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Anotace 

 

V této bakalářské práci jsou srovnány rozdílné přístupy ve vykazování účetních případů 

týkajících se zemědělství pomocí české účetní legislativy a pomocí mezinárodních 

účetních standardů. Teoretické poznatky, získané na základě srovnání rozdílných 

účetních přístupů, jsou v praktické části aplikovány do prostředí skutečné firmy. 

Výstupem je vyhodnocení změn, které se projeví v prostředí firmy při aplikaci 

IFRS/IAS.  

 

 

 

 

 

 

Annotation 

 

This bachelor´s thesis compares different approaches to accounting agriculture 

information under Czech accounting legislative and under International accounting 

standards. Theoretical findings gained on confrontation of these two approaches are 

applied to the company ZP Ostrov, a.s. The result is evaluation of changes in company´s 

accounting statements. 
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Úvod 

 

V souvislosti s globalizací ekonomiky se čím dál více vyţaduje, aby se potlačily 

rozdílnosti v účetních postupech mezi jednotlivými státy světa. Snaha sjednotit, či 

alespoň přiblíţit účetní principy se nevyhýbá ani zemědělským podnikům. Pro 

harmonizaci účetních informací souvisejících se zemědělskou činností byl sestaven 

mezinárodní účetní standard IAS 41 – Zemědělství. 

 

Tato bakalářská práce je zaměřena na srovnání přístupů k vykazování a oceňování 

informací v zemědělském podniku, a to dle české účetních legislativy a dle 

mezinárodních účetních standardů IFRS/IAS. Za hlavní odlišnost lze povaţovat 

skutečnost, ţe v českých podmínkách slouţí účetní výstupy ke stanovení daňové 

povinnosti. Oproti tomu jsou mezinárodní normy zaloţeny na principech, které se snaţí 

postihnout podstatu transakce.  

 

Cílem mé práce je vymezení rozdílů, které vznikají v účetních výkazech v poloţkách 

dospělých zvířat a výrobků vlastní výroby. Jedná se o změny v účetním ocenění a 

rovněţ i o změny v poloţkách účetních výkazů.  

 

V teoretické části mé bakalářské práce vymezím základní pojmy a metody oceňování 

aktiv spadajících do působnosti standardu IAS 41. Na základě vymezené působnosti 

mezinárodního účetního standardu bude tatáţ problematika rozebrána z pohledu české 

účetní legislativy. V závěru teoretické části zhodnotím významné rozdíly mezi oběma 

přístupy. Praktická část se bude zabývat aplikací standardu IAS 41 do prostředí podniku 

ZP Ostrov, a.s. Na účetní výkazy ZP Ostrov, a.s. budou aplikovány poţadavky 

standardu IAS 41. Uvedu zde modelová oceňování biologických aktiv a zemědělské 

produkce podle poţadavků IFRS/IAS. Také zde popíši změny v účetních výkazech 

způsobené rozdílným přístupem k oceňování aktiv. 

 

Výsledkem mé práce bude vymezení rozdílů účetních výkazů sestavených dle české 

účetní legislativy a IFRS/IAS v prostředí zemědělského podniku a především dopad na 

výsledek hospodaření společnosti. 
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1 Mezinárodní účetní standard IAS 41 – Zemědělství 

 

Cílem mezinárodního účetního standardu IAS 41-Zemědělství je stanovit pravidla pro 

účetní vykazování těch aktiv a činností účetní jednotky, které souvisejí se zemědělskou 

činností podniku.  

 

Tento standard upravuje problematiku: 

 biologických aktiv,  

 zemědělské produkce v okamţiku sklizně,   

 státních dotací, které jsou poskytnuty na zemědělskou činnost.  

 

Aplikace IAS 41 na zemědělskou produkci probíhá pouze v první fázi, tzn. v okamţiku 

sklizně. Zpracováním produkce po sklizni se jiţ tento standard nezabývá. Sklizené 

ovoce se tedy ocení na základě poţadavků standardu, nicméně zpracování tohoto ovoce 

na ovocné šťávy jiţ nespadá do definice IAS 41. Namísto toho je aplikován jiný vhodný 

standard. 

 

Předmětem tohoto standardu však nejsou: 

 pozemky vyuţívané pro zemědělskou činnost (upraveny standardy IAS 16 - 

Pozemky, budovy a zařízení a IAS 40 - Investice do nemovitostí), 

 nehmotná aktiva související se zemědělskou činností (upravena standardem IAS 

38 - Nehmotná aktiva). 

 

Základní definice 

Pro pochopení problematiky celého standardu je nutné nejprve vysvětlit některé pojmy, 

které se týkají zemědělské činnosti. 

 

Biologické aktivum je obecný název pro ţivé zvíře nebo rostlinu. 
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Pro usnadnění evidence a oceňování biologických aktiv povoluje standard jejich 

sdruţování. Zvířata či rostliny s podobnými vlastnostmi (například stáří, kvalita) můţe 

tedy vést účetní jednotka jako jednu skupinu biologických aktiv. 

 

Zemědělských produktem rozumíme sklizený produkt biologického aktiva, například 

maso, kůţe, med, dřevo, ovoce. 

 

Sklizeň je proces, při němţ dochází k oddělení produktu od biologického aktiva 

(například dojení mléka) nebo k přerušení ţivotních procesů aktiva (například pokácení 

stromů).  

 

Biologická přeměna zahrnuje procesy, které vyvolávají kvantitativní či kvalitativní 

změnu biologického aktiva. Za tyto procesy lze povaţovat procesy růstu a 

rozmnoţování, které mají pozitivní dopad na biologická aktiva. Naopak procesy 

degenerace mají negativní dopad, neboť způsobují zhoršení kvality či úbytek 

biologických aktiv. Výsledkem biologické přeměny je tedy změna aktiva (jeho 

přírůstek, úbytek, aj.), nebo získání zemědělských produktů (získání ovoce, kůţe, dřeva, 

atd.) 

 

“Zemědělská činnost je podnikem řízená biologická přeměna biologických aktiv 

určených k prodeji, pro zemědělskou produkci, nebo ke vzniku dalších biologických 

aktiv.“ 2, str. 170  

Zemědělská činnost zahrnuje různé druhy činností, jako je například lesnictví, chov 

skotu, chov ryb, sklizeň ovoce, zavlaţování rostlin atd. Tyto činnosti však mají některé 

společné vlastnosti: 

 Ţivá zvířata a rostliny mají schopnost biologické přeměny, která je hlavním 

důvodem vzniku uţitku. 

 Biologická přeměna je řízena člověkem. To znamená, ţe jsou uměle vytvářeny 

nejvhodnější moţné podmínky pro realizaci daných procesů. Jedná se například 

o hnojení, zavlaţování, udrţování teploty aj.   

 Změny vyvolané biologickou přeměnou jsou měřitelné. V případě 

kvantitativních změn můţeme zjišťovat hmotnostní přírůstky, počet narozených 
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mláďat, nebo mnoţství sklizené zeleniny. V případě kvalitativních změn se 

jedná o pozorování genetických vlastností, obsah cukru, barvu květin, atd. 

 

1.1 Biologická aktiva a zemědělská produkce 

Standard vyţaduje ocenění biologických aktiv a zemědělské produkce na úrovni reálné 

hodnoty sníţené o odhadnuté náklady prodeje. Ve výjimečných případech je povoleno 

ocenit biologická aktiva historickými náklady. 

 

1.1.1 Oceňování pomocí reálné hodnoty    

Účetní jednotka vykazuje biologické aktivum nebo zemědělskou produkci pouze tehdy, 

pokud jsou splněny následující poţadavky: 

 ovládání aktiva účetní jednotkou je výsledkem minulých událostí, 

 je pravděpodobné, ţe budoucí ekonomické uţitky spojené s aktivem budou 

plynout účetní jednotce,  

 reálnou hodnotu nebo pořizovací náklady aktiva je moţné spolehlivě určit.  

 

Biologická aktiva jsou oceňována při prvotním rozpoznání, a to pomocí fair value 

neboli reálné hodnoty, sníţené o odhadnuté náklady prodeje. K rozvahovému dni 

dochází k dalšímu přecenění aktiva na fair value sníţené o odhadnuté náklady prodeje.  

 

Zemědělská produkce v okamţiku sklizně je rovněţ oceňována na úrovni fair value 

sníţenou o odhadnuté náklady prodeje. Jak jiţ ale bylo zmíněno, další zpracování 

produktů se netýká tohoto standardu. Toto ocenění k datu sklizně tedy slouţí jako 

vstupní cena pro aplikaci dalšího standardu. O přeceňování aktiva se rozhoduje na 

základě jiných postupů.   

 

Náklady, které sniţují reálnou hodnotu, tedy náklady prodeje jsou: 

 poplatky zprostředkovatelům a obchodníkům, 

 poplatky regulačním institucím a komoditním burzám, 

 daně a cla. 
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Za náklady prodeje však nelze povaţovat: 

 dopravné a 

 náklady nutné k uvedení aktiva na trh. 

 

Určení reálné hodnoty 

Fair value vychází z kótované ceny na aktivním trhu s biologickým aktivem nebo 

zemědělskou produkcí. Fair value je definována „jako částka, za kterou by bylo moţné 

směnit aktivum nebo vyrovnat závazek mezi informovanými partnery ochotnými 

uskutečnit transakci za obvyklých podmínek.“ 1, str. 34  Jedná se tedy o takovou 

částku, za kterou jsou ochotni účastníci trhu uskutečnit obchod s cílem dosáhnout 

uspokojení obou stran.  

 

Aktivním trhem se rozumí trh, který splňuje následující poţadavky:  

 poloţky obchodované na trhu jsou homogenní, 

 je moţné kdykoliv najít kupujícího či prodávající ochotného uskutečnit 

transakci, 

 informace o cenách jsou dostupné. 

 

Jestliţe však trh s daným aktivem neexistuje, pouţije účetní jednotka pro určení fair 

value jednu z následujících moţností: 

 poslední dosaţenou trţní cenu transakce za předpokladu, ţe v ekonomických 

poměrech nenastaly významné změny od data transakce k bilančnímu dni, 

 trţní ceny podobných aktiv upravené o hodnotu, vyjadřující rozdíl mezi aktivy, 

 vyjádření ceny pomocnými jednotkami (například ocenění lesního porostu 

pomocí rozlohy v hektarech). 

 

Pokud nejsou k dispozici ani výše zmíněné trţní ceny nebo hodnoty odpovídající 

současným podmínkám, vyuţije podnik k určení fair value současnou hodnotu 

očekávaných budoucích čistých peněţních toků z daného aktiva diskontovanou běţnou 

trţní úrokovou sazbou před zdaněním. 
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Aktiva, která jsou pevně spojena s pozemkem (např. sady, lesy), se označují jako 

kombinovaná aktiva. Hodnota těchto samotných aktiv nemusí být vţdy dostupná. 

Standard proto povoluje určení fair value jako rozdíl mezi hodnotou kombinovaného 

aktiva a reálnou hodnotou samotného pozemku. 

 

Rozdíly vzniklé při prvotním ocenění a následném přecenění biologického aktiva 

k rozvahovému dni se v účetnictví zachytí výsledkovým způsobem. Takto vzniklý zisk 

nebo ztráta se zahrnují do výsledku hospodaření v tom účetním období, ve kterém 

vznikly. Rovněţ rozdíl vzniklý při výchozím ocenění zemědělské produkce v okamţiku 

sklizně je zahrnut do zisku či ztráty v období, ve kterém došlo k produkci.  

 

1.1.2 Oceňování pomocí historických nákladů 

Standard vychází z předpokladu, ţe fair value je spolehlivě měřitelná. Tento předpoklad 

však nemusí platit při výchozím ocenění biologických aktiv, pro která není k dispozici 

trhem určená cena, a odhady reálné hodnoty jsou zjevně nespolehlivé.  V tomto případě 

je biologické aktivum oceněno v pořizovacích nákladech sníţených o oprávky a ztráty 

ze sníţení hodnot. Jakmile je k dispozici spolehlivě měřitelná fair value, účetní jednotka 

přejde z dosavadního oceňování v pořizovacích nákladech na ocenění pomocí fair 

value. Opačný přechod, tedy z fair value sníţené o odhadnuté náklady prodeje na 

ocenění pořizovacími náklady, standard nepřipouští. 

 

Dalším předpokladem standardu je, ţe reálná hodnota zemědělské produkce v okamţiku 

sklizně je vţdy spolehlivě měřitelná, proto standard nepovoluje v ţádném případě 

ocenění vlastními náklady.  

 

V případě, ţe účetní jednotka přistoupí k ocenění historickou cenou, musí vycházet z 

následujících standardů: 

 IAS 2-Zásoby: tento standard se zabývá podrobně oceňování aktiv 

v pořizovacích cenách, 

 IAS 16-Pozemky, budovy, zařízení: je potřebný při stanovení odpisového plánu 

dlouhodobých biologických aktiv, 

 IAS 36-Sníţení hodnoty aktiv: v případě, ţe došlo ke sníţení hodnoty aktiva. 
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1.2 Státní dotace 

V mezinárodních směrnicích je ustanoven specifický standard pro účetní zachycení 

státních dotací, jedná se o standard IAS 20 - Vykazování státních dotací a zveřejnění 

státní podpory. Obecně však platí, ţe účetní zachycení dotací souvisejících se 

zemědělskou činností nespadá do pravidel IAS 20, nýbrţ se řídí standardem IAS 41.  

 

Nicméně ani toto tvrzní není správné, neboť zde existuje výjimka. Výjimku tvoří ty 

případy, kdy poskytnuté dotace souvisí s biologickým aktivem oceněným 

v pořizovacích nákladech.  

 

K aplikaci IAS 41 tedy účetní jednotka přistoupí tehdy, pokud je biologické aktivum 

oceněno ve fair value sníţené o odhadnuté náklady prodeje, přičemţ je třeba rozlišit, 

zda se jedná o podmíněnou či nepodmíněnou dotaci.  

 

Pokud se jedná o podmíněnou státní dotaci, podnik rozpozná dotaci jako výnos aţ 

v okamţiku, kdy jsou splněny podmínky spojené se státní dotací. Toto pravidlo se 

vztahuje i na případy, kdy státní dotace poţaduje, aby podnik nevykonával přesně 

stanovenou zemědělskou činnost. Pokud je v podmínkách pro udělení dotace povoleno, 

aby část dotace byla přiznána po uplynutí určitého časového úseku, uzná účetní 

jednotka dotaci jako výnos v poměrné výši odpovídající danému časovému úseku.    

 

V případě nepodmíněné dotace je uznána jako výnos právě tehdy, kdy je podniku 

přiznána. Přijatá dotace nesniţuje hodnotu aktiva, neboť by to bylo v rozporu 

s oceněním ve fair value.  

 

1.3 Účetní vykazování a zveřejňování v souladu se standardem IAS 41  

Standard IAS 41 vyţaduje, aby účetní jednotka zveřejnila spolu s účetními výkazy i 

další doplňující informace Pro biologická aktiva, zemědělskou produkci i státní dotace 

(týkající se tohoto standardu) jsou stanoveny konkrétní poţadavky zveřejnění.   
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Aktiva a zemědělská produkce oceňované ve fair value 

Účetní jednotka je povinna zveřejnit celkový zisk nebo ztrátu z biologických aktiv a 

zemědělské produkce dosaţený na základě ocenění a změny z následného přeceňování 

biologických aktiv ve fair value sníţené o odhadnuté náklady prodeje. Rovněţ musí 

podat kompletní zprávu o stavu jednotlivých skupin zvířat a rostlin a to s jejich 

rozlišením na konzumovatelná a plodící aktiva.  

 

„Konzumovatelná biologická aktiva jsou taková aktiva, která jsou sklízena jako 

zemědělská produkce, nebo prodávána jako biologická aktiva.“ 5, str. 2000  

 

Plodící biologická aktiva jsou drţena dlouhodobě. Jejich uţitek vyplývá ze schopnosti 

reprodukce sebe sama a produkce konzumovatelných aktiv.  

 

V rámci výše zmíněného dělení mohou být ještě aktiva rozdělena na zralá a nezralá. 

Zralá aktiva jsou schopna sklizně nebo jsou schopna pravidelné produkce.  

 

Účetní jednotka má povinnost zveřejnit následující informace: 

 činnosti vztahující se ke kaţdé skupině biologických aktiv; 

 nefinanční výši nebo odhad fyzického mnoţství, a to 

 jednotlivých skupin biologických aktiv v účetní jednotce na konci období a 

 jednotlivých zemědělských produktů sklizených v průběhu období; 

 výši ocenění biologických aktiv, u kterých je omezeno vlastnické právo; 

 výši ocenění biologických aktiv slouţících jako zástava na zajištění závazků; 

 závazky vzniklé v důsledku přírůstku nebo nákupu biologických aktiv; 

 strategii řízení finančních rizik souvisejících se zemědělskou činností. 

 

Dále je povinností podniku zveřejnit významné předpoklady a metody určení reálné 

hodnoty u jednotlivých druhů biologických aktiv a zemědělské produkce v okamţiku 

sklizně.  

 

Rovněţ je povinna zveřejnit fair value sklizené produkce sníţené o odhadnuté náklady 

prodeje, která byla určena v okamţiku sklizně.  
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Účetní jednotka vykazuje změny v účetní hodnotě biologických aktiv mezi počátkem a 

koncem účetního období. Vypořádání zahrnuje: 

 zisk nebo ztrátu pocházející ze změn reálné hodnoty sníţené o odhadnuté 

náklady prodeje, 

 zvýšení účetní hodnoty biologických aktiv způsobená nákupem, 

 sníţení účetní hodnoty biologických aktiv způsobená prodejem a klasifikací 

biologických aktiv jako drţených k prodeji v souladu s IFRS 5 - Dlouhodobá 

aktiva drţená k prodeji a ukončované činnosti, 

 sníţení účetní hodnoty biologických aktiv způsobená sklizní, 

 zvýšení účetní hodnoty biologických aktiv v důsledku podnikových kombinací, 

 čisté kurzové rozdíly vyvolané převodem účetní závěrky do odlišné měny, 

 ostatní. 

 

Reálná hodnota biologických aktiv a zemědělské produkce se můţe měnit v důsledku 

fyzických (reprodukce, růst, napadení škůdcem, sucho, aj.) i cenových změn. IAS 41 

vyţaduje oddělené zveřejnění obou vlivů, aby bylo moţno spolehlivěji hodnotit 

výkonnost podniku v běţném období a jeho budoucí vývoj.  

 

Aktiva oceňovaná v pořizovacích nákladech 

V případě, ţe účetní jednotka ocenila některá aktiva pomocí pořizovací ceny, zveřejní: 

 o která aktiva se jedná, 

 odůvodnění, proč není fair value moţno určit, 

 interval odhadu, ve kterém by se fair value pravděpodobně nacházela, 

 metody odpisování, 

 doby pouţitelnosti nebo pouţívané odpisové sazby, 

 brutto hodnotu a korekce aktiva na začátku a na konci období. 

 

Účetní jednotka zveřejní zvlášť zisk nebo ztrátu dosaţený v rámci aktiv oceňovaných 

v pořizovacích nákladech sníţených o oprávky a akumulované ztráty. V rámci 

vypořádání příčin změn v účetní hodnotě bude navíc zveřejněno: 

 tvorba a rozpuštění opravných poloţek, 

 odpisy. 



18 

 

 

Pokud u těchto aktiv dojde v oceňování k přechodu z pořizovacích nákladů na reálnou 

hodnotu sníţenou o odhadnuté náklady prodeje, účetní jednotka zveřejní: 

 popis těchto aktiv, 

 vysvětlení, jak se stala fair value spolehlivě měřitelnou, 

 dopad této změny na účetnictví. 

 

Státní dotace 

V souvislosti se státními dotacemi, spadajících do tohoto standardu, zveřejní podnik: 

 podstatu a rozsah poskytnutých státních dotací, 

 nedodrţené podmínky a ostatní závazky týkající dotací, 

 očekávané sníţení úrovně dotací. 
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2 Účtování o biologických aktivech a zemědělské produkci dle české 

účetní legislativy 

 

Česká účetní legislativa nemá na rozdíl od Mezinárodních standardů speciální úpravu 

pro zemědělství. Výše zmíněná biologická aktiva, zemědělská produkce a dotace 

související se zemědělskou aktivitou neřeší ţádný český účetní standard. Jejich účetní 

vykazování je tedy třeba hledat v následujících právních úpravách: 

 zákon č.563/1991 SB., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a 

 vyhláška č.500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

Zmíněné právní úpravy doplňují české účetní standardy, a to: 

 ČSÚ č. 013 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a  

 ČSÚ č. 015 - Zásoby.  

 

2.1 Dlouhodobý hmotný majetek 

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. jsou některá biologická aktiva součástí dlouhodobého 

hmotného majetku. Jejich vymezení je následující: 

 pěstitelské celky trvalých porostů, a to konkrétně 

 ovocné stromy nebo ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře 

nad 0,25 hektaru v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1000 keřů na 1 hektar, 

 trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí, 

 dospělá zvířata a jejich skupiny s dobou pouţitelnosti delší neţ jeden rok a od 

výše ocenění určené účetní jednotkou. 

 

2.1.1 Oceňování dlouhodobého majetku 

Oceňování dlouhodobého hmotného majetku se odvíjí od způsobu jeho získání. 

Biologická aktiva mohou být pořízena zejména: 

 nákupem, 

 vlastní výrobou, 
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 darováním, 

 vkladem. 

 

V případě nákupu aktiva jej musíme ocenit pořizovací cenou, která představuje cenu 

pořízení aktiva navýšenou o další náklady spojené s pořízením.  

 

Součástí ocenění biologických aktiv je tedy cena, za kterou byl majetek pořízen a 

vedlejší náklady související s pořízením. Za tyto náklady lze povaţovat:  

 přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, zejména odměny za poradenské 

sluţby a zprostředkování, expertízy, patentové rešerše a předprojektové 

přípravné práce, 

 úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne. 

 

Součástí ocenění biologických aktiv však nejsou náklady na:  

 opravy a údrţbu, 

 biologickou rekultivaci, 

 zaškolení pracovníků, 

 kursové rozdíly. 

 

Za předpokladu, ţe účetní jednotka získala aktivum vkladem či darováním, musí být 

majetek v účetnictví zachycen v reprodukční pořizovací ceně. Touto cenou se rozumí 

cena majetku, za kterou by bylo moţné ho pořídit v době účtování o něm. 

 

Majetek získaný vlastní výrobou je oceňován ve vlastních nákladech. Vlastní náklady 

představují veškeré náklady spojené s výrobou, tedy přímé náklady a odpovídající část 

nákladů nepřímých.   

 

2.1.2 Účetní odpisy  

Dlouhodobý majetek je odpisován do výše ocenění uvedeného v účetnictví a to 

postupně během jeho pouţívání. Doba pouţití můţe být stanovena v časových nebo 

výkonových jednotkách.  
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Odpisy biologických aktiv se účtují na vrub příslušného účtu z účtové skupiny 55-

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

nákladů v provozní oblasti a souvztaţným zápisem ve prospěch účtu z účtové skupiny 

08-Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku.  

 

Dospělá zvířata a jejich skupiny lze odpisovat skupinově. Výjimku tvoří taţná zvířata, 

dostihoví koně a plemenní koně, kteří se odpisují individuálně. Výši odpisu lze vyjádřit 

jako podíl dvou čísel, kde v čitateli je pořizovací cena sníţená o předpokládanou trţbu 

při brakaci a ve jmenovateli je předpokládaný počet let v chovu základního stáda.  

 

Při odpisování pěstitelských celků trvalých porostů, které nájemce vytvořil na najetém 

pozemku, odpisuje tato aktiva nájemce, za předpokladu ţe nejsou vykazována 

v majetku vlastníka pozemku.   

 

2.1.3 Účetní zachycení dlouhodobého majetku 

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku se účtuje na vrub příslušného účtu účtové 

skupiny 04-Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nebo přímo na vrub 

příslušného účtu z účtové skupiny 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný, pokud 

při pořízení majetku nevznikají náklady související s jeho pořízením, se souvztaţným 

zápisem ve prospěch účtů účtových skupin například: 

 21-Peníze – v případě pořízení majetku za hotovostní peníze, 

 32-Závazky krátkodobé a 47-Závazky dlouhodobé – v případě pořízení majetku 

bezhotovostní formou, 

 35-Pohledávky za společníky, za účastníky sdruţení a za členy druţstva – 

v případě vkladu majetku za upsaný základní kapitál, 

 62-Aktivace – v případě vytvoření majetku vlastní činností ad. 

 

Pokud byl majetek účtován při pořízení pomocí účtové skupiny 04, pak se tento majetek 

při uvedení do uţívání zaúčtuje na vrub účtu z účtové skupiny 02-Dlouhodobý hmotný 

majetek odpisovaný a ve prospěch účtu z účtové skupiny 04.  
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Vyřazení biologických aktiv se účtuje na vrub příslušného účtu ze skupiny 08-Oprávky 

k dlouhodobému hmotnému majetku a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 02-

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný. Zůstatková cena aktiva se účtuje na vrub 

příslušného účtu účtových skupin například: 

 54-Jiné provozní náklady – v případě prodeje, bezúplatného převodu, manka či 

škody 

 55-Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné poloţky 

provozních nákladů v provozní oblasti – v případě likvidace ad. 

a ve prospěch příslušného účtu z účtové skupiny 08. 

 

U biologických aktiv se neúčtuje o technickém zhodnocení. 

 

Opravné poloţky k biologickým aktivům v podobě dlouhodobého majetku se tvoří a 

uţívají dle Českého účetního standardu č.005-Opravné poloţky. 

 

Účetní zachycení inventarizačních rozdílů dlouhodobého majetku se řídí Českým 

účetním standardem č.007-Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených 

úbytků zásob. 

 

2.2 Zásoby 

Zásoby lze rozdělit na základě členění ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. na: 

 nakupované zásoby (materiál a zboţí), 

 zásoby vlastní výroby (nedokončená výroba a polotovary, výrobky, mladá a 

ostatní zvířata). 

 

Pro zemědělskou produkci a biologická aktiva v podobě rostlin neexistuje v českých 

účetních standardech v oblasti zásob ţádná specifická úprava. Zemědělská produkce ve 

své podstatě představuje zásoby vlastní výroby. Rostliny mohou být nakupovány jako 

zboţí či materiál a zároveň mohou být vlastním produktem společnosti.  

Oproti tomu zvířata mají svá určitá specifika. Proto v oblasti zásob bude problematika 

rozebrána obecně, s případnými odlišnostmi, které se týkají zvířat.  
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Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. se zvířata v podobě zásob vyskytují v následujících 

poloţkách rozvahy: 

 materiál, 

 zboţí, 

 mladá a ostatní zvířata. 

 

Biologická aktiva, která představují pro účetní jednotku materiál, jsou pokusná zvířata. 

Poloţka zboţí zahrnuje zvířata, která jsou určena k prodeji. Jedná se o nakoupená 

zvířata i zvířata vlastního chovu, která dospěla a byla aktivována, s výjimkou jatečných 

zvířat. Zvířata, včetně jatečných zvířat, která nejsou vykazovaná v účtových třídách 

materiál, zboţí ani dlouhodobá aktiva, jsou obsaţena v poloţce mladá a ostatní zvířata 

a jejich skupiny.  

 

2.2.1 Oceňování zásob 

Zásoby jsou oceňovány v okamţiku pořízení (nákup, výroba, darování, aj.) a 

v okamţiku úbytku ze skladu (prodej, spotřeba, manka a škody, aj.). V případě pořízení 

zásob jsou pevně stanoveny oceňovací ceny a případy jejich pouţití. V případě úbytků 

zásob je dáno několik moţností a je na účetní jednotce, kterou si zvolí. 

 

2.2.1.1 Oceňování při pořízení  

České účetní standardy povolují účetním jednotkám ocenit zásoby při prvotním účetním 

zachycení s uţitím následujících cen:  

 pořizovací cena, 

 pevná cena 

 vlastní náklady, 

 reprodukční pořizovací cena. 

 

Stejně jako u dlouhodobého majetku, tak i u zásob závisí aplikace jednotlivých cen na 

způsobu pořizování zásob.  
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Nakupované zásoby (i zvířata) se v účetnictví oceňují pořizovací cenou. Ta zahrnuje 

jak samotnou cenu zásob, tak i vedlejší náklady související s pořízením. Do ocenění 

zásob lze tedy zahrnout náklady na přepravu, pojistné, clo či provize. Za vedlejší 

náklady však nelze povaţovat úroky z úvěru poskytnutých na nákup zásob, kursové 

rozdíly a sankce ze smluvních vztahů.     

 

Pevná cena je cena, kterou si účetní jednotka sama zvolí pro kaţdý druh zásob.  

Oceňování pevnou cenou je zaloţeno na analytickém rozdělení účtů, na kterých se 

zvlášť účtuje: pevná cena, rozdíl mezi skutečnou a pevnou cenou a vedlejší náklady 

související s pořízením. Jedná se tedy o rozloţení pořizovací ceny na tři částky, které 

jsou zvlášť vedeny na analytických účtech.  

 

Zásoby vlastní výroby je moţno ocenit vlastními náklady. Do vlastních nákladů se 

zahrnují veškeré přímé náklady, popřípadě podíl nepřímých nákladů související 

s výrobou. Vlastními náklady se také oceňují zvířata vlastního chovu a přírůstky zvířat.  

 

Reprodukční pořizovací cena představuje takovou hodnotu, za kterou by byl majetek 

pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Reprodukční pořizovací cenou se oceňují zásoby 

pořízené bezplatně, odpad a zbytkové produkty vrácené z výroby kdy vlastní náklady 

nelze spolehlivě zjistit a přebytky zjištěné při inventarizaci. Toto ocenění lze aplikovat i 

na zvířata vlastního chovu, pokud není moţno vyčíslit vlastní náklady.  

 

2.2.1.2 Oceňování při vyskladnění  

V případě úbytku zásob ze skladu z důvodů spotřeby, prodeje či jiných je nutné tyto 

zásoby ocenit. V českých podmínkách je povoleno několik způsobů zachycení úbytků 

zásob, a to: 

 metoda FIFO, 

 metoda váţeného aritmetického průměru, 

 metoda pevné ceny. 
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Metoda FIFO má svůj název z anglického spojení first in, first out, tzn. první dovnitř, 

první ven. V praxi to znamená, ţe vyskladněným zásobám se přiřazují nejstarší 

pořizovací ceny, za které byly zásoby převzaty na sklad.  

 

Cenu pro vyskladněné zásoby pomocí metody váženého aritmetického průměru lze 

zjistit jako podíl dvou čísel. V čitateli se nachází zůstatek peněţní hodnoty zásob a ve 

jmenovateli počet kusů zásob zbývajících na skladě.   

 

Pokud je pouţita metoda pevné ceny, projeví se úbytek zásoby na všech příslušných 

analytických účtech a to v poměru, který si účetní jednotka sama stanoví ve své 

směrnici.  

 

2.2.2 Účetní zachycení zásob 

Účetní jednotky mají povoleno evidovat zásoby dvěma způsoby, a to způsobem A a 

způsobem B. Záleţí na samotném podniku, který z výše uvedených způsobů si vybere. 

Můţe dokonce vyuţívat obě tyto metody. V rámci účtování podle místa uskladnění či 

podle odpovědných osob však můţe být pouţit pouze jeden postup.    

 

2.2.2.1 Způsob A účtování o zásobách 

Účtování o zásobách způsobem A zajišťuje průběţné, tedy aktuální informace o stavu 

zásob. Účetní jednotka tak má kdykoliv během účetního období přehled o výši 

jednotlivých zásob a jejich peněţní hodnotě. Tato evidence usnadňuje poskytování 

informací společnosti, například k manaţerskému rozhodování nebo k finančním 

analýzám.  

 

1. Nakupované zásoby 

Přírůstek nakoupených zásob se projeví na vrub příslušného účtu pořízení v účtové 

skupině 11-Materiál nebo 13-Zboţí. Souvztaţným zápisem zaúčtujeme tento nákup ve 

prospěch účtu z účtové třídy 2-Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní 

úvěry nebo 3-Zúčtovací vztahy. V případech aktivace materiálu, sluţeb či zboţí se 
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účtuje na vrub účtu pořízení zásob a souvztaţně ve prospěch účtu z účtové skupiny 62-

Aktivace.  

Převzetí zásob na sklad se projeví ve prospěch účtu pořízení zásob a souvztaţně na vrub 

účtu Materiál na skladě či Zboţí na skladě a v prodejnách.  

Spotřeba materiálu se účtuje do nákladů na vrub účtu z účtové skupiny 50-Spotřebované 

nákupy. Prodej materiálu se také projeví v nákladech a to ve skupině 54-Jiné provozní 

náklady. 

 

2. Zásoby vlastní výroby 

Zásoby oceněné vlastními náklady se zaúčtují na vrub účtů z účtové skupiny 12-Zásoby 

vlastní výroby se souvztaţným zápisem ve prospěch účtů ze skupiny 61-Změny stavu 

zásob vlastní činnosti. O úbytku zásob se účtuje na stejné účty, nyní však ve prospěch 

příslušného účtu zásob a na vrub účtu z účtové skupiny 61. 

Nakupovaná zvířata lze také účtovat přímo na účet Mladá a ostatní zvířata a jejich 

skupiny v účtové skupině 12. 

 

2.2.2.2 Způsob B účtování o zásobách 

Účtování o zásobách způsobem B na rozdíl od způsobu A nepodává aktuální informace 

o změně stavu zásob. Výše zůstatku zásob na skladě se počítá aţ na konci účetního 

období. Výsledek získáme porovnáním stavu zásob zjištěného při fyzické inventuře 

s evidencí o zásobách.  

 

1. Nakupované zásoby 

Přírůstek nakoupených zásob se zaúčtuje na vrub nákladového účtu z účtové skupiny 

50-Spotřebované nákupy se souvztaţným zápisem na příslušný účet z účtové třídy 2-

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry nebo 3-Zúčtovací vztahy. 

V případech aktivace materiálu, sluţeb či zboţí se účtuje na vrub účtu z účtové skupiny 

50-Spotřebované nákupy a souvztaţně ve prospěch účtu z účtové skupiny 62-Aktivace.  

Na konci účetního období se počáteční stavy účtů 11-Materiál a 13-Zboţí převedou na 

vrub příslušných účtů z účtové skupiny 50 (jedná se o Spotřebovaný materiál a Prodané 
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zboţí). Stav zásob podle evidence o zásobách účtujeme na vrub účtu 11-Materiál nebo 

13-Zboţí souvztaţným zápisem ve prospěch nákladového účtu ze skupiny 50.   

 

2. Zásoby vlastní výroby 

Během účetního období se v účtové skupině 12-Zásoby vlastní výroby neprovádí ţádné 

zápisy. Náklady související s jejich výrobou se účtují na účtech účtové třídy 5-Náklady. 

Při účetní závěrce se počáteční stavy účtů z účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby 

převedou na vrub příslušných účtů z účtové skupiny 61-Změny stavu zásob vlastní 

činnosti. Na základě inventarizace se stav zásob zaúčtuje na vrub účtů ze skupiny 12 a 

souvztaţným zápisem ve prospěch účtů ze skupiny 61. 

 

2.2.2.3 Společná ustanovení pro účtování zásob způsobem A i B 

Společné znaky obou způsobů účtování o zásobách jsou následující: 

 na konci účetního období se o zásobách na cestě (tedy o takových zásobách, 

k nimţ společnost obdrţela fakturu, ale fyzicky zásobu ještě nepřevzala) účtuje 

na vrub účtů Materiál na cestě nebo Zboţí na cestě a souvztaţným zápisem ve 

prospěch účtů Materiál na skladě nebo Zboţí na skladě a v prodejnách,  

 na konci účetního období se nevyfakturované dodávky (tedy takové dodávky, 

které společnost fyzicky převzala, ale neobdrţela ještě fakturu od dodavatele) se 

účtují na vrub účtů z účtové třídy 1 a ve prospěch dohadných účtů pasivních 

z účtové skupiny 38, 

 převod zásob vlastní výroby do vlastních prodejen a převod zvířat vlastního 

chovu, která dospěla a jsou určena k prodeji s výjimkou jatečných zvířat, se 

zaúčtuje prostřednictvím účtové skupiny 62-Aktivace, 

 účetní jednotka si sama stanoví interním předpisem normy přirozených úbytků 

zásob, 

 účetní jednotka sama stanoví, který druh materiálu se bude účtovat přímo do 

spotřeby, tj. bez zaúčtování na sklad, 

 tvorba opravných poloţek k zásobám se řídí Českým účetním standardem č.005, 

 účtování inventarizačních rozdílů se řídí Českým účetním standardem č.007. 
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2.3 Státní dotace 

Ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. v §47 odstavce 4 je vymezen pojem „dotace“ ve třech 

definicích: 

1. Dotace je bezúplatné plnění, které se poskytuje přímo nebo zprostředkovaně 

podle zvláštních právních předpisů. Dotace jsou poskytovány na stanovené 

účely, a to z následujících fondů: 

 ze státního rozpočtu, 

 ze státních finančních aktiv, 

 z Národního fondu, 

 ze státních fondů, 

 z rozpočtů územních samosprávných celků. 

2. Dotací se rovněţ rozumí bezúplatné plnění poskytnuté na stanovený účel ze 

zahraničí, a to: 

 z prostředků Evropského společenství, 

 z veřejných rozpočtů cizího státu 

 a dále granty poskytnuté podle zvláštního právního předpisu.  

3. Za dotaci se také povaţuje prominutí části poplatků, pokud to právní předpis 

umoţňuje a pokud příslušný orgán označil prominutou část poplatků za dotaci. 

 

Dle účelů, na které jsou dotace poskytovány, je lze rozdělit na:  

1. investiční dotace a 

2. dotace k úhradě provozních nebo finančních nákladů 

 

Investiční dotace  

Investiční dotace je dotace poskytnutá na pořízení dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku a technického zhodnocení, na úhradu úroků zahrnovaných do 

ocenění majetku a technického zhodnocení. 

Výše zmíněná vyhláška říká, ţe poskytnutá finanční podpora sniţuje ocenění 

pořizovaného majetku. Dle ČSÚ 13 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se o této 

skutečnosti účtuje na příslušných analytických účtech, kde se uvádí výše dotace a další 

skutečnosti prokazující úplnost účetního případu. V případě, ţe účetní jednotka obdrţí 
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dotaci v plné výši, tedy dotace pokryje 100% z ceny pořizovaného majetku, zachytí se 

tato skutečnost na podrozvahových účtech. 

 

Dotace poskytnuté k úhradě nákladů 

Dotace poskytnuté na úhradu provozních nákladů umoţňují účetní jednotce pokrýt část 

nákladů, spojených s provozní činností podniku. Za provozní náklady lze povaţovat 

spotřebované nákupy, osobní náklady, daně a poplatky, aj. 

Dotace poskytnuté na úhradu finančních nákladů umoţňují účetní jednotce pokrýt 

náklady spojené s finanční aktivitou podniku. Za finanční náklady lze povaţovat 

například úroky z úvěrů na pořízení majetku nezahrnované do ocenění majetku. 

 

2.3.1 Účetní zachycení státních dotací 

Ať uţ se jedná o kteroukoliv z výše zmíněných dotací, jejich zaúčtování proběhne 

v rámci účtové třídy 3-Zúčtovací vztahy. Na základě smlouvy či jiného pravomocného 

rozhodnutí o přiznaném právním nároku na finanční podporu se zaúčtuje tato 

pohledávka na vrub příslušného účtu z účtové skupiny 37-Jiné pohledávky a závazky. 

Souvztaţně se zaúčtuje ve prospěch účtu z účtové skupiny 34-Zúčtování daní a dotací.  

Při čerpání dotací na jakékoliv účely se účtuje na vrub daného účtu z účtové skupiny 34. 

Souvztaţný zápis proběhne následovně: 

 při čerpání dotace na investiční účely účtujeme ve prospěch příslušného účtu 

pořízeného majetku 

 při čerpání dotace na pokrytí provozních nákladů účtujeme ve prospěch účtové 

skupiny 64-Jiné provozní výnosy, 

 při vyuţití podpory na finanční náklady účtujeme ve prospěch účtové skupiny 

66-Finanční výnosy. 
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2.4 Srovnání mezinárodního účetního standardu IAS 41 a české účetní 

legislativy 

Na základě analýzy české účetní legislativy a mezinárodního účetního standardu IAS 41 

lze stanovit odlišné postupy účtování, oceňování a následného přecenění biologických 

aktiv a zemědělské produkce. Hlavní rozdíly jsou uvedeny v následující tabulce 1. 

 

Tabulka 1: Rozdíly ve vykazování zemědělských informací 

ROZDÍL ČSÚ IAS / IFRS 

VYMEZENÍ 

BIOLOGICKÝCH AKTIV A 

ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE 

V rámci dlouhodobého 

hmotného majetku a 

zásob 

IAS 41 – Zemědělství 

OCENĚNÍ PŘI POŘÍZENÍ 

Pořizovací cena 

Vlastní náklady 

Reprodukční pořizovací 

cena 

Fair value sníţená o 

odhadnuté náklady prodeje 

Pořizovací cena 

ODPISY 
U dlouhodobého 

hmotného majetku 

Pouze u aktiv oceněných 

pořizovací cenou 

ÚPRAVA ÚČETNÍ 

HODNOTY 

K ROZVAHOVÉMU DNI 

Pouze sníţení hodnoty 

pomocí opravných 

poloţek 

Zvýšení / Sníţení hodnoty 

přeceněním na fair value 

sníţené o odhadnuté náklady 

prodeje 

STÁTNÍ DOTACE Sniţují hodnotu aktiva Nesniţují hodnotu aktiva 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3 Účetní vykazování zemědělských informací dle české účetní 

legislativy a dle mezinárodního účetního standardu IAS 41 

v prostředí společnosti ZP Ostrov, a.s. 

 

Akciová společnost ZP Ostrov, a.s. byla zaloţena v roce 1999 jediným zakladatelem, a 

to zemědělským druţstvem ZD Ostrov nad Oslavou. Tato společnost započala svou 

hospodářskou činnost 1. 6. 1999.  

 

Předmětem podnikání společnosti je především zemědělství včetně prodeje 

nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje a 

dále: 

 nákup zboţí za účelem dalšího prodeje a prodej mimo obory vyhrazené 

ţivnostenským zákonem, 

 poskytování sluţeb mechanizačními prostředky, 

 výroba a opravy zemědělských strojů, 

 provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy. 

 

Společnost hospodaří na zemědělské půdě o výměře 1213 hektarů, z toho 937 hektarů 

představuje orná půda a 276 hektarů tvoří louky a TTP. Tyto pozemky se nachází ve 

dvanácti katastrálních území.   

 

Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování obilovin, brambor a krmných plodin pro 

účely prodeje i pro vlastní potřebu. Ţivočišná výroba je zaměřena na produkci mléka, 

výkrm prasat a dobytka.  

 

Podnik je společně s akciovou společností ZERAS, a.s. Radostín nad Oslavou 

vlastníkem bramborárny Vatín, která slouţí k posklizňové úpravě brambor (třídění a 

výroba bramborové moučky). 

 

Tabulka 2 na následující straně vypovídá o struktuře zemědělských aktiv podniku. 
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Tabulka 2: Zemědělská aktiva podniku ZP Ostrov, a.s. (v tis. Kč) 

POLOŽKA ROZVAHY 
STAV K 31. 12. 2008 STAV K 31. 12. 2007 

BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO 

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 

Dospělá zvířata a jejich skupiny 15503 -8329 7174 7701 

Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 

ZÁSOBY 

Nedokončená výroba a polotovary 4218 0 4218 4291 

Výrobky 9679 0 9679 8688 

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 6804 0 6804 10439 

Zboţí 0 0 0 0 

Zdroj: Interní materiály společnosti – rozvaha 

 

3.1 Oceňování zemědělských aktiv ve společnosti ZP Ostrov, a.s. 

Oceňování zemědělských aktiv ve společnosti ZP Ostrov, a.s. se řídí následujícími 

právními úpravami:  

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

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

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

které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. 

V souladu s těmito předpisy jsou v účetní směrnici podniku definovány specifika 

jednotlivého majetku. 

 

3.1.1 Vymezení dlouhodobého hmotného majetku ve směrnici podniku ZP 

Ostrov, a.s. 

Vymezení dlouhodobého hmotného majetku společnosti se opírá o definici hmotného 

majetku §26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

To znamená, ţe za DHM se povaţují movité věci s provozně-technickou funkcí delší 

neţ jeden rok a s vstupní cenou vyšší neţ 40 000 Kč. Rovněţ se za DHM povaţují 

budovy, stavby a také základní stádo bez ohledu na výši vstupní ceny. Doba odpisování 

tohoto majetku se stanoví podle §30 zákona o daních z příjmů.  
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DHM, jehoţ vstupní cena je vyšší neţ 15 000 Kč a zároveň niţší nebo rovna 40 000 Kč, 

se povaţuje za drobný hmotný majetek a je evidován na analytickém účtu 022800. 

Doba odpisování je stanovena na dva roky. 

DHM, jehoţ vstupní cena je niţší nebo rovna 15 000 Kč, není účetní jednotkou 

odpisován. Jeho vstupní cena se účtuje v plné výši do nákladů. 

Odepisovaný majetek je účetně odepisován od měsíce následujícího po měsíci, ve 

kterém byl zařazen do uţívání. Měsíční účetní odpis se stanoví jako podíl součtu 

ročních daňových odpisů pro kaţdý rok a počtu měsíců odepisování v daném roce. 

 

Jediným biologickým aktivem společnosti zařazeným v kategorii DHM jsou krávy. 

Doba odpisování krav v roce 2008 byla na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů stanovena na tři roky (1. odpisová skupina). 

 

3.1.2 Vymezení zásob ve směrnici podniku ZP Ostrov, a.s. 

Společnost účtuje o zásobách způsobem A. Oceňování zásob se odvíjí od způsobu jejich 

pořízení. Vyskladněné zásoby jsou oceněny váţeným aritmetickým průměrem. 

 

Zásoby nakupované 

Vnitřní směrnice společnosti stanovuje na základě výše zmíněných předpisů pravidla 

pro účtování a oceňování nakupovaných zásob takto: 

 Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách, tedy v cenách zahrnujících 

náklady související přímo s pořízením. 

 Při pořizování materiálu lze do nákladů zahrnout přepravné, pojistné, clo, 

poštovné a balné. Do nákladů se však nezahrnují úroky ani dotace. 

 U nakupovaných zvířat se vlastní doprava realizuje za cenu stanovenou dle 

ceníku sluţeb. 

 Pořizovací náklady zásob se účtují prostřednictvím účtů 111 a 131, které na 

konci roku musí mít nulový zůstatek. 
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 Přímo do nákladů lze účtovat nakupované zásoby placené z pokladny, pokud 

nejsou určeny na sklad a také materiál z dodavatelských faktur, jehoţ pořizovací 

cena nepřesahuje 10 000 Kč. 

Jedinými nakupovanými biologickými aktivy jsou selata a ryby určené na výkrm. 

Veškerou zemědělskou produkci a ostatní biologická aktiva produkuje společnost sama. 

 

Zásoby vlastní výroby 

Ve vnitřní směrnici jsou rovněţ stanoveny jednotkové ceny, které přiřazuje účetní 

jednotka vlastním výrobkům a přírůstkům zvířat. Tyto ceny stanovuje pro aktuální rok 

ekonom, a to na základě mnoţství produkce a nákladů na produkci za rok předchozí.  

 

PŘÍKLAD STANOVENÍ JEDNOTKOVÉ CENY PŠENICE KRMNÉ NA ROK 2008 

Nepřímé náklady na zemědělskou produkci za rok 2008: 

 650 370  náklady na traktorovou dopravu (mzda, odpisy, nafta, aj.) 

   75 625 náklady na osobní dopravu (benzín, odpisy, aj.)                            

Σ 725 995 

725 995 : 937 (počet hektarů orné půdy) = 775 Kč/ha   

Nepřímé na náklady na 1 hektar orné půdy činí 775 Kč. 

775 * 173 (počet hektarů půdy, na kterých je pěstována pšenice) = 134 075 Kč 

Celková loňská produkce pšenice si vyţádala náklady ve výši 134 075 Kč (z 

celkových 725 995 Kč). 

Přímé náklady na pšenici za rok 2008: 

 1 630 192 spotřeba nakoupených osiv a hnojiv, nájemné za půdu, mzdy, 

pojistné, aj. (evidované na účtech účtové třídy 5) 

 1 512 262 náklady na kombajny, traktory, mzdy (evidované na účtech 

účtové třídy 8 - vnitropodnikové účetnictví) 

    134 075 příslušný podíl nepřímých nákladů                                                           

Σ 3 276 529  

3 276 529 : 1213 (součet hektarů veškeré zemědělské půdy) = 2701,2 Kč/t 
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Zaokrouhlením na celé stokoruny dolů získáme účetní hodnotu jedné tuny pšenice 

ve výši 2 700 Kč. 

 

Tabulka 3 a tabulka 4 na následující straně ukazují stanovené jednotkové ceny pro 

rostlinnou a ţivočišnou výrobu. 

 

     Tabulka 3: Přehled rostlinné produkce 

ROSTLINNÁ VÝROBA JEDNOTKY 
CENA ZA 

JEDNOTKU [v Kč] 

Pšenice krmná t 2 700,00 

Ţito t 2 700,00 

Triticale t 2 700,00 

Ječmen krmný t 2 700,00 

Oves krmný t 2 700,00 

Řepka ozimá t 6 000,00 

Brambory konzumní t 2 000,00 

Brambory krmné t 600,00 

Brambory sadbové t 3 000,00 

Sláma t 170,00 

Kukuřice zelená hmota t 350,00 

Seno t 1 500,00 

Senáţ t 700,00 

Siláţ kukuřice t 740,00 

LKS kukuřice t 1 600,00 

CCM kukuřice t 1 800,00 

    Zdroj: Interní materiály společnosti - vnitřní směrnice 

 

 

 

 

 



36 

 

      Tabulka 4: Přehled živočišné produkce 

ŢIVOČIŠNÁ VÝROBA JEDNOTKY 
CENA ZA 

JEDNOTKU [v Kč] 

PŘÍCHOVKY ZVÍŘAT 

Narozená telata kg 70,00 

PŘÍRŮSTKY ZVÍŘAT 

Telata do 3 měsíců kg 40,00 

Telata do 6 měsíců kg 40,00 

Jalovice do 2 let kg 45,00 

Skot výkrm kg 45,00 

Jalovice vysokobřezí Kč/krmný den 38,00 

Prasata kg 21,00 

Ryby kg 27,00 

PRODUKCE 

Chlévská mrva t 60,00 

Močůvka t 1,50 

Kejda t 4,20 

Mlezivo t 2,50 

Mléko l 7,70 

     Zdroj: Interní materiály společnosti - vnitřní směrnice 

 

3.2 Přecenění zemědělských aktiv podniku na fair value 

Biologická aktiva jsou z pohledu mezinárodního účetního standardu v podniku ZP 

Ostrov, a.s. tvořena kravami (DHM), telaty do 3 měsíců, telaty do 6 měsíců, býky, 

jalovicemi do dvou let, jalovicemi vysokobřezími, prasaty a rybami (vše zásoby).  

 

3.2.1 Přecenění biologických aktiv - krav 

Společnost chová krávy za účelem produkce telat a získávání mléka. Jedná se o zvířata, 

která zůstávají v podniku dlouhodobě (zdravá kráva je vyuţitelná po dobu aţ 3 let), a 

poté jsou určena k prodeji na jatka. Z uvedeného vyplývá, ţe toto stádo má charakter 
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dlouhodobého hmotného majetku a tudíţ je společností odpisováno. V souladu se 

standardem IAS 41 je tedy třeba určit reálnou hodnotu stáda ke konci roku 2008 a 

zároveň upravit účetní výkazy o oprávky a odpisy, o kterých společnost nesmí účtovat 

v souvislosti s biologickým aktivem oceněným ve fair value. 

 

ÚČETNÍ ZACHYCENÍ A OCENĚNÍ KRAV VYPRODUKOVANÝCH V ROCE 2008 DLE IAS 41 

Stav krav ke konci roku 2008 byl 521 kusů, tj. 260 928 kg v ocenění 

15 502 641,18 Kč. Oprávky činily 8 328 807,35, to znamená, ţe netto hodnota 

stáda činila 7 173 833,83 Kč. Cena za jeden kilogram ţivé váhy u krávy byla 

26,462 Kč. 

 

Postup oceňování stáda krav v souladu s IAS 41 byl následující: 

 Reálná hodnota stáda ke konci roku 2008 se určila jako součin celkové 

hmotnosti krav a ceny za jeden kilogram ţivé váhy. Ocenění krav ke konci 

roku tedy mělo být ve výši 6 904 676,736 Kč. 

 Pomocí oceňovacího rozdílu, který vyjadřuje nesoulad mezi reálnou 

hodnotou stanovenou na základě poţadavků standardu a brutto hodnotou 

vykazovanou společností, se upravilo ocenění stáda na poţadovanou výši. 

 Oprávky stáda byly zrušeny, a tento krok se projevil na kreditní straně 

účtů Odpisy DHM a Nerozdělený zisk minulých let. 

 

Schéma 1 na následující straně ukazuje změny na účtech v souvislosti přecenění 

krav na fair value sníţenou o odhadnuté náklady prodeje. 
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Schéma 1: Účtování stáje „Krávy“ ke konci roku 2008 

 

Rozvahové účty 

 

Výsledkové účty 

     Dospělá zvířata (krávy) 
  

PS   15 817 322,71  

  

  

x x 

 

  

x x 

 

  

x x 

 

  

KS  15 502 641,18  

  

  

     

     Oceňovací rozdíl (krávy) 

 

Výsledek z přecenění na FV 

PS                   0,00   

 

   

   

 

   

  1)   -8 597 964,44    

 

1)      8 597 964,44    

KS   -8 597 964,44  

  

  KS   -8 597 964,44  

     

     Oprávky k DHM 

 

Odpisy DHM 

PS  -37 727 551,02  

  

  

 x x 

 

x 

 x x 

 

x 

 x x 

 

x   

      -42 951 115,35  

  

          5 223 564,33  

   2)    8 328 807,35    

 

  2a)    4 730 499,36  

KS -34 622 308,00  

  

KS       493 064,97  

 

     

     Nerozdělený zisk minulých let 

     PS                  0,00  

      

     2b)   3 598 307,99  

     KS   3 598 307,99  

   
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Legenda: 

1) Zúčtování oceňovacího rozdílu z přecenění krav. 

2), 2a) 2b) Odstranění oprávek stáda. 

 

Oceňovací rozdíl ve výši 8 597 964,44 Kč byl zaúčtován na rozvahový účet 

Oceňovací rozdíl a souvztaţným zápisem na výsledkový účet Výsledek 

z přecenění. Tímto krokem se sníţilo ocenění stáda a zároveň výnosy společnosti. 

Zrušené oprávky se projevily na kreditních stranách účtů Odpisy DHM a 

Nerozdělený zisk minulých let. Na nákladovém účtu odpisů se zrušily veškeré 

odpisy krav za rok 2008. Zbytek částky, dorovnávající výši oprávek, ovlivnil 

pasivní účet nerozděleného zisku, neboť oprávky představují úhrn odpisů, za dobu 

uţívá aktiva. V minulosti by tedy tyto oprávky ovlivnily výsledek hospodaření a 

to tak, ţe by došlo ke sníţení nákladů, tj. ke zvýšení výsledku hospodaření. 

 

3.2.2 Přecenění ostatních biologických aktiv 

Zásoby zvířat jsou v rozvaze uvedeny v poloţce Mladá a ostatní zvířata. Dle standardu 

IAS 41 by měly být v okamţiku prvotního rozpoznání, tj. v okamţiku nákupu či 

odchovu aktiva oceněna v reálné hodnotě sníţené odhadnuté náklady prodeje. Jelikoţ 

jsou zvířata schopna biologické transformace, je nutné, aby k datu sestavení účetní 

závěrky byla stanovena jejich aktuální hodnota. K tomuto dni tedy dochází k přecenění 

na novou fair value sníţenou o odhadnuté náklady prodeje. Oceňovací rozdíl při 

prvotním účetním zachycení i při přecenění má dopad na výsledek hospodaření. 

 

Následující příklad ukazuje aplikaci fair value na konkrétní biologické aktivum. 

 

UKÁZKA ÚČETNÍHO ZACHYCENÍ A OCENĚNÍ JALOVIC DO 2 LET VYPRODUKOVANÝCH 

V ROCE 2008 DLE IAS 41 

ZP Ostrov, a.s. vykázala k datu 1. 1. 2008 v kategorii „Jalovice do 2 let“ 231 

kusů, tj. 96 585 kg, které představují ocenění ve vlastních nákladech 4 476 047,74 

Kč. 
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Postup oceňování těchto aktiv v souladu s IAS 41 je následující: 

 Veškeré hmotnostní přírůstky či přeřazení z niţší kategorie do této stáje jsou 

během jednotlivých měsíců oceněno vlastními náklady.  

 Pomocí oceňovacího rozdílu jsou tyto vlastní náklady vyrovnávány na výši 

fair value, která v daných měsících odpovídá součinu fair value za jednotku 

a mnoţství jednotek.  

 Jelikoţ ke konci roku 2007 nedošlo k přecenění stáje na fair value, jsou 

prvotní úbytky jalovic během sledovaného roku oceněny ve vlastních 

nákladech, a to aţ do doby, neţ dojde k vyskladnění všech jalovic 

evidovaných k 1. 1. 2008. Poté jsou jalovice vyskladňovány na bázi metody 

FIFO v ocenění reálnou hodnotou. To znamená, ţe jsou sniţovány vlastní 

náklady a zároveň příslušná výše oceňovacího rozdílu. 

 

Schéma 2 na následující stránce zachycuje účtování přírůstků (hmotnostní 

přírůstky, přeřazení aktiva z niţší kategorie) a úbytků (úhyny, přeřazení do vyšší 

kategorie, aj.) v kategorii jalovic do 2 let. 
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Schéma 2: Účtování stáje „Jalovice do 2 let“ během roku 2008 

 

Rozvahové účty 

 

Výsledkové účty 

     Mladá zvířata (jalovice do 2 let) 

 

Změna stavu zvířat 

PS   4 476 047,74  

  

   

  1a)       22 558,50  

 

1a)       22 558,50   

  2a)     664 043,49  

 

2a)     664 043,49   

  3a)     604 785,90  

 

3a)     604 785,90   

4a)  1 341 001,44  

   

4a)   1 341 001,44  

5a)     505 144,44  

   

5a)      505 144,44  

  6a)     558 491,82  

 

6a)     558 491,82    

  7a)     217 265,74  

 

7a)     217 265,74    

  8a)       59 342,22  

 

8a)       59 342,22    

9a)     207 223,80  

   

9a)      207 223,80  

  10a)     70 306,20  

 

10a)     70 306,20    

  11a)   183 653,86  

 

11a)   183 653,86    

12a)   188 138,00    

 

  12a)    188 138,00  

KS  4 337 107,69  

  

KS    138 940,05   

     

     Oceňovací rozdíl (jalovice do 2 let) 

 

Výsledek z přecenění na FV 

  1b)     108 159,54  

 

1b)     108 159,54   

  2b)       25 568,97  

 

2b)       25 568,97   

  3b)       11 165,01  

 

3b)       11 165,01   

4b)     444 220,56   

 

 4b)     444 220,56  

5b)     331 943,63   

 

 5b)     331 943,63  

6b)       35 896,71   

 

 6b)       35 896,71  

7b)     187 864,45   

 

 7b)     187 864,45  

8b)       52 412,22   

 

 8b)       52 412,22  

9b)     118 073,20   

 

 9b)     118 073,20  

  10b)   100 153,80  

 

10b)   100 153,80   

  11b)   183 462,14  

 

11b)   183 462,14   

  12b)   163 018,00  

 

12b)   163 018,00    

           578 883,31   

 

             578 883,31  

  13)     395 484,00  

 

13)     395 484,00    

KS     183 399,31  

  

  KS     183 399,31  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Legenda: 

1a)-12a) Přírůstky/úbytky během jednotlivých měsíců oceněny ve vlastních nákladech. 

1b)-12b) Zúčtování oceňovacího rozdílu během jednotlivých měsíců.  

13) Zúčtování oceňovacího rozdílu z přecenění stáda ke konci roku. 

 

Vlastní náklady na aktivum jsou účtovány na aktivní účet Mladá a ostatní zvířat 

souvztaţným zápisem na výnosový účet Změna stavu zvířat. Účetní hodnotu 

zvířat upravuje účet Oceňovací rozdíl, jehoţ prostřednictvím je hodnota sniţována 

či zvyšována za účelem dosaţení ocenění na úrovni fair value. Souvztaţným 

zápisem je tento oceňovací rozdíl zachycen na výnosovém účtu Výsledek 

z přecenění na FV. Tento účet odrazuje rozdíl mezi oceňovacími přístupy ČÚS a 

standardu IAS 41. Konečný zůstatek na účtu Výsledek z přecenění na FV 

ovlivňuje výsledek hospodaření vykázaný společností ke konci roku 2008. 

 

Stav kategorie jalovic do dvou let ke konci roku 2008 byl 301 kusů, tj. 96 181 kg, 

které představují ocenění ve vlastních nákladech 4 337 107,69 Kč. Ocenění ve fair 

value
1
 činí 4 520 507 Kč.  

 

Z toho vyplývá, ţe společnost má ke konci roku stáj „Jalovice do 2 let“ 

podhodnocenou o 183 399,31 Kč. Ve skutečnosti má stádo vyšší hodnotu, tudíţ o 

tento rozdíl je třeba upravit výsledek hospodaření a to tak, ţe se zvýší výnosy a 

zároveň tedy i vykazovaný zisk/ztráta.  

 

Stejným způsobem byla upravena ocenění ostatních stád z kategorie Mladá a ostatní 

zvířata. Výsledky jsou znázorněny v tabulce 5 na následující straně. 

 

 

 

 

                                                
1
 Hodnoty fair value byly zjištěny na internetových stránkách Českého statistického úřadu a jsou očištěny 

o odhadnuté náklady prodeje. 
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Tabulka 5: Srovnání ocenění biologických aktiv k 31. 12. 2008 

AKTIVUM 
OCENĚNÍ VE VLASTNÍCH 

NÁKLADECH [KČ] 

OCENĚNÍ VE FAIR 

VALUE [KČ] 

VÝSLEDEK Z 

PŘECENĚNÍ [KČ] 

PROCENTUÁLNÍ 

ZMĚNA [%] 

Prasata 756 534,900  796 550,560  40 015,660  5,289  

Telata do 3 měsíců 261 887,710  202 425,375  -59 462,335  -22,705  

Telata do 6 měsíců 351 786,650  349 170,000  -2 616,650  -0,744  

Skot výkrm 314 819,750  392 027,000  77 207,250  24,524  

Jalovice do 2 let 4 337 107,690  4 520 507,000  183 399,310  4,229  

Jalovice vysokobřezí 668 274,040  754 600,000  86 325,960  12,918  

Ryby 113 894,560  182 781,715  68 887,155  60,483  

CELKEM 6 804 305,300  7 198 061,650  393 756,350  5,787  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Po stanovení fair value u všech mladých zvířat jsem dospěla k celkovému oceňovacímu 

rozdílu 393 756,35 Kč. Tento rozdíl představuje změnu o necelých 6%.    

 

V rozvaze sestavené k 31. 12. 2008 v souladu se standardem IAS 41 bude tedy účetní 

hodnota v poloţce Mladá a ostatní zvířata vyšší o částku 393 756,35. Současně se ve 

výkazu zisku a ztrát objeví nová poloţka, a to Výsledek z přecenění biologických aktiv 

na fair value, která bude zvyšovat výsledek hospodaření o stejnou částku. 

 

Graf 1 na následující straně ukazuje grafické znázornění ocenění biologických aktiv 

v podobě zásob vlastními náklady a v reálné hodnotě sníţené o odhadnuté náklady 

prodeje. 
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Graf 1: Rozdíly mezi oceněním biologických aktiv vlastními náklady a oceněním ve fair value 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.2.3 Přecenění zemědělské produkce 

Zemědělská produkce z pohledu mezinárodního účetního standardu představují 

v podniku ZP Ostrov, a.s. rostlinné výrobky a ţivočišné výrobky. 

 

Ţivočišná výroba 

Ze ţivých zvířat společnost získává mléko, mlezivo, kejdu, močůvku a chlévskou mrvu. 

Mléko je jediným ţivočišným výrobkem, který firma produkuje za účelem prodeje. 

Trţby z mléka tvoří více neţ 70% celkových trţeb za vlastní výrobky. Ostatní zmíněné 

produkty jsou vedlejšími produkty, slouţící k vlastní spotřebě.  

 

Ačkoliv trţby z mléka jsou hlavním zdrojem příjmů společnosti, nebudou předmětem 

dalšího sledování a aplikace standardu IAS 41. Je to mu tak proto, ţe mléko i ostatní 

ţivočišné produkty jsou ihned po výrobě vyskladněny k prodeji či spotřebě. Účty, na 
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kterých jsou evidovány, nemají tedy k datu sestavení účetní závěrky konečné zůstatky, a 

tudíţ neovlivní ţádnou poloţku rozvahy.  

 

Rostlinná výroba 

Rostlinné produkty tvoří rozvahovou poloţku Výrobky. Jednotlivé výrobky by měly být 

v okamţiku prvotního zachycení oceněny reálnou hodnotou sníţenou o náklady prodeje. 

K rozvahovému dni jiţ nedochází k přecenění, proto je stěţejní, v kterém období 

kalendářního roku došlo ke sklizni.   

 

V následujícím příkladu uvádím způsob účetního zachycení a ocenění rostlinného 

výrobku v souladu účetního standardu IAS 41. 

 

UKÁZKA ÚČETNÍHO ZACHYCENÍ A OCENĚNÍ PŠENICE KRMNÉ VYPRODUKOVANÉ V ROCE 

2008 DLE IAS 41 

ZP Ostrov, a.s. prodala a spotřebovala veškeré zásoby pšenice krmné (sklizené 

v roce 2007) na konci měsíce dubna roku 2008. Nová a zároveň první produkce 

roku 2008 se uskutečnila v červenci. Vlastní náklady na jednu tunu pšenice jsou 

vykalkulované na 2700 Kč/t. 

 

Ocenění reálnou hodnotou jsem aplikovala v měsících sklizně, ke konci roku jiţ 

k přecenění nedošlo. Úbytky pšenice byly oceněny na základě metody FIFO. 

 

Schéma 3 na následující straně zachycuje účtování pšenice krmné. 
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Schéma 3: Účtování pšenice krmné během roku 2008 

 

Rozvahové účty 

 

Výsledkové účty 

     Výrobky (pšenice) 

 

Změna stavu výrobků 

1a)     656 370,00,- 

  

  1a)     656 370,00,- 

  2a)  195 709,50,- 

 

2a)  195 709,50,-  

3a)  2 627 370,00,-  

  

  3a)  2 627 370,00,-  

  4a)  885 686,40,- 

 

4a)  885 686,40,-  

  5a)  606 457,80,- 

 

5a)  606 457,80,-  

  6a)  213 335,10,- 

 

6a)  213 335,10,-  

  7a)  185 373,90,- 

 

7a)  185 373,90,-  

  8a)  275 219,10,- 

 

8a)  275 219,10,-   

KS    921 958,20,- 

  

  KS    921 958,20,- 

     

     Oceňovací rozdíl (pšenice) 

 

Výsledek z přecenění na FV 

1a)     598 755,30,-  

 

  1a)     598 755,30,- 

  2a)    78 530,60,- 

 

2a)  178 530,60,-  

3a)     977 965,50,-   

 

  3a)     977 965,50,-  

  4a)    78 428,83,- 

 

4a)  578 428,83,-  

  5a)    25 737,09,- 

 

5a)  225 737,09,-  

  6a)    79 408,06,- 

 

6a)    79 408,06,-  

  7a)    69 000,29,- 

 

7a)    69 000,29,-  

  8a)  102 442,66,- 

 

8a)  102 442,66,-   

KS    343 173,33,- 

 

 

 

  KS    343 173,33,- 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Legenda: 

1a) Sklizeň červencové pšenice oceněné ve vlastních nákladech.  

3a) Sklizeň srpnové pšenice oceněné ve vlastních nákladech.  

1b), 3b) Vypočtený oceňovací rozdíl mezi sklizeným mnoţstvím pšenice oceněným ve 

vlastních nákladech a oceněným ve fair value
2
. 

                                                
2
 Hodnoty fair value byly zjištěny na internetových stránkách Českého statistického úřadu a jsou očištěny 

o odhadnuté náklady prodeje. 
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2a), 4a)-8a) Mnoţství spotřebované či prodané pšenice oceněné vlastními náklady za 

červenec aţ prosinec. 

2b), 4b)-8b) Vypočtený oceňovací rozdíl mezi prodaným/spotřebovaným mnoţstvím 

pšenice oceněným ve vlastních nákladech a oceněným ve fair value. 

 

Pokud by společnost vykazovala pšenici v souladu se standardem IAS 41, byla by 

její účetní hodnota na konci roku vyšší o 343 173,33 Kč, tedy celkové ocenění by 

činilo 1 265 131,53 Kč. 

 

Obdobným způsobem bylo stanoveno nové ocenění u všech rostlinných výrobků. 

Výsledky jsou uvedeny v tabulce 6. 

 

Tabulka 6: Srovnání ocenění rostlinných výrobků k 31. 12. 2008 

AKTIVUM 
OCENĚNÍ VE VLASTNÍCH 

NÁKLADECH [KČ] 

OCENĚNÍ VE FAIR 

VALUE [KČ] 

VÝSLEDEK Z 

PŘECENĚNÍ [KČ] 

PROCENTUÁLNÍ 

ZMĚNA [%] 

Brambory sadba 

sasasssadsadba 

1 452 849,000  3 635 996,764  2 183 147,764  150,267  

Ječmen 1 421 395,880  1 812 112,270  390 716,390  27,488  

Pšenice 921 958,200  1 265 131,530  343 173,330  37,222  

Siláţ kukuřice 2 056 354,430  1 774 303,600  -282 050,830  -13,716  

Senáţ TTP 1 597 001,380  1 351 716,420  -245 284,960  -15,359  

LKS kukuřice 872 640,000  1 090 800,000  218 160,000  25,000  

Triticale 599 994,000  933 324,000  333 330,000  55,556  

Ţito 107 514,000  173 217,000  65 703,000  61,111  

Oves 116 235,000  180 723,900  64 488,900  55,481  

Sláma 120 076,100  180 114,150  60 038,050  50,000  

Seno 183 525,000  127 668,100  -55 856,900  -30,436  

CCM kukuřice 228 780,000  279 620,000  50 840,000  22,222  

Brambory krmné 600,000  765,000  165,000  27,500  

CELKEM 9 678 922,990  12 805 492,734  3 126 569,744   32,303 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Stejně jako u ţivočišných výrobků, tak i zde jsou uvedeny pouze ty produkty, které 

nevykazují nulový konečný zůstatek ke konci roku. Některé produkty (řepka ozimá, 

brambory konzumní a krmné, aj.) byly vyrobeny a zároveň plně vyskladněny. 

 

Z tabulky 6 je patrné, ţe ve většině případů společnost oceňuje své výrobky na niţší 

úrovni neţ je fair value. K největší změně při přecenění došlo u brambor, jejichţ 
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hodnota vykazovaná v účetnictví by měla být o 150% větší. Celková změna u 

zemědělské produkce činí nárůst 32,3%. V případě, ţe by se firma řídila mezinárodními 

pokyny, vykazovala v rozvaze v poloţce Výrobky o 3 126 569,744 Kč větší částku. 

Zároveň by se ve výkazu zisku a ztrát objevila poloţka Výsledek z přecenění zemědělské 

produkce na fair value, která by o stejnou částku zvyšovala výsledek hospodaření. 

 

Graf 2 ukazuje grafické znázornění ocenění zemědělské produkce vlastními náklady a 

v reálné hodnotě sníţené o odhadnuté náklady prodeje. 

 

Graf 2: Rozdíly mezi oceněním zemědělské produkce vlastními náklady a oceněním ve fair value 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V roce 2008 společnost neobdrţela ţádné dotace spadající do působnosti standardu IAS 

41. Podnik obdrţel pouze finanční podporu na pokrytí provozních nákladů, které však 

nesouvisí s pořizováním biologických aktiv. Ţádná z obdrţených dotací tedy nesníţila 

účetní hodnotu aktiva. 
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3.3 Celkový dopad změn z přecenění na účetní výkazy 

Úpravy provedené v souladu s mezinárodním účetním standardem IAS 41 ovlivnily 

strukturu poloţek účetních výkazů sestavených k 31. 12. 2008. Změny se rovněţ 

projevily ve vykazovaných částkách. V tabulkách 7-10 na stránkách 49-52 je 

prezentováno, k jakým změnám ve výkazech došlo. 

 

Tabulka 7: Výkaz zisku a ztráty před aplikací standardu IAS 41 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2008 

Spotřebované nákupy 40 884 340,39  Trţby za vlastní výkony a zboţí 70 181 045,61  

Sluţby 11 366 055,33  Změny stavu zásob vl. činnosti -4 168 721,18  

Osobní náklady 21 281 293,47  Aktivace 6 530 964,35  

Daně a poplatky 568 664,00  Jiné provozní výnosy 13 731 655,55  

Jiné provozní náklady 4 404 535,83  Finanční výnosy 38 357,58  

Odpisy, rezervy, opravné pol.  6 950 512,96  Mimořádné výnosy 24 901,00  

Finanční náklady 1 610 924,23  

  Mimořádné náklady 13 802,83  

  Daně z příjmů z běţné činnosti -1 389 534,00  

 

  

Σ  85 690 595,04  Σ 86 338 202,91  

Zisk 647 607,87      

Σ  86 338 202,91  Σ  86 338 202,91  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 8: Výkaz zisku a ztráty po aplikaci standardu IAS 41
3
 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2008 

Spotřebované nákupy 40 884 340,39  Trţby za vlastní výkony a zboţí 70 181 045,61  

Sluţby 11 366 055,33  Změny stavu zásob vl. činnosti -4 168 721,18 

Osobní náklady 21 281 293,47  Aktivace 6 530 964,35  

Daně a poplatky 568 664,00  Přecenění biologických aktiv -8 204 208,09 

Jiné provozní náklady 4 404 535,83  Krávy -8 597 964,44 

Odpisy, rezervy, opravné pol. 2 220 013,60 Ostatní biologická aktiva 393 756,35 

Finanční náklady 1 610 924,23  Přecenění zemědělské produkce 3 126 569,74 

Mimořádné náklady 13 802,83  Jiné provozní výnosy 13 731 655,55  

Dan z příjmů z běţné činnosti -1 389 534,00 Finanční výnosy 38 357,58  

    Mimořádné výnosy 24 901,00  

Σ  80 960 095,68  Σ 81 260 564,56  

Zisk 300 468,88      

Σ  81 260 564,56  Σ  81 260 564,56  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V důsledku přecenění biologických aktiv bylo zapotřebí rozšířit výkaz zisku a ztráty o 

výnosové poloţky Přecenění biologických aktiv a Přecenění zemědělské produkce. Tyto 

poloţky zachycují oceňovací rozdíly, kterých podnik dosáhl během sledovaného roku. 

Obě tyto poloţky ovlivňují společnosti provozní výsledek hospodaření i výsledek 

hospodaření za účetní období. 

 

Celkové náklady se sníţily, a to vlivem odstranění odpisů připadajících na dospělá 

zvířata a jejich skupiny. Tento krok opět ovlivnil provozní výsledek hospodaření i 

výsledek hospodaření běţného účetního období. 

 

Celkový dopad na zisk podniku je pokles z 646 607,87 Kč na 300 468,88 Kč. 

Společnost by tedy měla vykazovat zisk o 347 138,99 Kč niţší. 

 

 

                                                
3 Poloţky, ve kterých došlo ke změně, jsou barevně odlišeny. 
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Tabulka 9: Rozvaha před aplikací standardu IAS 41 

 

ROZVAHA K 31. 12. 2008 

DNM 2 667 498,00  Základní kapitál a kapit. fondy 45 249 000,00  

DHM odpisovaný 85 935 675,18  ZRF a ostatní fondy 19 160 225,64  

Dospělá zvířata  15 502 641,18  VH běţného účetního období 647 607,87  

DHM neodpisovaný 2 542 889,00  Rezervy 3 025 000,00  

Pořízení DHM 414 577,74  Dlouhodobé bankovní úvěry 6 539 500,00  

DFM 961 250,00  Dlouhodobé závazky 2 517 198,00  

Oprávky DNM -1 020 773,00  Krátkodobé závazky 17 437 369,57  

Oprávky k DHM -42 951 115,35  Přechodné účty pasiv 34 878,00  

Oprávky- dospělá zvířata -8 328 807,35  

  Materiál 5 262 891,55  

  Zásoby vlastní výroby 20 701 436,17  

  Rostlinná výroba 9 678 922,99  

  Mladá a ostatní zvířata 6 804 305,30  

  Peníze 24 672,00  

  Účty v bankách 5 872 500,82  

  Pohledávky  13 962 612,11  

  Přechodné účty aktiv 236 664,86      

Σ  94 610 779,08  Σ 94 610 779,08  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 10: Rozvaha po aplikaci standardu IAS 41
4
 

 

ROZVAHA K 31. 12. 2008 

DNM 2 667 498,00  Základní kapitál a kapit. fondy 45 249 000,00  

DHM odpisovaný 85 935 675,18  ZRF a ostatní fondy 19 160 225,64  

Dospělá zvířata  15 502 641,18  VH běţného účetního období 300 468,88 

DHM neodpisovaný 2 542 889,00  Nerozdělený zisk minulých let 3 598 307,99  

Pořízení DHM 414 577,74  Rezervy 3 025 000,00  

DFM 961 250,00  Dlouhodobé bankovní úvěry 6 539 500,00  

Oprávky DNM -1 020 773,00 Dlouhodobé závazky 2 517 198,00  

Oprávky k DHM -34 622 308,00 Krátkodobé závazky 17 437 369,57  

Oprávky-dospělá zvířata  0,00 Přechodné účty pasiv 34 878,00  

Oceňovací rozdíl  -5 077 638,35   

 Krávy -8 597 964,44 

  Ostatní biologická aktiva 393 756,35 

  Zemědělská produkce 3 126 569,74 

  Materiál 5 262 891,55  

  Zásoby vlastní výroby 20 701 436,17  

  Rostlinná výroba 9 678 922,99  

  Mladá a ostatní zvířata 6 804 305,30  

  Peníze 24 672,00  

  Účty v bankách 5 872 500,82  

  Pohledávky  13 962 612,11  

  Přechodné účty aktiv 236 664,86      

Σ  97 861 948,08  Σ 97 861 948,08  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na aktivní straně rozvahy byla zrušena celá výše oprávek k dospělým zvířatům. Nově 

se vytvořila poloţka Oceňovací rozdíl, která upravuje vlastní náklady biologických 

aktiv na hodnotu fair value. V souvislosti s přeceněním dospělých zvířat jiţ nevykazuje 

účet Nerozdělený zisk minulých let nulový zůstatek. Na základě změn ve výnosech a 

nákladech došlo rovněţ ke změně výsledku hospodaření. Bilanční suma vzrostla oproti 

původní částce o 3 251 169 Kč.       

                                                
4 Poloţky, ve kterých došlo ke změně, jsou barevně odlišeny. 
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Závěr 

 

V současné době se ve světě uplatňuje mnoho různých účetních zásad a postupů, které 

se od sebe navzájem odlišují. Důsledkem toho nemají účetní informace z různých zemí 

stejnou vypovídací schopnost. O sjednocení účetních principů usilují mezinárodní 

účetní standardy IFRS/IAS.    

 

Cílem mé bakalářské práce bylo definovat rozdíly vznikající v účetních výkazech při 

aplikaci mezinárodního účetního standardu IAS 41 – Zemědělství a české účetní 

legislativy, včetně jejich dopadů na výsledek hospodaření zemědělského podniku.  

 

Svou bakalářskou práci jsem zaměřila na oceňování majetku zemědělského podniku, a 

to především biologických aktiv a zemědělské produkce. První část mé práce se zabývá 

mezinárodním účetním standardem IAS 41 a českou účetní legislativou a jejich 

rozdílnými přístupy k oceňování zmíněného majetku. V druhé části práce jsem 

aplikovala poznatky z teoretické části na účetní výkazy společnosti ZP Ostrov, a.s. 

 

Významným rozdílem mezi oběma přístupy je fakt, ţe v českých podmínkách není 

stanoven specifický standard, který by se zabýval problematikou zemědělských aktiv. 

Na základě definic a hlavních pojmů, vymezených ve standardu IAS 41, jsem vyhledala 

jednotlivá aktiva v různých českých účetních standardech. Standardem IAS 41 

definovaná biologická aktiva a zemědělská produkce se v ČR nachází v podobě 

dlouhodobého hmotného majetku a zásob. Na základě této klasifikace jsem tedy určila, 

které aktivum lze povaţovat za biologické aktivum a které za zemědělskou produkci. 

 

Biologická aktiva v podobě krav, vedených v účetnictví jako dlouhodobý majetek, bylo 

potřeba nejen ocenit v reálné hodnotě, ale zároveň upravit o oprávky, které sniţují 

hodnotu aktiva, a tedy neodráţí jeho reálnou hodnotu. Krávy jsou tak uváděny v jiných 

hodnotách, neţ je moţné je na trhu směnit. Ve společnosti bylo toto stádo ke konci 

sledovaného roku oceněno netto hodnotou 7 173 833,83 Kč. Na základě zjištění fair 

value byla vypočítána hodnota 6 904 676,74 Kč, tj. o 269 157,09 Kč niţší.     
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Ostatní biologická aktiva byla oceněna v okamţiku příchovků, hmotnostních přírůstků a 

přeřazení do jiných kategorií ve fair value. K rozvahovému dni byla tato částka 

upravena o rozdíl z přecenění. Ke konci roku byla tedy znovu stanovena aktuální fair 

value sníţená o odhadnuté náklady. Na konci roku 2008 měla veškerá biologická aktiva 

účetní hodnotu dle podniku 6 804 305,30 Kč. Přeceněním na reálnou hodnotu došlo 

k nárůstu v ocenění o 5,787%, tj. nárůst na 7 198 061,65 Kč. 

 

Zemědělská produkce, tvořena ţivočišnými a rostlinnými výrobky, je specifická tím, ţe 

je na ni aplikován standard IAS 41 pouze v okamţiku sklizně. Fair value tedy byla 

určena pouze během roku, na konci roku jiţ nedošlo k přecenění. Vlastní náklady na 

zemědělské výrobky k rozvahovému dni činily 9 678 922,99 Kč. Pokud by společnost 

produkci oceňovala během roku reálnou hodnotou, vykázala by výsledek o 32,303% 

větší, tzn., ţe ocenění by činilo 12 805 492,73 Kč. 

 

Celkový dopad změn z ocenění na výkaz zisku a ztráty byl následující: 

 odpisy a celkové náklady se sníţily o 4 730 499,36 Kč, 

 na straně výnosů vznikly dvě nové poloţky, a to Přecenění biologických aktiv a 

Přecenění zemědělské produkce, 

 celkové výnosy poklesly o 5 077 638,35 Kč, 

 vykázaný zisk klesl z 647 607,87 Kč na 300 468,88 Kč, tj. pokles o 53,6%. 

 

Celkový dopad změn z ocenění na rozvahu byl následující: 

 na aktivní straně rozvahy byl odstraněn účet Oprávky k dospělým zvířatům, 

 nově vznikly účty oceňovacích rozdílů, které dorovnávají historické náklady na 

úroveň fair value, 

 na pasivní straně se sníţil vykazovaný zisk o 347 138,99 Kč, 

 účet Nerozdělený zisk minulých let jiţ nevykazuje nulový zůstatek, 

 suma aktiv (pasiv) se zvýšila o 3 251 169 Kč. 

 

Mohu tedy konstatovat, ţe účtování a oceňování zemědělských aktiv dle IAS 41 má 

tedy značný vliv sestavení účetních výkazů a na vykazovaný výsledek hospodaření. 
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Příloha: Rozvaha společnosti ZP Ostrov, a.s. k 31. 12. 2008 (v tis. Kč) 

 

 

 
BĚŢNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČ. OB. 

BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO 

AKTIVA CELKEM 138 583 -43 972 94 611 94 478 

Dlouhodobý majetek 92 522 -43 972 48 550 46 264 

DNM 2 668 -1 021 1 647 1 885 

DHM 88 893 -42 951 45 942 43 418 

DFM 961 0 961 961 

Oběţná aktiva 45 824 0 45 824 48 055 

Zásoby 25 964 0 25 964 29 271 

Dlouhodobé pohledávky 215 0 215 0 

Krátkodobé pohledávky 13 748 0 13 748 14 519 

Krátkodobý finanční majetek 5 897 0 5 897 4 265 

Časové rozlišení 237 0 237 159 

 

 

 BĚŢNÉ ÚČ. OB. MINULÉ ÚČ. OB 

PASIVA CELKEM 94 611 94 478 

Vlastní kapitál 65 057 64 486 

Základní kapitál 45 249 45 249 

Rezervní fondy, nedělitelný fond, ostatní fondy 19 160 16 312 

VH běţného účetního období 648 2 925 

Cizí zdroje 29 519 29 987 

Rezervy 3 025 6 120 

Dlouhodobé závazky 2 517 5 144 

Krátkodobé závazky 17 437 13 283 

Bankovní úvěry a výpomoci 6 540 5 440 

Časové rozlišení 35 5 

 




