorá sa pretavila do písomných materiálov a legislatívy 

Európskeho spoločenstva. V roku 2000 bola členskými štátmi EÚ prijatá Európska charta 

                                                 
1 údaj podľa Európskej komisie k roku 2014, dostupné z: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/index_en.htm


14 

 

pre malé podniky. Členské štáty museli pravidelne predkladať správu o plnení tejto 

Charty. Text Charty venoval dôležitosť najmä v oblastiach:  

 nezastúpiteľnosti SME v zaisťovaní a raste zamestnanosti, 

 inovačných procesov, 

 prispievania ku konkurencieschopnosti Európskeho spoločenstva v celosvetovom 

meradle, 

 sociálnej úlohy spoločenskej integrácie obyvateľov Európskeho spoločenstva (6). 

Všetky aktivity politiky Európskej únie voči SME spadajú pod jednotný rámec, ktorým 

je iniciatíva pre podporu konkurencieschopnosti SME – „Small Business Act“. Všetky 

štáty EÚ sa zaviazali túto aktivitu zaviesť do praxe v súčinnosti s Európskou komisiou. 

Európska komisia taktiež zriadila „Európsky portál pre SME“, ktorý má za cieľ 

poskytovať ľahký prístup k informačným zdrojom o všetkých politikách a iniciatívach 

EÚ, ktoré sú zamerané na SME (6). 

2.3 Podpora SME v Českej republike 

Aj v českej republike vytvárajú SME zdravé podnikateľské prostredie, zvyšujú dynamiku 

trhu, vytvárajú pracovné miesta a sú stabilizujúcim prvkom ekonomiky (6). 

Podľa českého štatistického úradu tvoria malé a stredné podniky 99,9% všetkých 

podnikov v ČR, konkrétny počet je 1 007 121 podnikov. Úplnú väčšinu tvoria 

mikropodniky (96,1 %). Malé a stredné podniky vytvárajú 54 % pridanej hodnoty 

a zaisťujú 69 % zamestnanosti. Väčšina malých a stredných podnikov pôsobí v odvetví 

služieb (40 %), ďalej vo veľkoobchode a maloobchode (25 %), výrobe (18 %) 

a stavebníctve (17 %)  (7). 

Od roku 2002 je v Českej republike v účinnosti zákon o podpore SME, od roku 1992 

fungujú programy podpory SME, Ministerstvo priemyslu a obchodu taktiež vypracovalo 

Koncepciu rozvoja malého a stredného podnikania 2014-2020 (7).  

2.4 Vznik a vývoj Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva 

Medzinárodné účtovné štandardy začali vznikať v 70. rokoch 20. storočia. V roku 1973 

vznikol Výbor pre tvorbu medzinárodných účtovných štandardov (IASC) ako nezávislá, 

súkromná a profesná organizácia na základe dohody profesných účtovných inštitúcií 
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z rôznych krajín sveta. Činnosť výboru IASC bola riadená Radou, ktorá sa skladala 

z predstaviteľov 13 zemí menovaných Radou IFAC (International Federation of 

Accountants – Medzinárodná federácia účtovníkov) (1). 

V roku 1995 bol vytvorený poradný zbor (SAC – Standing Advisory Commitee) zložený 

z odborníkov účtovnej profesie. Úlohou poradného zboru bolo pripomienkovať plány 

a stratégie Rady (3). 

V roku 1997 vytvorila Rada Stály interpretačný výbor (SIC – Standing Interpretations 

Commitee). Jeho úlohou bolo posudzovať sporné účtovné problémy, ku ktorým bolo 

pristupované nejednotne (1).  

V roku 1999 bolo rozhodnuté o vytvorení novej organizačnej štruktúry inštitúcie 

vydávajúcej medzinárodné štandardy. Bolo rozhodnuté usporiadať IASC ako samostatnú 

organizáciu vo forme nadácie, ktorá bude riadená správcom. Na základe tohto 

rozhodnutia vznikla Nadácia Výboru pre medzinárodné účtovné štandardy, financovaná 

prostredníctvom príspevkov veľkých účtovných firiem, súkromných inštitúcií, centrálnej 

rozvojovej banky, atď. Nadáciu riadi 22 správcov z rôznych krajín a rôznych profesií, tak 

aby bola zabezpečená územná a profesijná vyváženosť. Správcovia menujú členov Rady 

IASB, ktorá začala pracovať v roku 2001 a je plne zodpovedná za tvorbu globálne 

platných štandardov účtovného výkazníctva. Štandardy vydávané IASB nie sú 

označované ako Medzinárodné účtovné štandardy (IAS), ale ako Medzinárodné 

štandardy účtovného výkazníctva (IFRS). IAS štandardy zostali ale naďalej platné 

a používajú sa tiež (1).  

IASB má 15 stálych členov. IASB schvaľuje nové štandardy a schvaľuje zmeny platných 

štandardov. Pre schválenie je potrebný súhlas minimálne 9 členov. IASB zamestnáva 

odborníkov zo všetkých krajín sveta. Súčasťou je aj poradný zbor (približne 50 členov) 

a Výbor pre interpretácie Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva. V roku 

2000 vyhlásila Európska komisia tzv. novú harmonizačnú stratégiu, ktorá obsahovala 

zásadnú zmenu oproti používaniu smerníc Rady Európskeho spoločenstva. Za nástroj 

regulácie európskeho účtovníctva bolo zvolené IFRS. Na rozdiel od predchádzajúceho 

zámeru harmonizácie účtovníctva, ktorý používanie IFRS len umožňoval, táto stratégia 

vyžaduje zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky spoločností registrovaných na 

európskych burzách cenných papierov v súlade s IFRS. K zabezpečeniu implementácie 
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IFRS do národných účtovných systémov bol vytvorený tzv. schvaľovací mechanizmus 

IFRS. Jeho základným poslaním bolo zaistiť právne uznanie IFRS v prostredí EÚ (1).  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 1: Štruktúra Nadácie IFRS. Zdroj: vlastné spracovanie podľa (1). 

2.5 Vznik a vývoj IFRS pre MSP (SME) 

IASB započala v roku 2003 proces tvorby medzinárodných účtovných štandardov pre 

malé a stredné podniky. Vychádzala z predpokladu, že tieto štandardy musia: 

 predstavovať jednoduchú, vysoko kvalitnú, zrozumiteľnú a vynútiteľnú sústavu 

účtovných štandardov vhodnú pre MSP na celom svete, 

 minimalizovať obťažnosť pri zostavovaní účtovných výkazov podľa týchto 

štandardov, 

Monitorovacia rada (od roku 2009) 
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 postaviť tieto štandardy na rovnakom koncepčnom rámci ako je IFRS, 

 umožniť ľahký prechod k plným IFRS pre väčšie podniky, alebo pre prípad, že sa 

pre nich podniky rozhodnú, 

 vychádzať z potrieb užívateľov týchto účtovných výkazov (3).  

V roku 2006 bol vypracovaný návrh štandardu. Štandard obsahoval definíciu malých 

a stredných podnikov ako podniky, ktoré nie sú predmetom verejného záujmu, resp. sú 

bez verejnej zodpovednosti (3). 

Malé a stredné podniky sú tie, ktoré nemajú verejne obchodovateľné akcie a v ich prípade 

neexistuje záujem zo strany spoločnosti, štátu či akcionárov, aby prezentovali účtovné 

výkazy podľa plnej verzie IAS/IFRS. Inak povedané, ide o spoločnosti, ktoré nespravujú 

majetok širokého okruhu subjektov – verejnosti, a účel účtovnej závierky je takpovediac 

všeobecný. Znamená to teda, že nemajú žiadnu ďalšiu povinnosť poskytnúť podrobnejšie 

informácie iným subjektom (okrem tých, ktoré sú súčasťou účtovnej závierky). Možno 

povedať, že požiadavky na zverejnenie informácií z účtovnej závierky sú (budú) 

neporovnateľne užšie oproti spoločnostiam verejného záujmu (4).  

Štandard pre tieto podniky bol vydaný 9. júla 2009 pod názvom IFRS pre SME 

(International Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Enterprises) 

a jeho účinnosť bola okamžitá. Štandard obsahuje 230 strán (asi 10x menej ako plné 

IFRS). Súčasťou je dôvodová správa a príručka pre implementáciu. Veľa princípov 

z plných IFRS bolo vynechaných alebo zjednodušených. Štandard podlieha revízii každé 

3 roky. Základná štruktúra je založená na jednotlivých oblastiach, ktoré sa ďalej členia 

na oddiely (3,15). 

Tabuľka zobrazujúca štruktúru štandardu IFRS pre SME je súčasťou prílohy 1 

diplomovej práce.  

2.6 Zástancovia/odporcovia zavedenia IFRS pre SME 

Zástancovia zavedenia IFRS pre SME argumentujú najmä znížením nákladov pre 

medzinárodné podniky, ktoré vykazujú konsolidované účtovné uzávierky, výhodou 

jednotného vykazovania by takisto bolo rozšírenie medzinárodných obchodných 

vzťahov, zjednodušenie fúzií a akvizícií. Harmonizácia by priniesla výhody pre 

investorov, veriteľov a obchodných partnerov. Pre užívateľov účtovných výkazov by 
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plynula výhoda v možnom porovnávaní, výkazy by boli zrovnateľné, čo zabezpečí 

spoľahlivejšiu finančnú analýzu, zníženie chybovosti a vylúči nejasnosti. Jednotnosť 

štandardov by bola taktiež jednoduchšia pre audítorov a účtovníkov (9).  

Odporcovia zavedenie IFRS pre SME argumentujú najmä tým, že súčasný stav je podľa 

nich dostatočný. Proces zavedenia IFRS pre SME vidia ako veľmi zložitý a táto zložitosť 

spôsobí, že niektorí užívatelia dostatočne neporozumenú finančným výkazom. 

Pripúšťajú, že prínosom by mohlo byť zavedenie IFRS pre SME v podnikoch ktoré 

zostavujú konsolidovanú účtovnú uzávierku, nevidia však prínos v zavedení pre firmy 

ktoré podnikajú len lokálne. Dôvodom sú taktiež zvýšené náklady na prechod na IFRS 

pre SME (9) (pozn. autora: náklady na prechod na IFRS pre SME sú popísané v praktickej 

časti diplomovej práce).    

2.7 Koncepčný rámec finančného výkazníctva 

Koncepčný rámec je dôležitou úvodnou časťou IFRS. Sú tu definované účtovné zásady 

a predpoklady, základné prvky účtovnej uzávierky (aktíva, pasíva, vlastný kapitál, 

výnosy, náklady), kritériá pre uznanie a vyjadrenie týchto prvkov v účtovnej uzávierke 

a bázu ich ocenenia. Koncepčný rámec je základným nástrojom zjednotenia prístupu 

k zostaveniu účtovnej uzávierky (1).  

Koncepčný rámec stanovuje: 

a) Cieľ obecného účtovného výkazníctva, 

b) kvalitatívne vlastnosti užitočných finančných informácií, 

c) podkladový predpoklad, 

d) časti účtovnej uzávierky, 

e) zaúčtovanie položiek v účtovnej uzávierke, 

f) oceňovanie položiek účtovnej uzávierky, 

g) koncept kapitálu a jeho udržanie (1). 
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2.8 Cieľ a základné predpoklady zostavenia účtovnej uzávierky podľa 

IFRS pre SME 

Cieľom zostavenie účtovnej uzávierky je poskytnúť finančné informácie o vykazujúcej 

jednotke, ktoré sú užitočné pre súčasných, alebo potencionálnych investorov a veriteľom 

pre ich rozhodnutie o tom, či poskytnú jednotke finančné zdroje (1).  

Základnými predpokladmi pre zostavenie účtovnej uzávierky sú: 

A) AKRUÁLNA BÁZA – účtovná uzávierka zostavená na akruálnej báze odráža 

výsledky transakcií a iných skutočností v období, kedy k nim dochádza (s ktorými 

vecne a časovo súvisia) a nielen v okamihu kedy sú realizované s nimi spojené 

peňažné toky. Ide teda o princíp časového rozlíšenia výdajov a príjmov, tvorby 

dohadných položiek a rezerv. 

B) PREDPOKLAD TRVANIA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY – účtovná uzávierka 

vychádza z predpokladu trvania podniku v budúcnosti (going concern), ktorý 

znamená, že podnik neuvažuje o ukončení činnosti a nie je nútený likvidovať, 

alebo podstatne zúžiť rozsah svojej podnikateľskej činnosti a bude pokračovať 

v podnikaní v dohľadnej budúcnosti (1). 

IAS 1 ďalej doplňuje zostavovanie a zverejňovanie účtovnej uzávierky o nasledujúce 

predpoklady: 

C) PERIODICITA VYKAZOVANIA – účtovným obdobím je jeden rok 

(kalendárny, alebo hospodársky). Účtovné výkazy sa zostavujú periodicky, 

najmenej jeden krát ročne. Ak sa účtovná uzávierka predkladá za obdobie kratšie 

ako jeden rok, musí zverejniť účtovná jednotka dôvod skrátenia/predĺženia 

účtovného obdobia. 

 

D) VERNÉ A POCTIVÉ ZOBRAZENIE SKUTOČNOSTI – účtovná uzávierka 

by mala prezentovať poctivo finančnú situáciu, výkonnosť a peňažné toky 

účtovnej jednotky. Len v ojedinelých prípadoch sa môže stať, že vedenie 

spoločnosti príde k záveru, že aplikácia niektorého ustanovenia IFRS by bola 

zavádzajúca (teda v rozpore s cieľom IFRS deklarovaným v Koncepčnom rámci). 

V tomto prípade je možné sa odkloniť od aplikácie ustanovenia, uviesť 
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v komentári k účtovným výkazom, prečo nebola aplikovaná požiadavka IFRS 

a aké riešenie bolo prijaté (1).  

 

2.9 Kvalitatívne charakteristiky účtovnej uzávierky 

Koncepčný rámec stanovuje 2 hlavné kvalitatívne charakteristiky účtovnej uzávierky: 

 relevancia – informácie sú relevantné ak ovplyvňujú ekonomické rozhodnutia 

užívateľov tým, že im umožňujú hodnotiť minulé a predvídať budúce 

rozhodovanie a správanie. 

Relevancia informácií je ovplyvnená ich významnosťou. Informácie sú významné 

ak by ich vynechanie alebo chybné uvedenie mohlo ovplyvniť ekonomické 

rozhodnutia, ktoré na základe informácií v účtovnej uzávierke urobia jej 

užívatelia.  

Relevancia informácií bezprostredne súvisí aj s tým, či sú informácie podané 

včas. Aby boli informácie k dispozícii včas, je treba ich niekedy vykazovať skôr 

než sú známe aspekty transakcie, tým sa zníži ich spoľahlivosť. Pokiaľ sa naopak 

informácie vykazujú až keď sú známe všetky súvisiace aspekty, môžu byť síce 

veľmi spoľahlivé, ale neprinášajú svojím užívateľom užitočnosť. Hlavným 

kritériom pri včasnom vykazovaní je snaha čo najlepšie uspokojiť potreby 

ekonomického rozhodovania užívateľov. 

Podstatnou vlastnosťou informácií uvádzaných v účtovnej uzávierke je ich 

zrozumiteľnosť pre užívateľov. Z tohto hľadiska sa predpokladá, že užívatelia 

majú dostatočné znalosti účtovníctva, podnikateľských a ekonomických aktivít.  

Zrovnateľnosť – užívateľské rozhodnutia sú založené na voľbe medzi rôznymi 

alternatívami. Z časovej postupnosti údajov je možné spraviť analýzu trendov 

ďalšieho vývoja porovnaním účtovných informácií medzi podobnými podnikmi.  

 vernosť, spoľahlivosť a zobrazenie – aby boli informácie užitočné, musia byť 

spoľahlivé, informácie sú spoľahlivé ak neobsahujú závažnú chybu alebo 

skreslenie a vyjadrujú verne to, čo vyjadrovať majú, musia byť neutrálne, 

kompletné, bezchybné a overiteľné.  

Aby boli informácie spoľahlivé, musia byť neutrálne = nestranné. Účtovná 

uzávierka nie je nestranná pokiaľ výberom alebo uvádzaním informácií 
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ovplyvňuje rozhodovanie užívateľov takým spôsobom, aby bol dosiahnutý 

dopredu stanovený výsledok.  

Informácie účtovnej uzávierky musia byť úplné. Neuvedenie informácií by 

mohlo byť dôvodom, že informácie budú mätúce, alebo klamlivé a preto 

nespoľahlivé.  

Overiteľnosť informácií môže byť priama alebo nepriama. Priame overenie 

možno spraviť porovnaním so skutočnosťou. Nepriame overenie vychádza 

z kontroly vstupných dát do určitého modelu či vzorca a prepočítaním s použitím 

tej istej metódy, ktorá bola použitá pri pôvodnom výpočte (1). 

2.10 Finančná pozícia 

Finančná pozícia účtovnej jednotky je vymedzená ako vzťah medzi jej aktívami, 

záväzkami a vlastným kapitálom k určitému dátumu. Je zverejňovaná prostredníctvom 

výkazu o finančnej pozícii – súvaha. Základnými prvkami, ktoré sa priamo vzťahujú 

k vyjadreniu finančnej situácie sú teda aktíva, záväzky a vlastný kapitál (6). 

2.11 Základné prvky účtovnej uzávierky  

Základnými prvkami účtovnej uzávierky sú: 

 Prvky vzťahujúce sa k vyjadreniu finančnej situácie: 

Aktíva, 

Záväzky, 

Vlastný kapitál. 

 Prvky vzťahujúce sa k výkonnosti (respektíve k výsledku hospodárenia): 

Náklady, 

Výnosy (1). 

2.11.1 Aktívum 

Aktívum využívané podnikom má tieto znaky: 

 Existencia, resp. právo účtovnej jednotky vlastniť aktívum. 

 Očakávanie, že prinesie podniku budúci ekonomický prospech (1). 

Aby bolo možné aktívum vykázať v rozvahe je potrebné, musí byť splnené: 
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 Spoľahlivá oceniteľnosť. 

 Budúci ekonomický prospech poplynie do podniku s dostatočnou istotou = 

potenciál prispieť priamo alebo nepriamo k toku peňazí a peňažných ekvivalentov 

do podniku (1).  

Z uvedeného vyplýva, že účtovná jednotka vykáže aktíva len za predpokladu, že je 

pravdepodobné, že ekonomické úžitky z aktíva vstúpia do účtovnej jednotky a aktívum 

je spoľahlivo merateľné. Ako aktívum nie je možné vykázať položky u ktorých síce 

výdaje boli spojené s ich obstaraním, ale nie je pravdepodobné, že ekonomické úžitky 

vstúpia do jednotky v inom období, než v období, v ktorom bol výdaj na obstaranie 

vynaložený. V tomto prípade sú položky zachytené ako náklad do výsledovky, alebo vo 

výkaze o komplexnom výsledku. Ďalej účtovná jednotka nevykazuje ako aktíva položky 

podmienených aktív (6). 

2.11.2  Záväzok 

Záväzok je súčasnou povinnosťou: 

 ktorá vznikla na základe minulých skutočností, 

 od ktorej vysporiadania sa očakáva, že vyústi v odtok ekonomického prospechu 

(aktív) z podniku (1).  

Záväzok je uznaný a vykázaný v rozvahe: 

 ak je vysoko pravdepodobné, že jeho vysporiadanie vyvolá odliv nositeľov 

ekonomického prospechu (aktív), 

 pokiaľ možno čiastku, za ktorú sa toto vysporiadanie uskutoční, spoľahlivo 

oceniť (1).  

Podmienené záväzky, ktorých povinnosť úhrady je viazaná na existenciu určitej neistej 

udalosti v budúcnosti, alebo záväzky ktoré nesplňujú stanovené podmienky, účtovná 

jednotka nevykazuje vo výkaze o finančnej situácii, s výnimkou kombinujúcej jednotky 

v prípade podnikových kombinácií (6).  

2.11.3 Vlastný kapitál 

Vlastný kapitál je definovaný ako zvyškový podiel na aktívach podniku po odčítaní 

všetkých jeho záväzkov. Výška vlastného kapitálu je závislá na ocenení aktív a záväzkov 
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v rozvahe. Z hľadiska vlastníkov predstavuje vlastný kapitál hodnotové vyjadrenie ich 

práv. Dôležitou súčasťou vlastného kapitálu je výsledok hospodárenia za bežné obdobie 

(1).  

2.11.4 Výnosy 

Výnos predstavuje zvýšenie ekonomického prospechu, ku ktorému došlo za účtovné 

obdobie formou zvýšenia aktív alebo zníženia záväzkov a ktoré viedlo k zvýšeniu 

vlastného kapitálu inak ako vkladom vlastníkov. Výnosy sú uznané a vykázané ak ich je 

možné oceniť. K vykázaniu výnosov dochádza v okamihu, kedy je v účtovníctve uznané 

zvýšenie aktív, alebo zníženie záväzkov vyvolané vznikom výnosu (1). 

Koncepčný rámec rozlišuje v rámci výnosov revenues („výnosy“) a gains (prínosy) (1). 

Pre spresnenie je možné výnosy z bežnej činnosti definovať ako: 

 výnosy z predaja, 

 výnosy z poplatkov, 

 výnosy z úrokov, 

 výnosy z dividend, 

 výnosy z nájomného (6). 

Ostatné prínosy predstavujú položky, ktoré pre účtovnú jednotku znamenajú zvýšenie 

vlastného kapitálu, ktoré nie je spôsobené transakciami s vlastníkmi. Prínosy môžu byť 

zachytené vo výsledovke, ale v niektorých prípadoch sú vykázané len vo výkaze 

o komplexnom výsledku. Príkladom prínosov je zisk z predaja dlhodobého majetku. 

Prínosy sa vykazujú oddelene od výnosov z bežnej činnosti, pretože ich znalosť môže byť 

dôležitá pre ekonomické rozhodnutia užívateľov účtovných výkazov. Rozpoznanie 

výnosov je viazané na rozpoznanie a meranie aktív a záväzkov. Jednotka rozpozná výnos 

v okamihu, kedy prišlo nárastom aktív, alebo znížením záväzkov ku zvýšeniu budúceho 

ekonomického prospechu a ten je možné spoľahlivo oceniť (6).   

2.11.5 Náklady 

Náklady sú definované ako zníženie ekonomického prospechu, ku ktorému došlo formou 

zvýšenia záväzkov, úbytkom aktív, či znížením užitočnosti aktív a ktoré viedlo k zníženiu 

vlastného kapitálu inak ako rozdelením prostriedkov vlastníkom. K uznaniu a vykázaniu 

nákladov vo výsledovke dochádza rovnako ako pri výnosoch. V prípade kedy je možné 
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zníženie ekonomického prospechu spoľahlivo vyjadriť, teda v okamihu kedy dochádza 

k uznaniu záväzkov, respektíve k uznaniu úbytku aktív či zhoršeniu aktív (1).   

Koncepčný rámec rozlišuje v rámci nákladov expenses („náklady“) a losses („straty“) (1). 

Za náklady sú v IFRS pre SME považované najmä: 

 náklady predaných výkonov, 

 mzdy, 

 odpisy (6).  

Straty predstavujú napríklad: 

 znehodnotenie majetku pri živelných udalostiach, 

 znehodnotenie pri vyradení dlhodobých aktív, 

 nerealizované straty (6). 

2.12 Oceňovanie 

Oceňovanie je metodický prvok, ktorý zásadne ovplyvňuje vypovedaciu schopnosť 

účtovných informácií. Pre prijatý spôsob oceňovania je dôležitý predpoklad splnenia 

trvania účtovnej jednotky. Ak je známe, že podnik v budúcnosti ukončí svoju činnosť, 

prístup k oceňovaniu bude iný, než v prípade, že podnik bude ďalej fungovať (1). 

Oceňovanie vymedzuje IFRS pre SME ako proces stanovenia množstva peňazí, v ktorých 

sú aktíva, záväzky, náklady a výnosy oceňované vo finančných výkazoch účtovnej 

jednotky. Pred vlastným oceňovaním je treba vybrať oceňovaciu základňu. IFRS pre 

SME vymedzuje dve základné oceňovacie bázy: 

 historická cena, 

 reálna hodnota (6). 

Historická cena – vychádza z pôvodných nákladov vynaložených pri obstaraní aktív. Pre 

záväzky vymedzuje štandard historickú cenu ako množstvo veriteľom obdŕžaných 

peňažných prostriedkov alebo peňažných ekvivalentov pri úhrade záväzku v okamihu 

vzniku tohto záväzku, alebo v iných prípadoch (záväzok z titulu dane z príjmu) ako 

očakávané množstvo peňazí alebo peňažných ekvivalentov potrebných k jeho uhradeniu 

za normálnych podmienok (6). 
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Štandard ešte pozná termín amortizovaná historická cena, kde je historická cena znížená 

(zvýšená) o časti, ktoré už boli vykázané ako náklad (výnos). Oceňovanie na báze 

historických cien vychádza zo skutočnosti, že hospodárske operácie uvedené v účtovných 

výkazoch sa už uskutočnili a ich finančné dôsledky boli v dobe vzniku objektívne ocenené 

(6).  

Reálna hodnota – čiastka za ktorú by bolo možné zmeniť aktívum alebo vyrovnať 

záväzok medzi informovanými partnermi ochotnými uskutočniť transakciu za obvyklých 

podmienok. Štandard IFRS pre SME odporúča použiť ocenenie reálnou hodnotou pre: 

investície do spoločných podnikov alebo do pridružených podnikov, investície do 

nehnuteľností, biologické aktíva a poľnohospodárska produkcia v okamihu zberu znížené 

o predpokladané náklady spojené s predajom (6). 

2.13 Komplexný výsledok     

Komplexný výsledok je aritmetickým rozdielom medzi výnosmi a nákladmi uznateľnými 

v súlade s IFRS pre SME. Nie je možné ju považovať za prvok finančných výkazov a pre 

jeho vykázanie nie je potrebné  vymedziť žiadne zásady.   

2.14 Zostavenie účtovných výkazov podľa IFRS pre SME a požiadavky 

na účtovnú uzávierku 

K zostaveniu účtovných výkazov je možné použiť účtovný software, ktorý umožňuje 

viesť dvojité účtovníctvo. Ak túto možnosť firma nemá, prevod sa robí ručne pomocou 

prevodového mostíka vytvoreného priamo firmou (napr. v MS Excel). Ak firma 

disponuje systémom, ktorý je schopný viesť dvojité účtovníctvo a každý účtovný zápis 

sa robí automaticky do oboch hlavných kníh, po správnom nastavení systému je možné 

účtovné výkazy generovať automaticky, je potrebné ale aby prebehla následná kontrola 

kvalifikovaným zamestnancom, pretože nie všetky požiadavky IFRS a definovanie 

rozdielov medzi českým účtovníctvom a IFRS je možné zautomatizovať. Častejšou 

metódou prechodu SME na IFRS je pomocou prevodového mostíka použitého napr. 

v programe MS Excel. Hlavným dôvodom je nedostatok zdrojov na malých a stredných 

podnikov na upgrade informačného systému. Pri tomto prevode účtovná jednotka 

vychádza z účtovných výkazov podľa národnej legislatívy, v ktorých ručne prevedie 

úpravy vyplývajúce z rozdielnych požiadaviek národnej účtovnej legislatívy a IFRS pre 
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SME. Tieto úpravy je možné rozdeliť na požiadavky na odlišnú klasifikáciu a úpravy 

vyplývajúce z rozdielnych účtovných postupov (3). 

Účtovná závierka podľa IFRS pre SME má obsahovať: 

 výkaz o finančnej pozícii (súvaha), 

 výkaz o úplnom (komplexnom) výsledku, alebo výsledovku, 

 výkaz zmien vlastného kapitálu, 

 výkaz o peňažných tokoch, 

 príloha (5). 

V prípade, že jedinými zmenami vlastného kapitálu v danom účtovnom období je zisk, či 

strata, výplata dividend, korekcia chýb za predchádzajúce obdobie a zmeny v dôsledku 

zmien účtovnej politiky, potom jednotka môže nahradiť výkaz o úplnom výsledku 

a výkaz zmien vlastného kapitálu jediným výkazom o výsledku a zadržaných ziskoch (5). 

IFRS pre SME neobsahuje niektoré oblasti, ktoré nie sú pre SME relevantné (výnos na 

akciu, vykazovanie podľa segmentov, poistenie a aktíva určené k predaju) (5).    

Pri zostavovaní finančných výkazov je účtovná jednotka povinná každý výkaz jasne 

identifikovať prostredníctvom:  

 názvu účtovnej jednotky vrátane každej zmeny oproti predchádzajúceho obdobia, 

 označenie či sa jedná o individuálne alebo konsolidované finančné výkazy, 

 dátum ku ktorému sú finančné výkazy zostavené a obdobie za ktoré sú zostavené, 

 mena vykazovania, 

 úroveň zaokrúhľovania použitého pri zostavovaní finančných výkazov (6). 

Ďalej je účtovná jednotka povinná uviesť sídlo a právnu formu, zem jej založenia a adresu 

sídla ak sa líšia, popis povahy činnosti a hlavné činnosti (6). 

2.14.1 Výkaz o finančnej pozícii (súvaha) 

V tomto výkaze zverejňuje účtovná jednotka nasledujúce minimálne informácie: 

 peňažné prostriedky a ich ekvivalenty (peňažné prostriedky, šeky, ceniny, 

krátkodobé finančné investície u ktorých riziko zmeny je nevýznamné), 
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 pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky (pohľadávky u obchodného 

styku, pohľadávky za zamestnancov, daňové pohľadávky, apod.), 

 finančné aktíva (krátkodobé aktíva k obchodovaniu a investície držané do 

splatnosti), 

 zásoby (nakupované zásoby a zásoby vlastnej činnosti), 

 pozemky, budovy a zariadenia (zahrňuje aj nerastné zdroje a majetok obstaraný 

pomocou finančného prenájmu),  

 investície do nehnuteľností (vykazujú sa tu pozemky a budovy obstarané za 

účelom dosiahnutia príjmu z nájomného alebo z kapitálového zhodnotenia, sú 

oceňované reálnou hodnotou a zmeny sú zachytené výsledkovo), 

 nehmotné aktíva (identifikovateľné nepeňažné aktíva, ktoré nemajú hmotnú 

podstatu – patenty, licencie, software, autorské práva), 

 biologické aktíva vykazované v historických cenách znížených o kumulované 

odpisy, 

 biologické aktíva vykazované v reálnej hodnote, zmeny sú vykázané výsledkovo, 

 investície do pridružených podnikov, 

 investície do spoločných podnikov, 

 záväzky z obchodného styku a iné záväzky, 

 finančné záväzky (pôžičky, bankové úvery, ďalšie finančné záväzky okrem 

záväzkov z obchodného styku a rezerv), 

 splatné daňové záväzky a pohľadávky, 

 odložené daňové pohľadávky a záväzky, 

 menšinové podiely, 

 vlastný kapitál pripadajúci vlastníkom materskej spoločnosti (6). 

Samotný výkaz o finančnej situácii je veľmi stručný, všetky vysvetľujúce poznámky sú 

uvedené v prílohe, ktorá býva rozsiahlejšia a podrobnejšia. Formát výkazov môže byť 

rôzny, napr. horizontálny/vertikálny. Konkrétny príklad ako môže vyzerať výkaz 

o finančnej situácii je súčasťou príloh diplomovej práce č. 2,3.  
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2.14.2 Výkaz o komplexnom výsledku a výsledovka 

Úlohou tohto výkazu je poskytnúť informácie o výkonnosti podniku. Účtovná jednotka 

môže tieto informácie zverejňovať prostredníctvom jediného výkazu o komplexnom 

výsledku alebo prostredníctvom samostatných výkazov. 

Jediný výkaz o komplexnom výsledku – všetky vykázané položky ovplyvňujúce výšku 

komplexného výsledku musia byť zachytené v období za ktoré je výkaz zostavený. Ak 

počas účtovného obdobia prišlo k zmene účtovnej politiky, následky týchto zmien musia 

byť retrospektívne zachytené do predchádzajúcich období (ovplyvní to výšku 

nerozdeleného zisku z minulých období). Minimálny rozsah výkazu o komplexnom 

výsledku IFRS pre SME musí obsahovať: 

 výnosy, 

 finančné náklady, 

 podiel na zisku alebo strate z pridružených spoločností a spoločných podnikov 

účtovaný ekvivalentnou metódou, 

 daňové náklady, 

 súhrnnú čiastku zahrňujúcu: 

- zisk alebo stratu z ukončovaných činností, 

- zisk alebo stratu po zdanení vykázaný v súvislosti oceňovaním aktív určených 

k predaju v reálnej hodnote zníženej o náklady spojené s predajom, 

 zisk alebo stratu, 

 každú položku iných komplexných príjmov, členených podľa ich povahy, 

 podiel na komplexnom výsledku pripadajúceho na pridružené spoločnosti 

a spoločné podniky, 

 celkový komplexný príjem (6). 

2.14.3 Výkaz o zmenách vo vlastnom kapitále 

Vo výkaze zmien vo vlastnom kapitále sú vykázaní zisk alebo strata za obdobie, ostatné 

položky komplexného výsledku, účinky zmien účtovných pravidiel a opravy chýb 

a transakcie s vlastníkmi. Účtovná jednotka ho prezentuje v nasledujúcej podobe: 

 celkový komplexný príjem za obdobie, v ktorom je samostatne uvedená celková 

čiastka pripadajúca vlastníkom materskej spoločnosti a menšinovým podielom, 
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 pre každú položku vlastného kapitálu dopady zmien v účtovných pravidlách 

a opravy chýb, 

 pre každú položku vlastného kapitálu porovnanie hodnoty na počiatku a ku koncu 

vykazovaného obdobia, pri rozdelení zmien na: 

- zmeny vplyvom zisku alebo straty, 

- zmeny vplyvom ostatných položiek komplexného výsledku, 

- zmeny vplyvom transakcií s vlastníkmi (zvyšovanie vlastného kapitálu 

investíciami vlastníkov, dividendy priznané vlastníkom) (6).  

2.14.4 Výkaz peňažných tokov 

IFRS pre SME vyžaduje aby podnik prezentoval informácie o peňažných tokoch, ktoré 

sa uskutočnili počas obdobia za ktoré sa zostavuje účtovná uzávierka. Výkaz vysvetľuje 

príčiny zmien vo výške peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov. Informácie sú 

prezentované v štruktúre: peňažné toky z hlavnej činnosti, investičnej činnosti 

a z finančnej činnosti (6). 

Ak príde k peňažným tokom v cudzej mene, tieto toky sú zachytené vo funkčnej mene 

účtovnej jednotky. Pre prepočet na funkčnú menu je použitý menový kurz platný ku dňu 

uskutočnenie transakcie. Štandard nepovažuje za peňažné toky nerealizované kurzové 

zisky/straty. Ak sú však súčasťou aktív účtovnej jednotky k dátumu zostavenia účtovnej 

jednotky peňažné prostriedky alebo peňažné ekvivalenty v cudzej mene, je nutné vykázať 

kurzové rozdiely z prepočtu týchto aktív oddelene tak, aby boli v súlade peňažné 

prostriedky a ekvivalenty na počiatku obdobia a na konci obdobia (6). 

Veľkú pozornosť venuje štandard klasifikácii peňažných tokov súvisiacich s úrokmi 

a dividendami. Účtovná jednotka je povinná zverejňovať tieto peňažné toky samostatne 

a v jednotlivých obdobiach konzistentne. Úroky platené a úroky a dividendy prijaté môžu 

byť klasifikované ako peňažné toky z prevádzkovej činnosti, pretože sú súčasťou zisku 

alebo straty účtovnej jednotky, alebo ako peňažné toky z finančnej činnosti, pretože sa 

jedná o činnosti spojené so získaním finančných zdrojov, alebo aj z investičnej činnosti. 

Platené dividendy môže jednotka klasifikovať ako súčasť peňažných tokov z finančnej 

činnosti, pretože je možné ich považovať náklady spojené so získaním finančných 

zdrojov, štandard však umožňuje aj ich klasifikáciu v rámci hlavnej prevádzkovej činnosti 

(6). 
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Štandard rovnako požaduje samostatne zverejňovať peňažné toky týkajúce sa dani 

z príjmov, požaduje ich klasifikáciu do hlavnej činnosti ak nie je možné ich konkrétne 

priradiť do finančnej alebo investičnej činnosti (6). 

Metóda zostavenia výkazu peňažných tokov je priama alebo nepriama. Príklad 

zobrazenia výkazu peňažných tokov podľa priamej a nepriamej metódy je súčasťou príloh 

č. 4 a 5 diplomovej práce. 

2.14.5 Príloha 

Príloha je veľmi obsiahlou a podrobnou súčasťou účtovnej uzávierky, poskytuje 

informácie ktoré nie sú priamo uvedené vo výkazoch a sú nutné pre verné zobrazenie. 

Príloha musí spĺňať nasledujúce kritériá: 

 informácie o základných princípoch v súlade s ktorými boli výkazy zostavené 

a konkrétne účtovné pravidlá, 

 informácie, ktoré nie sú uvedené priamo vo výkazoch, ale štandard ich 

vykazovanie požaduje, 

 informácie, ktoré sú relevantné pre pochopenie finančných výkazov (6). 

Príloha by mala obsahovať nasledujúce informácie: 

 obecné informácie o účtovnej jednotke, 

 informáciu o tom, že účtovná uzávierka je zostavená v súlade s IFRS pre SME 

a informácie o účtovných pravidlách jednotky, 

 informácie o odhadoch vedenia pri zostavení účtovnej uzávierky a kľúčové 

neistoty v týchto odhadoch, 

 informácie k jednotlivým významným položkám účtovných výkazov, 

 informácie o podmienených záväzkoch, udalostiach po skončení účtovného 

obdobia, transakcie so spriaznenými osobami a o schválení účtovnej uzávierky 

(3).  

2.15 Prechod na IFRS pre SME 

Vstupom ČR do Európskej únie sa Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva stali 

povinne platné pre všetky účtovné jednotky, ktoré sú eminentami cenných papierov 

registrovaných na regulovanom trhu cenných papierov. Tieto účtovné jednotky musia od 
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1. mája 2004 používať pre zostavenie svojich účtovných uzávierok štandardný súbor 

IFRS. Ostatné jednotky podľa tohto štandardu svoju konsolidovanú účtovnú uzávierku 

zostavovať môžu (14).  

Prvým prechodom IFRS na SME sa zaoberá oddiel 35 štandardu. Pôsobnosť tohto oddielu 

sa vzťahuje na účtovné jednotky, ktoré prechádzajú na IFRS po prvý krát. Štandard 

upozorňuje na to, že na IFRS je možné prejsť len raz. Prvá účtovná závierka účtovnej 

jednotky, ktorá je v súlade s týmto štandardom, je aj prvou ročnou účtovnou závierkou , 

v ktorej účtovná jednotka jednoznačne a bezvýhradne prehlasuje, že účtovná závierka je 

v súlade s IFRS pre SME. Účtovná uzávierka zostavená v zhode so štandardom je prvou 

účtovnou uzávierkou, ak účtovná jednotka:  

 nezverejnila účtovnú uzávierku za predchádzajúce obdobie, 

 zverejnila svoju poslednú účtovnú uzávierku podľa národných požiadaviek, ktoré 

neboli vo všetkých ohľadoch v súlade s týmto štandardom, alebo 

 zverejnila svoju poslednú účtovnú uzávierku v súlade s plnými IFRS (3). 

Štandard požaduje aby účtovná jednotka v kompletnej účtovnej uzávierke zverejnila 

porovnávacie informácie za predchádzajúce porovnateľné obdobie za všetky peňažné 

čiastky vykazované v uzávierke (3).  

Postup prechodu na IFRS pre SME:    

Účtovná jednotka musí vo svojom zahajovanom výkaze o finančnej situácii k dátumu 

prechodu na IFRS pre SME: 

 vykázať všetky aktíva a záväzky, ktorých vykázanie je požadované IFRS pre 

SME, 

 nevykazovať aktíva, alebo záväzky pokiaľ štandard nepovoľuje ich vykazovanie, 

 reklasifikovať položky, ktoré vykazovala podľa predchádzajúceho rámca 

účtovného výkazníctva ako jeden typ aktíva, záväzku, alebo zložky vlastného 

kapitálu, ale ktoré sú podľa tohto štandardu rôznymi typmi aktív, záväzkov, alebo 

zložiek vlastného kapitálu, 

 aplikovať tento štandard pri oceňovaní všetkých vykazovaných aktív a záväzkov 

(3). 
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Tieto požiadavky vedú k nutnosti úprav z dôvodu odlišných účtovných politík 

používaných podľa predchádzajúceho účtovného rámca a IFRS pre SME. Dopad týchto 

zmien jednotka vykáže proti nerozdelenému zisku, prípadne iným položkám vlastného 

kapitálu (3). 

Požiadavky na zverejnenie:  

Účtovná jednotka vysvetlí ako prechod z predchádzajúceho rámca účtovného 

výkazníctva na tento štandard ovplyvnil vykazovanú finančnú situáciu, finančnú 

výkonnosť a peňažné toky. Prvá účtovná uzávierka zostavená podľa tohto štandardu musí 

obsahovať:  

 popis podstaty každej zmeny v účtovnom pravidle, 

 porovnanie vlastného kapitálu jednotky vykázaného podľa predchádzajúceho 

rámca účtovného výkazníctva s vlastným kapitálom podľa tohto štandardu 

k obom z nasledujúcich okamihov: 

o k dátumu prechodu na štandard, 

o ku koncu posledného účtovného obdobia prezentovaného v poslednej 

uzávierke jednotky podľa predchádzajúceho rámca účtovného 

výkazníctva; 

 porovnanie výsledku hospodárenia vykázaného podľa predchádzajúceho rámca 

účtovného výkazníctva za posledné účtovné obdobie v poslednej ročnej účtovnej 

uzávierke jednotky s výsledkom hospodárenia podľa tohto štandardu za rovnaké 

obdobie (3). 

Ak účtovná jednotka zistí chyby vo svojej predchádzajúcej uzávierke, musí v porovnaní 

odlíšiť opravu týchto chýb od zmien v účtovných pravidlách, pokiaľ je to možné (3).  

Ak účtovná jednotka nepredložila uzávierku za predchádzajúce obdobie, musí túto 

skutočnosť zverejniť vo svojej prvej účtovnej uzávierke, ktorá bude v súlade so 

štandardom (3). 

Autor Kinver definoval 11 bodov ako pripraviť organizačnú jednotku na prechod na IFRS 

a definoval vplyv prechodu na informačný systém v nasledujúcich krokoch:  
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1. Pochopiť požiadavky pre IFRS reporting – neznalosť toho, čo IFRS so sebou prináša 

môže znamenať veľmi náročné dosahovanie požiadavkou IFRS. 

2. Posúdiť vplyv – ako konvergencia a prevod ovplyvnia informácie a bude 

vnútropodnikový softvérový informačný systém (ERP) schopný naplniť systémové 

požiadavky? Preto by mali byť určené hlavné oblasti účtovných výkazov, ktoré si budú 

vyžadovať dodatočné informácie a procesné zmeny. Takéto posúdenie by malo byť 

súčasťou agendy organizačného tímu. 

3. Definujte účtovné postupy – nadefinujte si účtovné pravidlá, ktoré bude firma 

realizovať v súlade s IFRS. Tie by sa mali prejaviť aj v rámci vnútropodnikového 

informačného systému. 

4. Preskúmajte svoje možnosti – vyberte si ako prispôsobiť systémy, aby spĺňali potreby 

vyplývajúce z IFRS. Zaoberajte sa otázkami, či sú samostatné systémy podpory IFRS 

konvergencie lacnejšie a účinnejšie ako plná integrácia zmien vo vnútropodnikovom 

informačnom systéme? Na akej úrovni by mala prebehnúť integrácia a aké sú s tým 

spojené náklady/výhody? 

5. Urobte si výskum – vytvorte základný tím, ktorý preskúma schopnosti systému naplniť 

IFRS, účtovné pravidlá, ktoré riadia požiadavky na informácie a mieru odhodlania pre 

zmenu súčasných systémov. Toto zahŕňa voľbu či použiť IFRS ako katalyzátor pre 

transformáciu a zlepšenie manažérskych informačných systémov, alebo len uskutočnenie 

drobných zmien v existujúcich vnútropodnikových informačných systémoch. 

6. IFRS ako nástroj širšej zmeny – ak je to potrebné, používajte IFRS ako dôvod na 

vykonanie zmysluplnej zmeny a vylepšenie výkonu samotnej organizácie. Hoci IFST 

vytvára nové požiadavky na systémy, samotný prechod na IFRS môže byť pákou na 

komplexnejšie zlepšenie v oblasti riadenia informačných systémov, resp. môže viesť k 

zníženiu nákladov v oblasti zdieľaných služieb. 

7. Spravujte zmenu – s prijatím IFRS, je zmena nevyhnutná. Zlyhanie procesu 

implementácie akéhokoľvek systému je závislé od užívateľov, teda väčšinou je to 

z dôvodu problémov ľudí a nie technológie. Preto je dôležité zmeniť aj procesy 

v organizácii, prípadne organizačnú štruktúru. 
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8. Neunáhlite to – nechajte si dostatok času pre realizáciu, najmä ak sa jedná o úplne nový 

systém. Náhlenie konverzie IFRS môže mať za následok chýbajúci termín a vznik 

nákladnej pokuty alebo inej sankcie. 

9. Investujte do expertov – organizácie s odborníkmi na zavádzanie IFRS. 

10. Prístup k technológii – poradenské firmy nezávisle od softvéru sú schopné poradiť 

s voľbou správneho softvéru, takého, ktorý nie príliš málo ani príliš veľa spĺňa vaše 

potreby pre splnenie IFRS podmienok. 

11. Učte sa od rovesníkov – je pravdepodobné, že poznáte niekoho, kto vo vašom odvetví 

prešiel na IFRS. Pomocou kontaktov sa učte z ich skúseností (11). 

2.16 Analýza rozdielov medzi českou účtovnou legislatívou (ČÚL) 

a požiadavkami štandardu IFRS pre malé a stredné podniky 

Pravidlá účtovania podľa IFRS pre SME sú dané koncepčným rámcom a štandardom, 

ktorého princípy sú popísané v teoretickej časti diplomovej práce, česká účtovná 

legislatíva sa riadi Zákonom o účtovníctve č. 563/1991 Sb. v neskoršom znení. České 

účtovné jednotky sa musia riadiť českou zákonnou úpravou pri zostavovaní účtovnej 

závierky, zatiaľ čo povinné používanie štandardu IFRS pre SME nie je legislatívne 

nariadené a je na voľbe danej konkrétnej krajiny či do svojej legislatívy zahrnie možnosť 

vykazovania podľa IFRS pre SME. Konkrétne česká legislatíva zatiaľ nepristúpila 

k takémuto kroku.  

Hlavné rozdiely medzi IFRS pre SME a ČÚL (českou účtovnou legislatívou) môžeme 

rozdeliť do nasledujúcich kategórií: 

 Rozdiely vyplývajúce z porovnania právneho rámca oboch systémov - najmú 

väzba českého účtovníctva na daňovú legislatívu a z toho vyplývajúci vplyv na 

účtovné jednotky pri voľbe účtovných pravidiel. Podstata IFRS pre SME je skôr 

založená na princípoch a české účtovníctvo je založené na direktíve, ktorej 

základným kameňom je Zákon o účtovníctve. 

  Rozdiely vyplývajúce zo základných princípov – pri porovnaní základných 

princípov oboch systémov je dôležitá najmä neexistencia obecných definícií 

základných prvkov, rovnako ako neexistencia obecných požiadaviek na 
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rozpoznanie položiek v účtovnej uzávierke a chýbajúce obecné pravidlá pre 

ocenenie týchto položiek v českom účtovníctve (v českom účtovníctve chýbajú 

pravidlá týkajúce sa oceňovacích metód, ktoré nájdeme v IFRS). V IFRS pre SME 

je tiež jednou z kvalitatívnych charakteristík princíp prevahy obsahu nad formou, 

v českej legislatíve sa berie dôraz na právnu formu. 

 Rozdiely vyplývajúce z požiadaviek na účtovnú uzávierku – hlavné rozdiely sú 

v povinne predkladaných výkazoch, v českom účtovníctve sú výkaz o peňažných 

tokoch a výkaz o zmenách vlastného kapitálu povinné výkazy len pre niektoré 

účtovné jednotky, v českom účtovníctve je taktiež presne daný formát výkazov. 

Naopak v IFRS pre SME sú uvedené len minimálne položky, ktoré je potrebné 

uviesť, ale je na účtovnej jednotke akú formu budú mať finálne výkazy. IFRS 

definuje aj tzv. súhrnný výsledok hospodárenia, ktorý okrem hospodárskeho 

výsledku obsahuje aj niektoré pohyby vo vlastnom kapitále. V českom 

účtovníctve sú definované mimoriadne výnosy a náklady, ktoré sú v IFRS pre 

SME zakázané. Iný je aj prístup k úprave významných chýb minulých období, 

kedy v českom účtovníctve sa použijú mimoriadne položky, ale v IFRS pre SME 

je nutná retrospektívna úprava vrátane minulých období, aby informácie uvedené 

v účtovnej uzávierke boli zrovnateľné.  

 Rozdiely vyplývajúce z požiadaviek na účtovanie – medzi významné rozdiely parí 

najmä: 

- účtovanie o výnosoch – v českom účtovníctve sa postupuje striktne podľa 

právnej legislatívy, v IFRS pre SME je dôležité splňovanie definovaných 

kritérií, v IFRS pre SME je možné vykázať výnos aj podľa stupňa dokončenia 

dlhodobého projektu, 

- účtovanie o výpožičných nákladoch – v českom účtovníctve je možnosť 

voľby, či sa tieto náklady vykážu ako náklad v bežnom období, alebo kedy sa 

aktivujú do hodnoty obstarávacieho aktíva. V IFRS pre SME je zjednodušenie 

a všetky výpožičné náklady sa uvádzajú ako náklad účtovného obdobia 

v ktorom vzniknú, 

- ocenenie dlhodobého hmotného majetku – v IFRS pre SME sa naviac zahrňujú 

náklady spojené s demontážou a odstránením aktíva,  
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- kritériá pre vykázanie nehmotného a dlhodobého hmotného majetku – v IFRS 

pre SME sú rozhodujúce ekonomické úžitky, v českej legislatíve je 

rozhodujúce, či zodpovedajú zákonu, očakávanej doby životnosti a sú vyššie 

ako stanovená čiastka, 

- účtovanie o dlhodobých aktívach určených na predaj – v českom účtovníctve 

nie je táto kategória definovaná, v IFRS pre SME musia byť takéto aktíva 

vykázané v zásobách. 

- účtovanie o finančnom leasingu – v českom účtovníctve je predmet 

finančného leasingu vykázaný v účtovníctve prenajímateľa, v IFRS je 

vykázaný v účtovných knihách nájomcu. 

- účtovanie o dotáciách – v českom účtovníctve dotácie na obstaranie aktív 

znižujú jeho obstarávaciu hodnotu, v IFRS pre SME sa dotácie účtujú do 

výnosov. 

- odložená daň – detailnejší postup v IFRS pre SME.    

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté základné rozdiely v účtovných postupoch podľa IFRS 

pre SME a ČÚL: 

Tabuľka 2: Porovnanie rozdielov podľa IFRS pre SME a ČÚL. Zdroj: Spracované podľa (10).  

 IFRS Česká účtovná legislatíva 

Základný koncept Koncepčný rámec 

s definíciou pojmov aktíva, 

záväzky, výnosy, náklady 

a pod. 

Zákon o účetnictví č. 

561/1991 Sb. a Vyhláška 

500/2002 Sb. (obecná 

definícia aktív, záväzkov, 

výnosov, a pod. 

neexistuje)  

Cieľ účtovnej uzávierky Cieľom je zaistiť 

zrovnateľnosť 

vykazovaných informácií 

s predchádzajúcim 

obdobím a s účtovnými 

uzávierkami iných 

spoločností.  

Cieľom je podať verný 

a poctivý obraz o finančnej 

situácii účtovnej jednotky.  

Obsah účtovnej uzávierky výkaz o finančnej pozícii 

(súvaha), výkaz o úplnom 

(komplexnom) výsledku, 

alebo výsledovku, výkaz 

zmien vlastného kapitálu, 

výkaz o peňažných tokoch, 

príloha 

Povinné – súvaha, výkaz 

ziskov a strát, príloha. 

 

Voliteľné – výkaz 

peňažných tokov, výkaz 

zmien vlastného kapitálu 
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Podoba účtovných 

výkazov 

IFRS stanovuje minimálny 

rozsah položiek, ktoré 

musí uzávierka obsahovať, 

konkrétnu podoba výkazov 

ale nie je pevne stanovená. 

Podobu účtovných 

výkazov legislatíva 

predpisuje.   

 

2.17 Základné rozdiely medzi IFRS pre SME a plnými IFRS 

Najzakladanejšie rozdiely ktorými sa líšia IFRS pre SME od plných IFRS sú: 

 oceňovanie finančných aktív a záväzkov buď v amortizovaných obstarávacích 

nákladoch alebo reálnou hodnotou “cez výsledovku“, 

 investície v pridružených podnikoch a spoluovládaných jednotkách – podnik 

ich vykáže podľa modelu obstarávacej ceny, ekvivalentnou metódou alebo 

ako investície preceňované na reálnu hodnotu „cez výsledovku“,  

 zníženie hodnoty nefinančných aktív – jeden štandard pre zásoby, nehmotné 

aktíva a investície do nehnuteľností podľa modelu obstarávacej ceny, 

 dane zo zisku – odložená daň vzniká aj z časových rozdielov medzi účtovným 

a daňovým uznaním výnosov a nákladov, 

 je možné zostaviť tzv. kombinovanú účtovnú uzávierku dvoch či viacerých 

podnikov, ktoré sú pod kontrolou jedného investora (6).  
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3 Analýza súčasného stavu v spoločnosti ABC s.r.o.2 

Spoločnosť ABC s.r.o. je spoločnosť pôsobiaca v potravinárskom odvetví, ktorá sa venuje 

dovozu hotových potravinových výrobkov s dlhou spotrebou a následným 

veľkoobchodným predajom týchto výrobkov potravinovým reťazcom. Spoločnosť pôsobí 

prevažne na českom ale z časti aj na zahraničnom trhu, v odvetví má dlhoročnú tradíciu. 

Spoločnosť má zahraničného vlastníka. Nasledujúca tabuľka obsahuje vybrané čísla 

z účtovných výkazov (v tis. Kč) podľa českej účtovnej legislatívy k 31.12.2013. Praktická 

časť vychádza z reálnych účtovných výkazov, ale časť informácií použitých pre praktickú 

časť boli upravené tak aby vyhovovali splneniu cieľov diplomovej práce a mohlo byť na 

nich preukázané viaceré situácie ktoré môžu nastať pri prechode na IFRS pre SME.   

Tabuľka 3: Výkaz ziskov a strát spoločnosti ABC s.r.o. Zdroj: účtovné výkazy ABC s.r.o. 

Výkaz ziskov a strát Stav k 31.12.2013 

Prevádzkový výsledok hospodárenia 14 439 

Finančný výsledok hospodárenia - 4 782 

Daň z príjmu - 1971 

Odložená daň -30 

Výsledok hospodárenia celkom 7 716 
 

Tabuľka 4: Rozvaha spoločnosti ABC s.r.o. Zdroj: účtovné výkazy ABC s.r.o. 

Rozvaha Stav k 31.12.2013 

Bilančná suma 112 346 

Dlhodobý majetok 32 312 

Obežné aktíva 79 545 

Časové rozlíšenie aktívne 328 

Vlastný kapitál 77 960 

Cudzie zdroje 34 386 

Časové rozlíšenie pasívne --- 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Kapitola 3 diplomovej práce je vypracovaná na základe výročnej správy spoločnosti ABC s.r.o. 

k 31.12.2013 a na základe vlastného spracovania. 
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Ďalšie informácie o spoločnosti: 

Dlhodobý nehmotný majetok 

Dlhodobý nehmotný majetok je ocenený obstarávacou cenou vrátane všetkých nákladov 

súvisiacich s obstaraním.  

Dlhodobý nehmotný majetok v obstarávacej cene od 60 000 Kč je účtovne odpisovaný 

do nákladov lineárne v závislosti od doby použiteľnosti počas 3-6 rokov. 

Dlhodobý nehmotný majetok v obstarávacej cene do 60 000 Kč je odpisovaný do 

nákladov pri obstaraní. 

Spoločnosť eviduje v dlhodobom nehmotnom majetku len software, ktorý využíva na 

vedenie účtovníctva a správu.  

Dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý hmotný majetok je ocenený v obstarávacích cenách vrátane nákladov 

súvisiacich s obstaraním.  

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný do 40 000 Kč je účtovaný do nákladov pri obstaraní.  

Dlhodobý hmotný majetok nad 40 000 Kč je lineárne odpisovaný. Účtovné odpisy sa 

rovnajú daňovým. 

Dlhodobý hmotný majetok sa skladá z pozemku, stavby, samostatných hnuteľných vecí, 

nedokončeného hmotného majetku. 

Ďalej spoločnosť využíva majetok obstaraný formou finančného leasingu (viď. nižšie). 

Finančný leasing 

Spoločnosť k svojej činnosti využíva finanční leasing na osobné vozidlá využívané pre 

podnikateľskú činnosť. Jedná sa o štyri osobné vozidlá. 

Po skončení leasingu je majetok ocenený v kúpnej cene po skončení leasingu a evidovaný 

v majetku spoločnosti.  
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Dostupné informácie o majetku financovaného formou finančného leasingu sú uvedené 

v tabuľke:  

Tabuľka 5: Detail finančného leasingu pre 1 osobné vozidlo. Zdroj: vlastné spracovanie. 

 Škoda Fabia 

dátum zahájenia leasingu 8.3.2013 

obstarávacia cena 530 000 

dĺžka splátkového obdobia 36 mes. 

splátka hradená dopredu 150 000 

poplatok 7 299 

mesačná splátka 14 078 

- z toho poistné 1 350 

- povinné ručenie 800 

Cena pri odkupe 1 000 

Doba použiteľnosti 5 rokov 

 

Všetkých 5 áut je obstaraných za rovnakých podmienok.   

Dlhodobý finančný majetok 

Dlhodobý finančný majetok je ocenený v obstarávacích cenách vrátane nákladov 

súvisiacich s obstaraním.  

Majetkové účasti sa oceňujú ekvivalentnou metódou (hodnotou podielu na vlastnom 

kapitále dcérskeho podniku). 

Poskytnuté pôžičky podnikom v skupine sú ocenené nominálnou hodnotou. 

Detail dlhodobého finančného majetku je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

Tabuľka 6: Podiely – ovládaná osoba v roku 2013 (v tis. Kč). Zdroj: Výročná správa spoločnosti. 

Spoločnosť Obstarávacia 

cena 

Vlastnícky 

podiel 

Vlastný 

kapitál 

k 31.12.2013 

Výsledok 

hospodárenia 

k 31.12.2013 

XYZ s.r.o. 32 273 100 % 7 128 1 865 

 

Zásoby 

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich 

s obstaraním (dopravné) a s použitím metódy váženého aritmetického priemeru.  

Pre účtovanie zásob je použitý spôsob B. Spoločnosť netvorí opravné položky k zásobám.  
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Spoločnosť eviduje v zásobách len materiál a zboží. Spoločnosť nemá vlastnú výrobu 

a preto neeviduje vlastné výrobky ani nedokončenú výrobu.  

Pohľadávky a záväzky 

Pohľadávky a záväzky sú ocenené v nominálnej hodnote, k pochybným pohľadávkam 

tvorí spoločnosť opravné položky.  

Spoločnosť eviduje dlhodobé pohľadávky z titulu odloženej daňovej pohľadávky vo 

výške 493 tis. Kč z titulu zostatkových cien dlhodobého majetku a rezerv. Sadzba dane 

za obdobie 2013 je 19 %.  Ďalej spoločnosť eviduje dlhodobú poskytnutú zálohu vo výške 

75 tis. Kč.  

Spoločnosť eviduje krátkodobé pohľadávky z obchodného vzťahu vo výške 18 185 tis. 

Kč z toho po splatnosti sú pohľadávky vo výške 3 448 tis. Kč. Opravné položky 

k pohľadávkam z obchodného styku boli tvorené na základe analýzy platobnej schopnosti 

odberateľov.  

Krátkodobé obchodné záväzky k 31.12.2013 predstavujú 18 634 tis. Kč, z toho po 

splatnosti sú záväzky v hodnote 661 tis. Kč.  

Peniaze a peňažné ekvivalenty 

Peniaze a peňažné ekvivalenty sú ocenené nominálnou hodnotou.  

Spoločnosť eviduje vrámci svojho krátkodobého finančného majetku len peniaze a účty 

v bankách. Spoločnosť nevlastní krátkodobé cenné papiere.  

Vlastný kapitál 

Základný kapitál je tvorený výškou kapitálu zapísaného v obchodnom registri.  

Ostatné kapitálové fondy sú tvorené príplatkami spoločníkov nad výšku ich vkladov do 

základného kapitálu. 

Zákonný rezervný fond je tvorený 10% základného kapitálu v súlade s obchodným 

zákonníkom a je používaný na úhradu strát. 
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Rezervy 

Spoločnosť tvorí nasledujúce rezervy: 

 rezervu na daň z príjmov, 

 rezervu na nevyčerpanú dovolenku, 

 ostatné rezervy. 

Nasledujúca tabuľka ukazuje pohyb na rezervách: 

Tabuľka 7: Rezervy v roku 2013 (v tis. Kč). Zdroj: vlastné spracovanie podľa výročnej správy 

spoločnosti ABC s.r.o. k 31.12.2013. 

Rezerva Rezerva na daň z 

príjmov 

Rezerva na 

nevyčerpanú 

dovolenku 

Ostatné 

rezervy 

Zostatok k 1.1.2013 654 592 453 

Tvorba 0 667 549 

Čerpanie 654 592 453 

Zostatok k 31.12.2013 0 667 549 

 

Výnosy a náklady 

Výnosy a náklady sú účtované do obdobia do ktorého vecne a časovo príslušia.  

Kurzové zisky k 31.12.2013 predstavujú 334 tis. Kč a kurzové straty 589 tis. Kč.  

Bankové úvery a výpomoci 

Spoločnosť neeviduje bankové úvery a výpomoci k 31.12.2013.  
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4 Návrhová časť  

4.1 Návrh prechodu na IFRS pre SME vo vybranej spoločnosti 

V nasledujúcej časti diplomovej práce bude znázornené ako sa prejaví prechod na IFRS 

pre SME pre jednotlivé časti súvahy: 

Nehmotné aktíva 

Nehmotné aktíva sú upravené v oddiely 18 štandardu IFRS pre SME. Podľa štandardu sa 

nehmotné aktívum môže vykázať len ak: 

 je pravdepodobné, že očakávané budúce ekonomické úžitky, ktoré sú priraditeľné 

k aktívu poplynú účtovnej jednotke, 

 obstarávaciu cenu, alebo hodnotu aktíva je možné spoľahlivo určiť, 

 aktívum nebolo vytvorené vo vlastnej réžii (3). 

Podľa informácií z českej účtovnej uzávierky je konečný stav dlhodobého nehmotného 

majetku 342 tis. Kč ( a je plne tvorený len software-om, ktorý je používaný na vedenie 

účtovnej evidencia a správu spoločnosti. V rámci prevodu na vykazovaniu v súlade 

s IFRS pre SME software plne splňuje podmienky uznania nehmotného aktíva a môže 

byť uznaný v plnej výške. V roku 2013 tak nebudú žiadne zmeny v oblasti nehmotného 

majetku.   

Pozemky, budovy a zariadenia 

Pozemky, budovy a zariadenia sú upravené v časti 17 štandardu IFRS pre SME. Pozemky, 

budovy a zariadenia sú hmotné aktíva: 

 ktoré sú držané pre použitie vo výrobe alebo poskytovania služieb, pre prenájom, 

alebo z administratívnych dôvodov a 

 u ktorých sa očakáva využitie pre viac než jedno účtovné obdobie (3). 

Dlhodobý hmotný majetok spoločnosti sa skladá z pozemkov, stavieb, samostatných 

hnuteľných vecí a nedokončeného hmotného majetku. Spoločnosť v priebehu účtovného 

obdobia obstarala nový majetok, ktorý eviduje ako drobný, nakoľko sa jedná o tri 

notebooky dokopy v obstarávacej cene spolu 63 000 Kč a tri nové mobilné telefóny 

v obstarávacej hodnote spolu 42 000 Kč. Predpokladaná doba použiteľnosti týchto 
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notebookov sú štyri roky, mobilných telefónov dva roky. Podľa definície IFRS pre SME 

splňuje tento majetok definíciu aktíva, pretože prináša účtovnej jednotke budúci 

ekonomický úžitok a jeho doba použiteľnosti je viac ako jeden rok. Tento drobný hmotný 

majetok by mal byť teda aktivovaný do dlhodobého majetku do položky Pozemky, 

budovy a zariadenia. V tomto prípade je nutné aj vyčísliť odpisy majetku. Doba 

odpisovania je stanovená podľa doby použiteľnosti majetku a odpisy budú rovnomerné, 

viď. nasledujúca tabuľka: 

Tabuľka 8: Odpisovanie DDHM podľa IFRS pre SME (v tis. Kč). Zdroj: vlastné spracovanie. 

Druh DDHM Čiastka Doba odpisovania Odpis za rok 2013 

Notebooky 63,- 3 roky 21,- 

Mobilné telefóny 42,- 2 roky 21,- 

Celkom 106,-  42,- 

  

Celá operácia sa v úpravách pre výkazy IFRS pre SME prejaví takto: 

 Popis Čiastka  

(v tis. Kč) 

MD D 

1. Odúčtovanie DDHM z 

nákladov 

106 -- N – ostatné 

náklady  

2. Aktivácia DDHM do 

majetku 

64 Pozemky, 

budovy a 

zariadenia 

-- 

3. Odpis DDHM 42 N – ostatné 

náklady 

-- 

 

Pre výpočet odloženej dane sa použije zostatková účtovná hodnota 64 000 Kč, odložený 

daňový záväzok bude 12 800 Kč. Táto suma zvýši položku Odložený daňový záväzok 

a zníži Nerozdelené zisky. 

Leasing 

Leasing je upravený oddielom 20 štandardu IFRS pre SME. Leasing je klasifikovaný ako 

finančný ak: 

 leasing prevádza vlastníctvo aktíva na nájomcu na konci doby leasingu, 
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 nájomca má opciu na nákup aktíva za cenu, o ktorej sa predpokladá, že bude 

podstatne nižšia ako reálna hodnota k dátumu možného využitia opcie a na 

počiatku leasingu je dostatočne isté, že opcia bude využitá, 

 doba leasingu je podstatnou časťou doby ekonomickej životnosti aktíva aj keď 

vlastníctvo nie je prevedené, 

 na počiatku leasingu je súčasná hodnota minimálnych leasingových platieb rovná 

alebo väčšia ako reálna hodnota prenajatého aktíva, 

 prenajaté aktíva sú špecifickej povahy, že ich môže využívať len nájomca bez 

väčších úprav, 

 ak nájomca môže vypovedať leasing, prenajímateľove straty s tým spojené hradí 

nájomca, 

 zisky alebo straty zo zmeny zostatkovej hodnoty prenajatého aktíva pripadajú 

nájomcovi, 

 nájomca je schopný pokračovať v leasingu v ďalšom období za nájomné, ktoré je 

podstatne nižšie než je tržné nájomné (3). 

Spoločnosť vykáže predmet fin. leasingu ako aktívum a súčasne záväzok vo výkaze o fin. 

situácii a to v čiastke nižšej z reálnej hodnoty a súčasnej hodnoty minimálnych 

leasingových platieb. Náklady súvisiace s uzavretím leasingu (v našom prípade poplatok 

za uzavretie leasingovej zmluvy vo výške 7 299 Kč) sa pripočíta k hodnote aktíva (12).  

Súčasná hodnota minimálnych leasingových platieb sa vypočíta pomocou implicitnej 

alebo prírastkovej úrokovej sadzby (6-8% ročne, určujú banky, je to čiastka za ktorú by 

sa daná čiastka dala požičať od iných finančných inštitúcií) príslušného leasingu (12).  

Výpočet implicitnej úrokovej miery bol spravený pomocou programu MS Excel, 

výsledkom je ročná úroková miera 9,7%. Ak vezmeme v úvahu že prírastková úroková 

miera sa pohybuje v rozmedzí 6-8%, súčasná hodnota splátok by vyšla vyššia ako je 

reálna hodnota. Štandard však požaduje nižšiu čiastku z reálnej a súčasnej hodnoty 

leasingových splátok, t.j. v našom prípade vychádza reálne hodnota leasingu na 530 000 

+ 7 299 = 537 299 Kč. Ak je poistné súčasťou splátok, nájomca odpočíta túto čiastku od 

splátok uvedených v splátkovom kalendári (t.j. 14 078 – 1 350 – 800 = 11 928 Kč), 

pretože poistné nie je súčasťou minimálnych leasingových platieb. Splátka hradená 

dopredu (150 000 Kč) je pripočítaná k prvej mesačnej splátke a cena pri odkupe (1 000 



46 

 

Kč) je chápaná ako posledná leasingová splátka. Nájomca rozdelí minimálne leasingové 

platby medzi finančné náklady (úrok) a zníženie nesplateného záväzku metódou 

efektívnej úrokovej miery. Nájomca aktívum odpisuje mesačne lineárnym odpisom od 

doby zaradenia, t.j. od marca, tzn. (537 299/60=8 955 Kč/mes.). Leasingová tabuľka pre 

jedno auto potom bude nasledujúca (12): 

Tabuľka 9: leasingová tabuľka pre jedno auto. Zdroj: vlastné spracovanie podľa (12). 

Obdobie Zaplatené Poistné Min. leasingová 

platba 

Úrok Zníženie 

záväzku 

mar.-dec. 2013 298 079 21 500 276 579 22 815 253 764 

2014 168 936 25 800 143 136 24 457 118 679 

2015 168 936 25 800 143 136 11 469 131 667 

jan.-febr. 2016 29 156 4 300 24 856 667 24 189 

 

Tabuľka 10: Účtovanie leasingu pre štyri osobné vozidlá (v Kč). Zdroj: vlastné spracovanie podľa 

(12). 

Operácia Čiastka MD D 

Zaradenie áut do 

majetku 

(537 299*4) 

2 149 196,- Pozemky, budovy a 

zariadenia 

Záväzok z leasingu 

Splátky – poistné 

(21 500*4) 

86 000,- Prevádzkové 

náklady 

Peniaze 

Splátky – úrok 

(22 815*4) 

91 260,- Finančné náklady Peniaze 

Splátky – zníženie 

záväzku (253 764 

*4) 

1 015 056,- Záväzok z leasingu Peniaze 

Odpisy áut 

(8 955*10*4) 

358 200,- Prevádzkové 

náklady 

Pozemky, 

zariadenia a 

budovy 

  

V českom účtovníctve spoločnosť mesačné splátky premietla do nákladov a prvú 

mimoriadnu splátku časovo rozlíšila podľa dĺžky trvania leasingu. Celkové náklady podľa 

českej účtovnej legislatívy sú za sledovaný rok 795 672 Kč. Podľa IFRS sú celkové 

náklady 535 460 Kč. Výsledok hospodárenia sa vplyvom prechodu na IFRS zvýši 

o 260 212 Kč. Táto zmena bude mať takisto vplyv na odloženú daň vykázanú z predmetu 

leasingu, ktorého účtovná hodnota je 2 149 196 Kč a daňová hodnota 0 Kč. Bližšie je 

účtovanie odloženej dane k danému predmetu leasingu popísané v časti odložená daň.  
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Do výkazu o finančnej situácii za rok 2013 sa autá zaradia v netto hodnote 1 791 tis. Kč, 

záväzky z leasingu krátkodobé v hodnote 475 tis. Kč, záväzky z leasingu dlhodobé 

v hodnote 623 tis. Kč. Náklady budúcich období vzniknuté leasingom (časovo rozlíšené 

mimoriadne splátky) vo výške 433 tis. Kč sa musia vynulovať. 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje ako sa prejavia všetky zmeny vyplývajúce z leasingu na 

výkaze o finančnej situácii:  

Tabuľka 11: Výkaz o finančnej pozícii z leasingu (v tis. Kč). Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Aktíva  VK a cudzie zdroje  

Pozemky, budovy a zariadenia 1 791 Nerozdelený zisk +260-408 

Náklady bud. období (v IFRS pre 

SME obchodné a iné pohľadávky) 

-433 Záväzok z leasingu 

krátkodobý 

475 

  Záväzok z leasingu 

dlhodobý 

623 

  Odložený daňový 

záväzok 

408 

SPOLU 1 358 SPOLU 1 358 

  

Investície do nehnuteľností 

Investície do nehnuteľností sú súčasťou oddielu č. 16 štandardu IFRS pre SME. Investície 

do nehnuteľností, ktorý je v držaní vlastníka alebo nájomcu v rámci fin. leasingu z dôvodu 

príjmov z nájomného alebo kapitálového zhodnotenia, alebo z oboch dôvodov (3). 

Vybraná spoločnosť neprenajíma svoj majetok iným nájomcom, preto sa jej tento oddiel 

štandardu netýka. Ak by však v budúcnosti prenajímala svoj majetok inému nájomcovi, 

neovplyvnilo by to bilančnú sumu účtovnej jednotky, jednalo by sa len o reklasifikáciu 

tohto majetku z kategórie „pozemky, budovy, zariadenia“ do kategórie „investície do 

nehnuteľností“, ktorá by obsahovala majetok z ktorého plynú príjmy z prenájmu. 

Zásoby  

Zásoby sú upravené oddielom 13 štandardu IFRS pre SME. Podľa štandardu sú zásoby 

aktíva: 
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 držané za účelom predaja v bežnom podnikaní alebo 

 vo výrobnom procese určené na predaj, alebo 

 vo forme surovín alebo materiálu spotrebovávaných vo výrobnom procese či pri 

poskytovaní služieb (3). 

Nakoľko spoločnosť nemá zásoby vlastnej činnosti a ani nemá zásoby s dobou 

použiteľnosti dlhšou ako 1 rok, nie je potrebné robiť žiadne úpravy pre IFRS pre SME. 

Zásoby budú uznané v plnej výške.  

Krátkodobé pohľadávky 

Spoločnosť eviduje vo svojich krátkodobých pohľadávkach len pohľadávky plynúce 

z obchodného styku a dohadné účty aktíve v nevýznamnej výške.  

Z pohľadu IFRS pre SME nepríde k žiadnej zmene a pohľadávky budú uznané v plnej 

výške.  

Krátkodobý finančný majetok 

Spoločnosť eviduje v rámci krátkodobého finančného majetku len peniaze v hotovosti 

a na bankových účtoch. Spoločnosť nevlastní žiadne krátkodobé cenné papiere. 

Z pohľadu IFRS nie je potrebné vykonať žiadnu úpravu. Krátkodobý finančný majetok 

bude uznaný v plnej výške.   

Rezervy 

Rezervami, podmienenými aktívami a podmienenými záväzkami sa zaoberá oddiel 21 

štandardu IFRS pre SME. Štandard definuje rezervy ako záväzky s neistým načasovaním 

alebo čiastkou. Účtovná jednotka vykáže rezervu ak: 

 má k dátumu účtovnej uzávierky súčasný záväzok, ktorý je dôsledkom minulej 

udalosti a 

 je pravdepodobné, že účtovná jednotka bude musieť v súvislosti s vysporiadaním 

previesť ekonomické úžitky a  

 výšku záväzku je možné spoľahlivo odhadnúť (3). 
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Tabuľka 12: Prehľad rezerv spoločnosti ABC s.r.o. a ich pohybov v roku 2013 (v tis. Kč). Zdroj: 

vlastné spracovanie podľa účtovnej uzávierky spoločnosti. 

Rezerva Rezerva na daň z 

príjmov 

Rezerva na 

nevyčerpanú 

dovolenku 

Ostatné 

rezervy (na 

opravy) 

Zostatok k 1.1.2013 654 592 453 

Tvorba 0 667 549 

Čerpanie 654 592 453 

Zostatok k 31.12.2013 0 667 549 

 

Ostatné rezervy predstavujú rezervy na opravy a udržovanie. Táto rezerva nespĺňa  

kritériá pre vykázanie podľa štandardu IFRS pre SME, pretože k dátumu uzávierky 

neexistuje súčasná záväzok, ktorý je dôsledkom minulej udalosti účtovnej jednotky. 

Opravy by mali byť vykazované v rámci majetku a mali by byť odpisované (3).  

Rezerva na opravy bude odúčtovaná vo výške 549 tis. Kč. Odúčtovanie bude vyzerať 

nasledovne: 

Tabuľka 13: Prevod rezervy na opravy podľa IFRS pre SME. Zdroj: vlastné spracovanie podľa (3). 

 Popis Čiastka  

(v tis. Kč) 

MD D 

1. Odúčtovanie rezervy na 

opravy 

549 Z – rezervy 

krátkodobé 

- 

96 - N – ostatné 

náklady 

453 - VK – 

nerozdelený 

zisk 

 

U zvyšných rezerv je isté, že pre účtovnú jednotku budú predstavovať úbytok peň. 

prostriedkov, preto je vhodné vykázať tieto rezervy v bežných záväzkoch. Rezerva na 

nevybranú dovolenku bude vykázaná v položke obchodné a iné záväzky a rezerva na daň 

z príjmu v položke splatná daň. S tým súvisí reklasifikácia nákladov zachytených 

v danom období (3).  

 

 

 



50 

 

Zmeny sú zachytené v nasledujúcej tabuľke: 

Tabuľka 14: Prevod rezerv na IFRS pre SME. Zdroj: vlastné spracovanie podľa (3). 

 Popis Čiastka  

(v tis. Kč) 

MD D 

2. Zaradenie rezervy na 

nevybranú dovolenku do 

obchodných záväzkov 

667 Z – rezervy 

krátkodobé 

Z – obchodné 

a iné záväzky 

3. Reklasifikácia nákladov 

spojená s vykázaním 

rezervy na nevybranú 

dovolenku 

667 N – mzdy 

a zamestnanecké 

pôžitky 

N – ostatné 

náklady 

4. Zaradenie rezervy na daň 

z príjmov do splatnej dane 

0* Z – rezervy 

krátkodobé 

Z – splatná 

daň 

5. Reklasifikácia nákladov 

spojená s vykázaním 

rezervy na daň z príjmov 

0* N – dane zo 

zisku 

N – ostatné 

náklady 

*nebude mať vplyv nakoľko podľa ČÚL spoločnosť vytvorila rezervu na daň vo výške 

1 963 tis. Kč, ktorá bola ponížená o zaplatené zálohy vo výške 2 657 tis. Kč. Zostatok 

záloh k 31.12.2013 vo výške 694 tis. Kč je vykázaný v súvahe na pozícii Štát – daňové 

pohľadávky. Tvorba a zúčtovanie rezervy na daň z príjmu sú vo výkaze ziskov a strát 

vykázané v oblasti splatnej dane z príjmov. Zdroj: účtovná uzávierka spoločnosti ABC 

s.r.o.  

Tabuľka 15: Prevodová tabuľka za rok 2013 (v tis. Kč). Zdroj: vlastné spracovanie podľa (3). 

Položka súvahy ČÚL Úprava MD Úprava D IFRS pre SME 

VH min. obd. 82 509 - 453 82 962 

VH bežného obd. 7 716 667 96+667 7 812 

Rezervy 1 216 1 216 - - 

Krátkodobé 

záväzky 

33 170 - 667 33 837 

 

Prevody cudzích mien 

Oddiel 30 štandardu IFRS pre SME stanovuje ako zahrnúť transakcie v cudzej mene 

a zahraničné jednotky do účtovnej uzávierky (3).  

Účtovná jednotka zaúčtuje transakciu v cudzej mene pri jej prvotnom vykázaní vo 

funkčnej mene tak, že na čiastku aplikuje spotový kurz medzi funkčnou menou a cudzou 

menou k dátumu transakcie. Ku koncu účtovného obdobia musí účtovná jednotka 

previesť: 
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 peňažné prostriedky v cudzej mene použitím uzávierkového kurzu, 

 nepeňažné položky ocenené reálnou hodnotou v cudzej mene použitím zmenného 

kurzu k dátumu určenia tejto reálnej hodnoty, 

 nepeňažné položky ocenené historickým cenami v cudzej mene použitím 

zmenného kurzu k dátumu transakcie (3). 

Kurzové rozdiely vyplývajúce z vysporiadania peňažných položiek alebo z prevodu 

peňažných položiek v iných kurzoch než v akých boli prevedené pri prvotnom vykázaní 

v priebehu obdobia alebo v predchádzajúcich obdobiach, vykáže účtovná jednotka vo 

výsledku hospodárenia v období, kedy tieto rozdiely vznikli (3). 

Spoločnosť ABC vykazuje k 31.12.2013 nasledujúce kurzové zisky a straty:  

Kurzové zisky k 31.12.2013 predstavujú 334 tis. Kč a kurzové straty 589 tis. Kč. 

Úprava pre IFRS pre SME bude vyzerať nasledovne: 

Tabuľka 16: Prevod kurzových rozdielov na IFRS pre SME (v tis. Kč). Zdroj: vlastné spracovanie 

podľa (3). 

 Popis Čiastka  

(v tis. Kč) 

MD D 

1. Zúčtovanie 

kurzových 

rozdielov 

255 N – ostatné 

náklady 

- 

334 V – ostatné fin. 

výnosy (kurz. 

zisky) 

- 

589 - N – ostatné 

finančné 

náklady (kurz. 

straty) 

 

Tabuľka 17: Prevodová tabuľka za rok 2013 (v tis. Kč). Zdroj: vlastné spracovanie podľa (3). 

Položka súvahy ČÚL Úprava MD Úprava D IFRS pre SME 

VH bež. obd. 7 716 589 589 7 716 

 

Dane zo zisku 

Dane zo zisku sú upravené v oddiely 29 štandardu IFRS pre SME. Splatnú daň definuje 

štandard ako daň ktorá je splatná v súvislosti so zdaniteľným ziskom za bežné alebo 

minulé obdobie. Odloženú daň definuje ako daň ktorá je splatná v budúcich obdobiach 
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ako dôsledok toho že účtovná jednotka spätne získava alebo vysporiadava svoje aktíva 

alebo záväzky v ich súčasnej účtovnej hodnote a toho, že daňové dopady nevyužitých 

daňových strát a daňových úspor sa prevádzajú do budúcnosti.  

Tabuľka 18: Výpočet odloženej dane za rok 2013 (v tis. Kč) podľa ČÚL. Zdroj: vlastné spracovanie 

podľa účtovnej uzávierky spoločnosti ABC s.r.o. 

 k 31.12.2013 k 31.12.2012 

Dlhodobý majetok 1 378 1 389 

Rezervy 1 216 1 045 

Celkom 2 594 2 434 

Odložená daň 493 463 

 

Tabuľka 19: Výpočet odloženej dane za rok 2013 (v tis. Kč) podľa IFRS pre SME. Zdroj: vlastné 

spracovanie. 

 Účtovná 

hodnota 

Daňová 

hodnota 

Rozdiel Sadzba 

dane 

Odložená 

daň 

DHM 64 0 -64 19 % -12 

Predmet 

Leasingu 

2 149 0 -2 149 19% -408 

Rezervy -- 1 216 -1 216 19% -231 

Celkom   -3 429  -651 

 

V českých účtovných výkazoch bola za rok 2013 vykázaná odložená daňová pohľadávka 

493 tis. Kč. Podľa úprav má spoločnosť v danom roku vykazovať navyše odložený 

daňový záväzok 651 tis. Kč. Z uvedených dôvodov musí byť daný záväzok doúčtovaný, 

prejaví sa to v znížení nerozdelených ziskov a zvýšení odloženého daňového záväzku. 

Účtovanie bude vyzerať nasledovne: 
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Tabuľka 20: Zúčtovanie odloženej dane podľa úprav podľa IFRS pre SME. Zdroj: Vlastné 

spracovanie. 

Popis Čiastka MD D 

Zúčtovanie dodatočnej  odloženej 

dane vzniknutej vplyvom prechodu 

na IFRS pre SME 

651 N – dane 

zo zisku 

Z – odložený daňový 

záväzok (pohľadávka) 

 

Dopad zaúčtovanej dane na odloženú daň v roku 2013 bude nasledujúci: 

Tabuľka 21: Prevodová tabuľka na odloženú daň. Zdroj: vlastné spracovanie. 

 ČÚL MD D IFRS pre SME 

VH bežného obdobia 7 716 651 --- 7 065 

Dlhodobé záväzky -493 (pohľadávka) --- 651 158 

 

Konsolidovaná a individuálna účtovná uzávierka 

Oddiel 9 upravuje najmä konsolidovanú účtovnú uzávierku. Obsahuje ale aj informácie 

týkajúce sa prístupu k oceňovaniu podielov v iných účtovných jednotkách pri spracovaní 

individuálnej a kombinovanej účtovnej uzávierky. Podiely v iných účtovných jednotkách 

sú členené podľa vplyvu ktorý vlastníkovi spoločnosti prináša: 

 investície do dcérskeho podniku prinášajú rozhodujúci vplyv (oddiel 9), 

 investície do pridruženého podniku prinášajú podstatný vplyv (oddiel 14), 

 investície do spoločného podniku prinášajú spoločný vplyv (oddiel 15) (3). 

Konsolidovaná účtovná uzávierka – uzávierka materskej spoločnosti a dcérskych 

spoločností prezentovaná ako jedna ekonomická jednotka (3). 

Individuálna účtovná uzávierka – uzávierka prezentovaná materskou spoločnosťou, 

investorom v pridruženej spoločnosti alebo spolupodielnikom v spoluovládanej účtovnej 

jednotke, kde sú investície účtované na základe priameho podielu na vlastnom kapitále, 

nie na základe vykazovaných výsledkov a čistých aktív účtovných jednotiek do ktorých 

je investované (3).  
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Kombinovaná účtovná uzávierka – uzávierka dvoch alebo viacerých účtovných jednotiek 

ovládaných jedným investorom (3). 

Spoločnosť ABC s.r.o. vlastní podiel v spoločnosti XY s.r.o. v obstarávacej hodnote 

32 273 tis. Kč.  

Tabuľka 22: Podiely – ovládaná osoba v roku 2013 (v tis. Kč). Zdroj: Výročná správa spoločnosti. 

Spoločnosť Obstarávacia 

cena 

Vlastnícky 

podiel 

Vlastný 

kapitál 

k 31.12.2013 

Výsledok 

hospodárenia 

k 31.12.2013 

XYZ s.r.o. 32 273 100 % 7 128 1 865 

 

Štandard IFRS pre SME požaduje oceniť podiel buď v obstarávacej cene zníženej o stratu 

zo zníženia hodnoty, alebo v reálnej hodnote s výsledkovým dopadom. Ku strate zo 

zníženia hodnoty dochádza v prípade ak obstarávacia hodnota investície v danej 

spoločnosti je menšia ako vlastný kapitál zodpovedajúceho podielu v tejto spoločnosti 

(3). 

Spoločnosť ABC s.r.o. nemá stratu zo zníženia hodnoty a tak nie je potrebné robiť žiadne 

úpravy v súvislosti s prechodom na IFRS pre SME.   

4.2 Zostavenie účtovných výkazov podľa IFRS pre SME 

Po úprave jednotlivých častí aktív a pasív je možné prejsť k príprave účtovných výkazov 

spoločnosti ABC s.r.o. K prechodu z ČÚL na IFRS pre SME je použitý prevodový mostík 

z publikácie od Márii Pasekovej a kol. pomocou programu MS Excel. Pri tomto prevode 

účtovná jednotka vychádza z účtovných výkazov podľa ČÚL, v ktorých ručne urobí 

úpravy vyplývajúce z rozdielnych požiadaviek ČÚL a IFRS pre SME. Tieto úpravy je 

možné rozdeliť na požiadavky na odlišnú klasifikáciu a úpravy vyplývajúce z rozdielnych 

účtovných postupov (3). 

Prevodový mostík je koncipovaný tak, že niektoré rozdiely v požiadavkách na 

klasifikáciu opraví automaticky. Výkazy podľa IFRS pre SME sú obecne stručnejšie ako 

výkazy podľa ČÚL. Úpravy sa spravia na základe namapovania (viď. tabuľka na str. 116-

121 v publikácii od Márie Pasekovej a kol.) jednotlivých položiek českých účtovných 

výkazov do správnych kategórií účtovných výkazov podľa IFRS pre SME (3). 
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Pre spoločnosť ABC bude namapovanie vyzerať nasledovne: 

Tabuľka 23: Namapovanie jednotlivých položiek súvahy. Zdroj: vlastné spracovanie. 

České výkazy Stav 

k 31.12.2013 

IFRS pre SME 

pozícia 

AKTÍVA 112 346  

DLHODOBÝ MAJETOK   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Software 342 Nehmotné aktíva 

Dlhodobý hmotný majetok   

Pozemok 7 393 

Pozemky, budovy, 

zariadenia 

Stavby 11 190 

Samostatné hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí 

3 491 

Nedokončený dlhodobý majetok 26 

Dlhodobý finančný majetok   

Podiely – ovládaná osoba 7 128 

Finančné investície Požičky a úvery – ovládaná alebo 

ovládajúca osoba, podstatný vplyv 

2 742 

OBEŽNÉ AKTÍVA   

Zásoby   

Materiál 1 364 
Zásoby 

Tovary 17 604 

Dlhodobé pohľadávky   

Dlhodobé poskytnuté zálohy 75 Dlhodobé 

pohľadávky 

Odložená daňová pohľadávka 493 Odložená daňová 

pohľadávka 

Krátkodobé pohľadávky   

Pohľadávky z obch. vzťahov 18 185 

Obchodné a iné 

pohľadávky 

Štát – daňové pohľadávky 694 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 406 

Dohadné účty aktívne 19 

Iné pohľadávky 1 630 

Krátkodobý finančný majetok   

Peniaze 49 Peniaze 

Účty v bankách 39 026 Peniaze 

Časové rozlíšenie   

Náklady budúcich období 489 Obchodné a iné 

pohľadávky 

PASÍVA 112 346  

VLASTNÝ KAPITÁL   

Základný kapitál 11 578 Základný kapitál 

Ostatné kapitálové fondy 144 

Nerozdelené zisky Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a 

záväzkov 

-25 145 
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Zákonný rezervný fond 1 158 

Nerozdelené zisky 
Nerozdelený zisk min. období 98 941 

Neuhradená strata min. období -16 432 

Výsledok hospodárenia bežného účt. obd. 7 716 

CUDZIE ZDROJE   

Rezervy   

Ostatné rezervy 1 216 Rezervy krátkodobé 

Krátkodobé záväzky   

Záväzky z obchodných vzťahov 18 634 

Obchodné a iné 

záväzky 

Záväzky k zamestnancom 1 057 

Záväzky zo soc. a zdrav. poistenia 581 

Štát – daňové záväzky a dotácie 1 187 

Dohadné účty pasívne 11 691 

Iné záväzky 20 

 

Tabuľka 24: Namapovanie jednotlivých položiek výsledovky. Zdroj: vlastné spracovanie 

České výkazy Stav k 31.12.2013 IFRS pre SME pozícia 

Tržby za predaj tovarov 262 504 Výnosy 

Náklady vynaložené na 

predané tovary 

(-) 164 211 Výkonová spotreba 

Tržby za predaj vlastných 

výrobkov a služieb 

1 342 Výnosy 

Spotreba materiálu a 

energie 

(-) 5 516 Výkonová spotreba 

Služby (-) 54 890 Výkonová spotreba 

Mzdové náklady (-) 16 709 

Mzdy a zamestnanecké 

pôžitky 

Náklady na soc. zabezp. 

a zdravot. poistenie 

(-) 4 814 

Sociálne náklady (-) 167 

Dane a poplatky (-) 221 Ostatné náklady 

Odpisy DNM a DHM (-) 1 892 Odpisy hmotných 

a nehmotných aktív 

Tržby z predaja materiálu 150 Ostatné výnosy 

Predaný materiál (-) 126 Ostatné výnosy 

Zmena stavu rezerv 

a oprav. položiek ...... 

(-) 170 Ostatné náklady 

Ostatné prevádzkové 

výnosy 

655 Ostatní výnosy 

Ostatné prevádzkové 

náklady 

(-) 1 496 Ostatné náklady 

Výnosové úroky 179 Finančné výnosy 

Ostatné finančné výnosy 334 Finančné výnosy 

Ostatné finančné náklady (-) 5 295 Finančné náklady 

Splatná daň (-) 1 971 Dane zo zisku 

Odložená daň 30 Dane zo zisku 
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Následne sa zadajú do tabuľky všetky úpravy, ktoré sú potrebné z dôvodu rozdielnych 

pravidiel výkazníctva v súlade s IFRS pre SME: 

Tabuľka 25: Úpravy vznikajúce z rozdielnych pravidiel účtovného vykazovania podľa IFRS pre 

SME v porovnaní s ČÚL. Zdroj: vlastné spracovanie. 

Výkaz o fin. situácii ČÚL úpravy popis 

IFRS pre 

SME 

Aktíva 111 853    113 275 

Nehmotné aktíva 342     342 

Pozemky, budovy, zariadenia 22 100 

64 Aktivácia DHM 

23 955 2 149 Leasing 

-358 Leasing 

Fin. investície 9 870     9 870 

Zásoby 18 968     18 968 

Dlhodobé pohľadávky 75     75 

Obchodné a iné pohľadávky 21 423 -433 Leasing 20 990 

Peniaze 39 075     39 075 

          

          

Pasíva 111 853    113 275 

Základný kapitál 11 578     11 578 

Nerozdelené zisky 66 382 

260 Leasing 

66 604 -651 Odložená daň 

453 Rezerva na opravy 

Rezervy 1 216 -667 

Rezerva na nevybr. 

dov. 0 

-549 Rezerva na opravy 

Obchodné a iné záväzky 33 170 667 

Rezerva na nevybr. 

dov. 33 837 

Záväzok z fin. leasingu 

krátkodobý 0 475 Leasing 475 

záväzok z fin. leasingu 

dlhodobý 0 623 Leasing 623 

Odložený daňový záväzok -493 651 Odložená daň 158 

          

KONTROLA 

AKTÍVA=PASÍVA 0     0 

 

Na základe tabuľky je možné skonštatovať že vplyvom prechodu na vykazovanie 

podľa IFRS pre SME sa bilančná suma spoločnosti zvýšila o 1 422 tis. Kč. Najväčší 

vplyv na zmeny mal rozdielny prístup k účtovaniu rezerv a leasingu. Vplyvom 
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zaradenia predmetu leasingu do aktív sa zvýšil aj odložený daňový záväzok. Podľa 

českej účtovnej legislatívy spoločnosť vykazovala daňovú odloženú pohľadávku.  

Výsledovka ČÚL úprava popis 

IFRS pre 

SME 

Výnosy 263 846     263 846 

Výkonová spotreba 

-224 

617     -224 617 

Mzdy -21 911 -667   -22 578 

Odpisy -1 892     -1 892 

Ostatné náklady -1 666 

106   

-1 094 

-42   

96   

667   

-255   

Ostatné výnosy 679     679 

Finančné výnosy 513 -334   179 

Finančné náklady -5 295 589   -4 706 

Dane zo zisku -1 941     -1 941 

VH 7 716 160   7 876 

 

Na základe tabuľky je možné skonštatovať, že výsledok hospodárenia pre rok 2013 

sa vplyvom prechodu na IFRS pre SME zvýšil o 160 tis. Kč.  

Po zadaní čísiel a po zadaní úprav a následnej kontrole znamienkovej konvencie vzniknú 

finálne výkazy podľa IFRS pre SME (viď. nižšie).  

Tabuľka 26: Výkaz o finančnej situácii (v tis. Kč). Zdroj: vlastné spracovanie. 

AKTÍVA 113 275 PASÍVA 113 275 

Nehmotné aktíva 342 Základný kapitál 11 578 

Pozemky, budovy, zariadenia 23 955 Nerozdelené zisky 66 604 

Finančné investície 9 870 Rezervy krátkodobé 0 

Zásoby 18 968 Obchodné a iné 

záväzky 

33 837 

Dlhodobé pohľadávky 75 Odložený daňový 

záväzok 

158 

Odložená daňová pohľadávka 0 Záväzok z fin. leasingu 

krátkodobý 

475 

Obchodné a iné pohľadávky 20 990 Záväzok z fin. leasingu 

dlhodobý 

623 

Peniaze 39 075   
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Tabuľka 27: Výkaz o úplnom výsledku (v tis. Kč). Zdroj: vlastné spracovanie. 

 2013 

Výnosy (+) 263 846 

Ostatné výnosy (+) 679 

Výkonová spotreba (-) 224 617 

Mzdy a zamestnanecké pôžitky (-) 22 578 

Odpisy hmotných a nehmotných aktív (-) 1 892 

Ostatné náklady (-) 1 094 

Finančné výnosy (+) 179 

Finančné náklady (-) 4 706 

Zisk pred zdanením 9 817 

Dane zo zisku (-) 1 941 

Zisk za obdobie 7 876 

 

Pre potreby práce bola prevedená súvaha a výsledovka na Výkaz o finančnej situácii 

a Výkaz o úplnom výsledku. Následne by účtovná jednotka mala zostaviť Výkaz 

o zmenách vlastného kapitálu a Výkaz o peňažných tokoch s Prílohou k účtovným 

výkazom, ktorá nebude uvedená nakoľko by svojim obsahom bola veľmi rozsiahla. Pre 

zostavenie prílohy je možné vychádzať z ilustratívnej prílohy zostavenej IASB, ktorá je 

súčasťou štandardu IFRS pre SME (3). Informácie ktoré by podľa štandardu IFRS pre 

SME mala obsahovať príloha sú uvedené v kapitole 2.14.5 diplomovej práce. Pre 

zostavenie Výkazu o zmenách vlastného kapitálu a Výkazu o peňažných tokoch by bolo 

potrebné previesť aj účtovné výkazy minulého obdobia na výkazy podľa štandardu IFRS 

pre SME, čo pre náročnosť a rozsah nebolo možné v rámci vypracovania tejto diplomovej 

práce.    

4.3  Prínosy a náklady spojené s prechodom na IFRS pre SME 

Ako už bolo spomenuté v kapitole 2.6 jeden z argumentov proti zavedeniu IFRS pre SME 

do praxe je zvýšenie nákladov pre účtovné jednotky vznikajúce z dôvodu práve zavedenia 

nových účtovných postupov. V tejto kapitole budú bližšie popísané náklady, ktoré môžu 

vzniknúť účtovnej jednotke pri prechode na IFRS pre SME a vyčíslená približní výška 

týchto nákladov. Samozrejme výška nákladov závisí od veľkosti firmy a od rozsahu 

a náročnosti účtovných operácií. 

Podľa Jermakowicze a Gornik-Tomasyewskeho implementácia IFRS prináša nielen 

zmenu vo formáte výkazov, iné účtovné politiky a omnoho detailnejšie vykazované 
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informácie, ale aj veľké zmeny v podniku, ktorý IFRS implementuje. Tieto zmeny sú 

náročné ako na finančné prostriedky tak na ľudské zdroje a môžu trvať aj 24 mesiacov 

než je implementácia hotová (12). 

Náklady spojené s prechodom na IFRS pre SME: 

 nový informačný systém (nový účtovný software), 

 zaškolenie zamestnancov na zmeny v účtovných postupoch, náklady na odbornú 

literatúru pre zamestnancov, 

 náklady na poradenstvo, audit. 

V kapitole 2.14 diplomovej práce je načrtnuté, že účtovná jednotka by pri prechode na 

IFRS pre SME mala disponovať informačným systémom umožňujúceho vedenie 

účtovníctva v IFRS podobe. Na českom trhu sa nenachádza konkrétny účtovný software, 

ktorý by umožňoval vedenie účtovníctva podľa IFRS pre SME, ale na trhu sú zahraničné 

systémy SAP alebo ORACLE ktoré majú vo svojom portfóliu systémy na prechod 

z národnej účtovnej legislatívy na systém podporujúci IFRS vykazovanie. Náklady na 

takýto systém sa pohybujú od niekoľko sto tisíc až po milióny v závislosti na veľkosti 

podniku. 

Pre vybraný podnik by investícia do nového systému rádovo v niekoľko sto tisíc korún 

predstavovala príliš vysoké náklady, alternatívnou možnosťou je zaobstaranie open-

source systému ako napr. OpenERP, WebERP, OpenBravo, Adempiere, atď. Hlavný 

problém je v tom, že obstaranie systému nie je koniec práce, ale len začiatok. Väčšinu 

takýchto projektov nezastavia technické ale ľudské prekážky. IFRS totiž nie je len novým 

účtovným systémom, IFRS predstavuje úplne iný pohľad na rolu finančnej informácie 

a jej poskytovania. IFRS preto nevyžaduje implementovať len novú účtovnú osnovu, ale 

vyžaduje úplnú a kompletnú revíziu nielen v postupoch účtovania, ale aj vo vnútorných 

kontrolách, rozdelenie a kontrolovanie zodpovednosti a často aj zmenu samotného štýlu 

podnikania. Poradenská spoločnosť Pwc definuje prechod na IFRS ako úplne nový 

spôsob merania výkonu spoločnosti, úplne nové východiská pre účtovníctvo, ktoré je 

nutné implementovať v rámci celej organizácie. Zavedenie IFRS zmení spôsob práce 

a vyžiada si aj zmenu v strategickom riadení (13).    
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Zaškolenie zamestnancov a náklady na odbornú literatúru sú teda ďalším nákladom 

ovplyvňujúcim zavedenie IFRS pre SME do podnikovej praxe. Na českom trhu je 

niekoľko školiacich firiem na IFRS. Ako príklad sme si vybrali kurz firmy VOX, ktorá 

má dlhoročné skúsenosti so školením zamestnancov na IFRS. Kalkulácia kurzov je 

počítaná pre 4 zamestnancov účtovného oddelenia.  

Prehľad nákladov za tento kurz a odbornú literatúru je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

Tabuľka 28: Firmy poskytujúce školenie na IFRS a ceny za tieto kurzy (kalkulované pre 4 

zamestnancov). Zdroj: vlastné spracovanie podľa vox.cz 

Kurz Cena 

Zavedenie IFRS do firemného účtovníctva 24 643,- Kč 

IFRS v praxi 32 871,- Kč 

Odborná literatúra ku kurzom 6 300,- Kč 

Celkom 63 814,- Kč 

  

Nie je reálne možné očakávať, že po zaškolení budú zamestnanci ihneď schopní 

bezchybne vytvoriť účtovnú uzávierku podľa IFRS pre SME. Preto je potrebné aby 

spoločnosť rátala taktiež s nákladmi na poradenstvo pri tvorbe prvých výkazov podľa 

IFRS. Na trhu je niekoľko poradenských firiem poskytujúcich poradenstvo pri 

implementácii IFRS. Taktiež je potrebné rátať aj so zvýšenými nákladmi na audit, 

nakoľko audítori budú okrem auditu českých výkazov auditovať aj výkazy podľa IFRS 

pre SME. Vyčíslenie týchto nákladov je pomerne náročné nakoľko je ťažké odhadnúť 

časovú náročnosť zavedenia IFRS pre SME a takisto z dôvodu, že poradenské 

a audítorské spoločnosti bežne nezverejňujú hodinové sadzby za podobné poradenstvo.  

Prínosy vykazovania podľa IFRS pre SME sú podľa štúdie Mirzy, Orrela a Holta alebo 

Gassena a Sellhorna najmä vysoko kvalitné, transparentné a zrovnateľné informácie, 

ktoré ocenia najmä investori, veritelia, finanční analytici a ostatní užívatelia účtovných 

výkazov. V českom prostredí je možné tento prínos využiť najmä pre potreby získania 

dodatočného kapitálu alebo pre potrebu komunikácie so zahraničnými zákazníkmi 

a dodávateľmi a pre porovnanie s konkurenciou. IFRS taktiež lepšie zobrazuje finančný 

stav spoločnosti, podľa medzinárodnej poradenskej spoločnosti Ernst&Young, české 

účtovníctvo je stále veľmi spojené s daňovou legislatívou, kde je základ dane vypočítaný 
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z výsledku hospodárenia. Následkom toho je, že v praxi je mnoho odhadov managementu 

učinených s ohľadom na daňové aspekty príslušného účtovného postupu. Ďalším 

dôvodom prečo je IFRS lepším zobrazením finančného stavu podniku je, že IFRS 

vychádza z princípu prevahy podstaty nad formou, naopak v českej účtovnej legislatíve 

je stanovené, že účtovníctvo nesmie odporovať ostatným právnym predpisom (12).   

Nevýhodou vedenia účtovníctva podľa IFRS pre SME je, že česká daňová legislatíva 

neumožňuje použitie výsledku hospodárenia podľa IFRS k výpočtu základu dane 

z príjmov právnických osôb a vyžaduje, aby podniky pôsobiace v ČR primárne 

pripravovali účtovné výkazy podľa českej legislatívy. Pokiaľ teda české podniky 

pripravujú účtovné výkazy podľa IFRS, robia to „naviac“ čo znamená zvýšenie nákladov 

a limitujúci faktor pre plošné zavedenie IFRS (12). 

V súčasnosti prevažujú náklady nad prínosmi zavedenia IFRS pre SME. Kvôli tomu 

firmy nechcú prejsť na toto vykazovanie. Riešením by bolo zníženie nákladov na 

vykazovanie podľa IFRS pre SME a súčasne zlepšenie povedomia o prínosoch 

vykazovania. Veľa spoločností totiž nedokáže kvantifikovať výhody plynúce zo 

zavedenia vykazovania IFRS pre SME. K zníženiu nákladov na vykazovanie podľa IFRS 

pre SME by malo prísť najmä odstránením bariéry využitia IFRS pre potrebu výpočtu 

základu dane z príjmov, ale aj lepšou vzdelanosťou v oblasti IFRS na vysokých 

ekonomických školách, tak aby absolventi boli schopní využiť svoje nadobudnuté 

poznatky v praxi (12).   
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5 Záver 

Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť aplikáciu medzinárodného účtovného štandardu 

pre malé a stredné podniky v Českej republike. V druhej kapitole diplomovej práce boli 

vytýčené teoretické východiská k danej téme potrebné pre následnú praktickú aplikáciu 

v spoločnosti ABC s.r.o. a rozdiely vyplývajúce z rozdielnych postupov v rámci českej 

účtovnej legislatívy a medzinárodného účtovného štandardu IFRS pre SME. Tretia 

kapitola sa venovala analýze súčasného stavu vykazovania v spoločnosti ABC s.r.o. 

podľa českej účtovnej legislatívy. Štvrtá kapitola sa následne venovala konkrétnej 

aplikácii medzinárodného účtovného štandardu vo firme ABC s.r.o., v ktorej boli na 

niekoľkých oblastiach preukázané rozdiely medzi českou účtovnou legislatívou a IFRS 

pre SME, následne boli tieto rozdiely vyčíslené a ich vplyv bol premietnutý do výkazu 

o finančnej situácii spoločnosti a do výkazu o úplnom výsledku. V spoločnosti ABC s.r.o. 

sa prechod na IFRS pre SME prejavil: 

 zvýšením bilančnej sumy o 1 422 tis. Kč, 

 zvýšením výsledku hospodárenia o 160 tis. Kč.  

Najväčší vplyv na tieto zmeny mal rozdielny prístup k účtovaniu rezerv a leasingu. 

Vplyvom zaradenia predmetu leasingu do aktív sa zvýšil aj odložený daňový záväzok. 

Podľa českej účtovnej legislatívy spoločnosť vykazovala daňovú odloženú pohľadávku. 

Pre danú spoločnosť je vplyv prechodu na IFRS pre SME prínosný nakoľko zlepšuje 

finančný obraz o spoločnosti.  

Čo však môže byť výrazným negatívom a čo je hlavným dôvodom prečo účtovné 

jednotky nevykazujú podľa IFRS pre SME sú náklady spojené s prechodom na toto 

vykazovanie. Zvýšené náklady plynú najmä z potreby zavedenia nového informačného 

systému, zaškolenia zamestnancov na tento systém, ale aj na samotný štandard IFRS pre 

SME, ďalej náklady na poradenstvo a zvýšené náklady na audit účtovnej uzávierky.  

Zavedenie medzinárodného účtovného štandardu IFRS pre SME v rámci Európskej únie 

má svojich odporcov a zástancov, zástancovia argumentujú najmä to, že informácie 

v účtovných uzávierkach spoločností by boli zrozumiteľné, zrovnateľné a transparentné, 

čo by pre účtovné jednotky mohlo priniesť výhody pri získavaní nových finančných 
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zdrojov od investorov, finančných inštitúcií a pod. Takisto by sa zjednodušil proces 

akvizícií a fúzií.  

Odporcovia zavedenia IFRS pre SME argumentujú najmä už spomínanými zvýšenými 

nákladmi na zavedenie systému do praxe. Takisto nevidia význam v zavedení systému 

pre malé podniky, ktoré vykonávajú svoju činnosť len lokálne. Značnou nevýhodou 

vedenia účtovníctva podľa IFRS pre SME je aj to, že česká daňová legislatíva 

neumožňuje použitie výsledku hospodárenia podľa IFRS k výpočtu základu dane 

z príjmov právnických osôb.  

Pre to aby bol štandard IFRS pre SME širšie uplatniteľný v budúcnosti v účtovných 

jednotkách je potrebné aby bolo legislatívne umožnené účtovným jednotkám použiť 

výsledok hospodárenia podľa IFRS pre SME ako základ dane.  
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Príloha 2:  Príklad vertikálneho zobrazenia výkazu o finančnej pozícii. Zdroj: Prevzaté 

z (6; str. 110). 

 Bežné obdobie Minulé obdobie 

Dlhodobé aktíva   

Pozemky, budovy a zariadenia    

Goodwill   

Ostatné nehmotné aktíva   

Investície v pridružených podnikoch   

Realizovateľné investície   

Krátkodobé aktíva   

Zásoby   

Obchodné pohľadávky   

Ostatné krátkodobé aktíva   

Peniaze a peňažné ekvivalenty   

Krátkodobé záväzky   

Obchodné a iné záväzky   

Krátkodobé pôžičky   

Krátkodobá časť dlhodobých pôžičiek   

Splatné dane   

Krátkodobé rezervy   

Dlhodobé záväzky   

Dlhodobé pôžičky   

Odložená daň   

Dlhodobé rezervy   

Vlastný kapitál   

Základný kapitál   

Ostatné rezervné fondy   

Nerozdelené zisky   

 

 



 

 

Príloha 3:  Príklad horizontálneho výkazu o finančnej pozícii. Zdroj: Prevzaté z (6; str. 

109). 

Aktíva Bežné 

obdobie 

Minulé 

obdobie 
Vlastný kapitál a záväzky Bežné 

obdobie 

Minulé 

obdobie 

Dlhodobé aktíva   Vlastný kapitál 

pripadajúci vlastníkom 

  

Pozemky, budovy, 

zariadenia 

  Základný kapitál   

Goodwill   Ostatné rezervné fondy   

Ostatné nehmotné aktíva   Nerozdelené zisky   

Investície v pridružených 

podnikoch 

  Menšinový podiel   

Realizovateľné investície   Vlastný kapitál celkom   

Krátkodobé aktíva   Dlhodobé záväzky   

Zásoby   Dlhodobé pôžičky   

Obchodné pohľadávky   Odložená daň   

Ostatné krátkodobé aktíva   Dlhodobé rezervy   

Peniaze a peňažné ekv.   Krátkodobé záväzky   

   Obchodné a iné záväzky   

   Krátkodobé pôžičky   

   Krátkodobá časť 

dlhodobých pôžičiek 

  

   Splatné dane   

   Krátkodobé rezervy   

   Záväzky celkom   

   Vlastný kapitál a záväzky 

celkom 

  

 

Príloha 4:  Príklad podoby výkazu peňažných tokov podľa priamej metódy. Zdroj: 

Prevzaté z (6; str. 120) 

Peňažné toky z hlavnej činnosti  

Peňažné príjmy od zákazníkov + 

Peňažné výdaje dodávateľom a zamestnancom - 

Peňažné prostriedky vytvorené z prevádzkových operácií ∑ 

Zaplatené úroky - 

Zaplatená daň zo zisku - 

Čisté peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti ∑ 

Peňažné toky z investičnej činnosti  

Výdaj  za nadobudnutie dcérskeho podniku očistený od nadobudnutých peň. prostr. - 

Výdaj za nákup pozemkov, budov a zariadení - 

Príjem z predaja pozemkov, budov a zariadení + 

Prijatý úrok + 

Prijaté dividendy + 

Čisté peňažné prostriedky z investičnej činnosti ∑ 

Peňažné toky z finančnej činnosti  

Príjem z vydania základného kapitálu + 

Príjem z dlhodobých výpožičiek + 

Úhrada záväzkov z finančného leasingu - 

Platené dividendy - 

Čisté peňažné prostriedky z finančnej činnosti ∑ 

Čistý prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov  

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na počiatku obdobia  

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci obdobia  



 

 

Príloha 5:  Príklad podoby výkazu peňažných tokov podľa nepriamej metódy. Zdroj: 

Prevzaté z (6; str. 120) 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti  

Zisk pred zdanením +/- 

Úpravy: odpisy a amortizácia + 

Kurzová strata + 

Úrokové výnosy - 

Úrokové náklady + 

Zmena stavu pohľadávok a iných bežných aktív -/+ 

Zníženie zásob + 

Zmena stavu záväzkov a iných krátkodobých dlhov +/- 

Platené úroky - 

Platené dane zo zisku - 

Čisté peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti ∑ 

Peňažné toky z investičnej činnosti  

Výdaje za nadobudnutie dcérskych podnikov - 

Nákup pozemkov, budov a zariadení a nehmotného majetku - 

Príjem z predaja pozemkov, budov a zariadení a nehmotného majetku + 

Prijaté úroky + 

Prijaté dividendy + 

Čisté peňažné prostriedky z investičnej činnosti ∑ 

Peňažné toky z finančnej činnosti  

Príjmy z vydania nástrojov vlastného kapitálu + 

Príjmy z dlhodobých pôžičiek + 

Úhrada dlhodobých záväzkov - 

Zaplatené dividendy - 

Čisté peňažné prostriedky z finančnej činnosti ∑ 

Dopad kurzových rozdielov na finančné prostriedky  

Čistý prírastok peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov  

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia  

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci obdobia  

 


