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ABSTRAKT 

Bakalářská práce poskytuje ucelený přehled o problematice oceňování a vykazování 

zásob v účetnictví. Metodou srovnání přístupů české účetní legislativy s IAS/IFRS 

poukazuje na důležitost harmonizace těchto přístupů a zároveň také na nedostatky obou 

systémů. Teoretická východiska jsou aplikována v praktické části na příkladu oceňování 

zásob v konkrétním podniku. Výsledkem práce je znázornění vlivu oceňování na 

výsledek hospodaření účetní jednotky. 

ABSTRACT 

The bachelor’s thesis provides a comprehensive overview of the issue of valuation and 

reporting of inventory. It emphasises the importance of harmonization of these 

approaches, also the disadvantages of both systems using the method of comapring the 

approaches the Czech Accounting Standards with IAS/IFRS. Theoretical solutions are 

applied in a practical example of the valuation of inventory in a particular company. 

The result of this bachelor’s thesis is the demonstration of the effect of valuation on 

profit accounting entity. 
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účetního výkaznictví IAS/IFRS. 
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ÚVOD 

Proběhlá hospodářská krize během posledních let změnila situaci na mnoha místech. 

Ovlivnila v menším či větším rozsahu velké podniky, menší podnikatele i domácnosti.   

V post-krizovém období je pro podnik klíčovým krokem znovunabytí stability. Je třeba 

také zpětně zhodnotit hospodaření a jeho nedostatky, aby bylo možné pozici posílit. 

Účetnictví se tak připomíná jako nezbytný prostředek k provádění kontroly 

a zhodnocení hospodaření podniku. Význam čerpat z něj informace má však pouze 

tehdy, je-li skutečnost zobrazena věrně a poctivě a byla tak naplněna důležitá účetní 

zásada „True and Fair View“.  

Téma oceňování majetku je stále aktuální. V současnosti jsou v odborných kruzích 

nadále diskutovány rozdíly v přístupech české účetní legislativy a Mezinárodních 

účetních standardů. Díky narůstající mezinárodní spolupráci dochází k jejich sbližování.  

Implementací Mezinárodních standardů účetního výkaznictví do národních účetních 

systémů je usilováno právě o zjednodušení účetních informací, pro usnadnění 

mezinárodní spolupráce a urychlení komunikace. Proces harmonizace Mezinárodních 

standardů účetního výkaznictví stále probíhá a je logické, že jde o proces dlouhodobého 

charakteru. Aby byl mezinárodní systém využitelný a přijatelný alespoň pro většinu 

zemí, je třeba učinit mnoho kompromisů. 

Oceňování zásob ve vybrané firmě jsem zvolila jako téma své práce právě z toho 

důvodu, že význam oceňování majetku obecně je v současné ekonomické situaci 

nezanedbatelný. Majetek podniku, který v rámci celého cyklu užívání podléhá 

oceňování, ovlivňuje hodnoty ve všech účetních výkazech. Vzhledem k významnému 

podílu výrobních podniků na hospodářství České republiky se přirozeně otvírá také 

problematika oceňování zásob, které u těchto subjektů tvoří podstatnou část celkových 

aktiv.  

Praktická část práce je založena na analýze problematiky oceňování zásob výrobního 

podniku FIT, který se řídí pravidly české účetní legislativy. V rámci společných 

konzultací se zaměstnankyní oddělení controllingu jsme rozebraly oceňovací metody, 

kalkulace výrobních nákladů, situace, které během účetního období nastávají a jak jsou 
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dále řešeny. Zaměřily jsme pozornost především na přiřazování režijních nákladů do 

výrobních nákladů. Dále jsem tak mohla rozpracovat srovnání problematiky oceňování 

zásob podniku FIT s přístupem k oceňování u mezinárodních standardů IFRS. 

Nejdůležitějším bodem bylo zjistit rozdíly a nalézt vhodné řešení pro podnik, 

samozřejmě v souladu se zásadami věrného a poctivého zobrazení skutečnosti. 

Zpracováním tématu oceňování zásob poukazuji na skutečnost, jak důležitá je otázka 

výběru účetních postupů. Má zásadní vliv na vypovídací schopnost účetních informací 

a často dochází k nadhodnocení či podhodnocení majetku v účetnictví. Analyzováním 

národních a nadnárodních účetních přístupů otvírám otázku dobrovolné implementace 

IFRS do podnikového systému, který se řídí českou účetní legislativou.  
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CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem této práce je znázornění vlivu oceňování zásob na výsledek hospodaření 

ve vybraném podniku srovnáním rozdílných přístupů k této problematice české účetní 

legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Výstupem práce by měla 

být navržená opatření v souladu s dodržením zásady opatrnosti a poctivého a věrného 

zobrazení skutečnosti. 

Za dílčí cíle považuji obeznámení se s problematikou vymezení a oceňování zásob 

v účetnictví s využitím odborných zdrojů. Důležitou součástí je hlouběji proniknout do 

metodiky české účetní legislativy, a stejně tak do přístupu oceňování IAS/IFRS, aby 

bylo možné vymezit odlišnosti mezi nimi. 

Klíčovým bodem je zaměření se na problematiku oceňování ve vybraném výrobním 

podniku, který se řídí českou účetní legislativou a analyzování jeho současné situace. 

Dále je důležitý výběr vhodného druhu zásoby a oblasti v oceňování, na které budu 

moci zkoumat oceňovací přístup podle české účetní legislativy. Vytvořením varianty, 

která bude odrážet situaci tak, jak by se vyvíjela při využívání mezinárodních standardů 

IFRS, mohu oba přístupy srovnat. Následně bude možné vyčíslit případné rozdíly 

a zhodnotit vliv oceňování vybraného druhu zásob na hospodářský výsledek u obou 

variant. Na základě takto zjištěných hodnot navrhnu opatření, která by měla vést ke 

zlepšení systému oceňování v podniku FIT, a která by zároveň měla splňovat účetní 

zásady opatrnosti a věrného zobrazení skutečnosti. 

Použité metody 

Provedením analýzy oceňování zásob bude možné blíže zkoumat dílčí části tohoto 

procesu. Získané poznatky přispějí k porozumění problematice a napomohou dalšímu 

rozhodování. 

Na základě obecnějších zákonitostí v systému oceňování, budu prostřednictvím metody 

dedukce hledat konkrétnější závěry o oceňování vybraných položek zásob v podniku. 

Získané teoretické poznatky o problematice tedy aplikuji na situace řešené v praxi. 
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Důležitou součástí mojí práce bude srovnání dvou přístupů, pohybujících se na národní 

a mezinárodní úrovni. Pracovat budu tedy s metodou komparace, kde konkrétní subjekt, 

tj. vybranou položku zásob porovnám ve dvou odlišných prostředích. Jedno bude 

ovlivněno pravidly mezinárodních standardů IFRS, druhé českými účetními standardy. 

Modelováním vytvořím v závěru své práce zjednodušený obraz vlastního řešení situace 

v podniku. Vznikne tak návrh procesu ocenění zásoby, plánového nákladového vzorce, 

který by měl přispět ke zlepšení podnikových procesů. 

  



14 
  

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V České republice je vedení účetnictví založeno na českých účetních předpisech. 

Nicméně v některých případech zákon přímo vyžaduje použití Mezinárodních účetních 

standardů. Případy jejich využití budou rozebrány dále v samostatné kapitole, věnované 

IAS/IFRS. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IAS/IFRS) byly již částečně či 

úplně implementovány do mnoha zemí světa. Stálým vývojem prochází jak účetní 

systém mezinárodní, tak i český účetní systém. Je zřejmé, že právě díky globalizaci je 

ve vývoji národního účetního systému patrná tenze k přiblížení se přístupům 

IAS/IFRS (3). 

Tato část práce je věnována poznatkům, které jsou nezbytné pro porozumění 

problematice oceňování. Strukturována je do dvou oddílů; první se věnuje české právní 

úpravě účetnictví. Komentuje základní principy, pojmy, členění zásob a přístupy 

k oceňování. Ve druhém oddílu je problematika oceňování zásob zkoumána z hlediska 

IAS/IFRS. 

1.1. PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

Většina účetních jednotek v České republice vychází právě ze zákona o účetnictví 

a prováděcích vyhlášek Ministerstva financí ČR k tomuto zákonu. Na tyto právní normy 

navazují České účetní standardy, kterými se účetní jednotka řídí při vedení 

účetnictví (3). Právě z toho důvodu, že zákon o účetnictví představuje základ, 

ze kterého navazující dokumenty vycházejí, věnuji se na úvod tomu, jaké přístupy 

můžeme pozorovat v zákoně a dále pohled na danou problematiku rozšiřuji o fakta 

z navazujících právních předpisů a účetních standardů. 

1.1.1. VYMEZENÍ ZÁSOB 

S ohledem na způsob pořízení lze zásoby rozlišit na skupinu těch, které byly pořízeny 

nákupem od dodavatelů a dále na takové, které byly v podniku vytvořeny vlastní 

činností (3). 
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V bilanci jsou zásoby rozčleněny do šesti základních položek, tj. materiál, nedokončená 

výroba a polotovary, výrobky, mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny, zboží 

a poskytnuté zálohy na zásoby (14). 

Materiál 

Majetek, který je považován za materiálovou položku, vymezuje demonstrativním 

výčtem prováděcí vyhláška. Jsou zde uvedeny (14) 

 suroviny, které při výrobě přechází přímo do výrobku a tvoří jeho podstatu, 

 pomocné látky, přecházející taktéž do výrobku, netvoří však jeho podstatu, 

 látky, které zajišťují provoz účetní jednotky, 

 náhradní díly včetně těch dílů, které slouží k výměně komponenty, 

 obaly a obalové materiály, ke kterému účetní jednotka nepřistupuje jako 

k dlouhodobému majetku nebo zboží, 

 další movité věci, jejichž doba použitelnosti je jeden rok a kratší bez ohledu 

na to, v jaké výši jsou oceněny, 

 drobný hmotný majetek neboli samostatné movité věci a soubory movitých věcí, 

jejich doba použitelnosti je delší než jeden rok a nejsou již vykázané v bilanční 

položce jako samostatné movité věci a soubory movitých věcí, 

 pokusná zvířata (14). 

Nedokončená výroba a polotovary 

Nedokončená výroba je definována jako produkt, který již není materiálem, jelikož 

prošel jedním či více výrobními stupni, není však zatím hotovým výrobkem. 

Samozřejmě se nemusí jednat pouze o hmotné produkty. Nedokončená výroba vzniká 

i v takových oborech, jejichž výstupem jsou například služby, či softwarová řešení (9). 

Dále může účetní jednotka evidovat polotovary. Tyto produkty již prošly několika 

výrobními stupni, nicméně do podoby hotového výrobku budou teprve dokončeny 

v dalším výrobním procesu. Specifickým znakem polotovarů je, že ve své podobě již 
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mohou být tyto produkty samostatně prodány (například automobilové díly nebo části 

nábytku, které spotřebitel může svépomocí složit do hotového výrobku) (14). 

Výrobky 

Jedná se o hotové produkty, které již prošly všemi výrobními stupni dané účetní 

jednotky a jsou určeny k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř podniku (14). 

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 

Jsou zde vykazována zvířata a jejich skupiny včetně jatečných zvířat, která nejsou 

v bilanci zařazena mezi dospělá zvířata, materiál a zboží (14). 

Zboží 

Pořídí-li účetní jednotka předměty za účelem dalšího prodeje, jsou tyto předměty 

vykazovány jako zboží. Patří sem movité věci, zvířata a výrobky vlastní výroby, které 

byly aktivovány a jsou určeny k prodeji. Účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je 

nákup a prodej nemovitostí, eviduje v této položce také nakoupené nemovitosti, které 

sama nevyužívá, nepronajímá, ani na nich neprovádí technické zhodnocení (14). 

Poskytnuté zálohy na zásoby 

V případě, že účetní jednotka poskytne krátkodobou nebo dlouhodobou zálohu na 

pořízení zásob, projeví se operace také v této bilanční položce (14). 

1.1.2. OCEŇOVÁNÍ 

V českém účetním systému bylo oceňování právně upraveno až zákonem č. 65/1949 Sb. 

a vládním nařízením č. 1/1951 Sb. Do okamžiku přijetí těchto norem nebylo oceňování 

legislativně ošetřeno a až jejich prostřednictvím byly stanoveny zásady pro jednotné 

přístupy k oceňování. Vymezily jednotlivé ceny, druhy cen, oceňovací zásady (mj. také 

u zásob) a oceňování v rámci kalkulací (9).  

Jakým způsobem mají účetní jednotky oceňovat majetek a závazky, obecně upravuje 

zákon o účetnictví. Zmiňuje se o dvou zásadních momentech, kdy je oceňování 

prováděno (15): 
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 okamžik uskutečnění účetního případu 

 okamžik sestavování účetní závěrky (např. ke konci rozvahového dne) (15) 

V okamžiku uskutečnění účetního případu je třeba při oceňování postupovat způsoby, 

které jsou uvedeny dále v §25 zákona. Ten vymezuje tyto způsoby s ohledem na nabytí 

jednotlivých položek. Rozlišuje úplatné či bezúplatné nabytí a majetek vytvořený 

vlastní činností. Jelikož svou práci zaměřuji na problematiku oceňování zásob, 

zdůrazňuji zde především body, týkající se této položky. Způsoby jejich ocenění jsou 

uvedeny takto (15): 

a) zásoby, s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností se oceňují pořizovacími 

cenami, 

b) zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady (15) 

Pojmy pořizovací cena a vlastní náklady budou dále blíže specifikovány v samostatné 

podkapitole. 

Výše uvedené způsoby ocenění se vztahují k okamžiku uskutečnění účetního případu. 

V momentě sestavování účetní závěrky je třeba zohlednit §27 zákona, který uvádí 

položky, u kterých účetní jednotce vzniká povinnost ocenit je reálnou hodnotou. Pro 

tento druh ocenění se využívá hodnota, vyhlášena na tuzemské či zahraniční burze, 

kvalifikovaný odhad nebo posudek znalce. Jedná se především o cenné papíry a položky 

s nimi související. Podstatná je informace, že do těchto položek je u vybraných účetních 

jednotek zahrnut majetek určený k prodeji, avšak s výjimkou zásob. Může nastat 

situace, že nelze objektivně stanovit reálnou hodnotu. V tomto případě se opět vychází 

z §25 zákona, který umožňuje využít pro tyto účely pořizovací cenu, vlastní náklady či 

jmenovitou hodnotu (15). 

1.1.3. POŘÍZENÍ ZÁSOB NÁKUPEM 

Pořizovací cena zásob 

Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady, které 

s pořízením souvisejí. Náklady, které takto zvyšují pořizovací cenu, tedy nelze 

jednorázově uplatnit do nákladů. Budou zde zahrnuty například až při spotřebě, či 
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ve formě odpisů. Je proto důležité, aby účetní jednotka správně stanovila, zda účtovaná 

částka do pořizovací ceny patří či nikoli. Takovými souvisejícími náklady mohou být 

zejména (15): 

 přepravné 

 clo 

 provize 

 pojistné při přepravě 

 náklady na zpracování materiálu (15) 

Součástí pořizovací ceny naopak nemohou být náklady jako (14): 

 smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 úroky z úvěrů, které byly poskytnuty na pořízení zásob 

 kursové rozdíly (14) 

V souvislosti s pořizovací cenou je uváděn také s pojem reprodukční pořizovací cena. 

Jedná se o cenu, za kterou by majetek byl pořízen v době, kdy je o něm účtováno (15). 

Takové ocenění je aplikováno například v situaci, získá-li účetní jednotka zásoby 

bezúplatným způsobem nebo není možné přesně stanovit vlastní náklady. Zákon přímo 

nestanovuje způsob, jakým má být reprodukční cena zjištěna a neukládá ani zahrnutí 

nákladů souvisejících s pořízením do reprodukční pořizovací ceny. Zcela logicky se 

však nabízí stanovení ceny znaleckým posudkem či odborným odhadem (9). 

Účetní jednotka má za povinnost uvést v příloze účetní závěrky informace o použitých 

způsobech oceňování, metodách účtování a odpisování. Použije-li během účetního 

období ocenění reprodukční cenou, je třeba společně s příslušnými doklady uvést 

veškeré informace o jejím stanovení (9). 
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1.1.4. VZNIK ZÁSOB VLASTNÍ VÝROBY 

Vlastní náklady zásob 

Co se týče zásob, které jsou vytvářeny vlastní hospodářskou činností, jsou oceňovány 

na úrovni nákladů vynaložených na tuto činnost, tzn. na úrovni vlastních nákladů. 

Do těchto nákladů zahrnujeme přímé náklady vynaložené například ve výrobě, případně 

i část nepřímých nákladů, která se k výrobě či jiné činnosti vztahuje (15). Výčet 

konkrétních položek přímých nákladů není obsažen v žádném předpisu, nicméně se 

jedná o takové náklady, které je možné stanovit přímo na kalkulační jednici (proto se 

uvádějí také jako jednicové náklady) a s velikostí nebo počtem této jednice náklady 

přímo úměrně rostou či naopak klesají. Za nepřímé náklady jsou považovány náklady 

výrobní, správní či odbytové režie, tzn. takové náklady, které jsou nezbytné pro 

realizaci, řízení a obsluhu výroby (například odpisy, spotřeba energie, mzdy mistrů). 

Nepřímé náklady je možné přibližně rozvrhnout na kalkulační jednice pomocí 

kalkulačních metod (9).  

Při určování vlastních nákladů bereme v potaz skutečnou výši nákladů, které byly 

ve výrobě vynaloženy nebo jejich výši zjišťujeme způsobem kalkulace, který stanovuje 

účetní jednotka. Použitím skutečné výše odpovídá hodnota v rozvaze skutečným 

nákladům, které jsou při prodeji porovnány s realizovanou prodejní cenou. Výsledek 

hospodaření tedy známe v okamžiku prodeje. Jsou-li výrobky na skladě evidovány 

v předem kalkulované ceně, vznikají při výrobě rozdíly v ocenění. Tyto rozdíly mohou 

být sledovány jako oceňovací odchylky. V případě kalkulace výrobních nákladů je 

základem kalkulační systém, jehož součástí je mimo jiné také kalkulační vzorec. 

Úkolem tohoto vzorce je specifikovat přímé a nepřímé náklady a stanovit kalkulační 

jednici. Mimo jiné jsou zde strukturovány nákladové položky, kde se vychází buď 

z úrovně ceny, nebo z úrovně nákladů. Problematika kalkulace výrobních nákladů je 

zpracovávána v rámci vnitropodnikového účetnictví (9). 

Ve výrobě, jejímiž výstupy jsou nedokončená výroba, polotovary a výrobky, mají 

účetní jednotky možnost provádět oceňování poněkud odlišným způsobem, s ohledem 

na typ výroby (14): 
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 v podniku, který provozuje výrobu krátkodobým nepřetržitým cyklem, jsou 

do nedokončené výroby zahrnovány pouze přímé náklady na materiál, v případě 

polotovarů a výrobků jsou tyto materiálové náklady navýšeny o přímé mzdové 

náklady 

 velkosériová a hromadná výroba je oceňována pouze přímými náklady 

 malosériová, kusová, zakázková výroba a výroba s dlouhodobým cyklem je 

oceňována kromě přímých nákladů také výrobní režií; trvá-li výrobní cyklus 

déle než 12 měsíců, je výjimečně připouštěna také možnost zahrnutí správní 

režie (14) 

1.1.5. ÚBYTEK ZÁSOB A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ 

Úbytek zásob, které jsou evidovány na skladě, může nastat z různých důvodů. Při 

účetních operacích, které doprovází jejich fyzické vyskladnění, oceňuje účetní jednotka 

tyto položky v cenách, ve kterých jsou vedeny na skladě. Zatímco zásoby vytvořené 

vlastní činností jsou evidovány ve vlastních nákladech (tzn. buď ve skutečných 

nákladech, nebo nákladech stanovených kalkulací), pro určení cen vyskladňovaných 

zásob, které byly pořízeny nákupem, jsou používány oceňovací techniky 

(za předpokladu účtování zásob způsobem A) (9). Postupy těchto technik budou dále 

blíže specifikovány. Nyní zaměřím pozornost na některé případy vyskladnění zásob a to 

zejména na takové, ke kterým v podnicích dochází nejčastěji. 

Výdej do spotřeby 

Zásoby jsou v podniku spotřebovávány za účelem zpracování ve výrobním procesu 

nebo prodeje. Považuji za vhodné zmínit, že způsob sledování tohoto druhu nákladů na 

jednotlivých účtech závisí na předmětu činnosti účetní jednotky a především na tom, 

s jakými položkami zásob (a v jakém objemu) se v podniku pracuje. Výrobní podniky 

by například měli svou pozornost zaměřit na rozčlenění přímých a nepřímých nákladů 

u materiálu, obchodní podniky pravděpodobně významněji zapracují na systému 

evidence prodeje jednotlivých položek zboží (9). 
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Přeskladnění 

V případě vlastních výrobků, které jsou prodávány v prodejnách, je účtováno o jejich 

přemístění do těchto prodejen. Účetní jednotka takto činí prostřednictvím účtu 

z 62. účtové skupiny pro aktivaci materiálu a zboží. Účtování je dále ovlivněno také 

cenou, ve které jsou výrobky na prodejně (zboží) dále evidovány. Jsou-li evidovány 

v prodejních cenách, vznikají během přeskladnění oceňovací odchylky, které je nutno 

evidovat na zvláštním účtu (9). 

Prodej zásob 

V okamžiku, kdy dochází k prodeji zásob, zaznamená účetní jednotka tuto skutečnost 

na příslušný nákladový účet a zároveň na výnosovém účtu eviduje tržbu z tohoto 

prodeje. Uvedený postup se samozřejmě týká pouze zásob, které jsou účtovány 

způsobem A. Zásoby, které jsou účtovány způsobem B, jsou jako spotřeba či prodej 

ihned při jejich nákupu (9). 

Vyřazení 

Dojde-li ke ztrátě či vzniku škody na zásobách, je třeba dále zkoumat, jaká byla příčina 

jejich vzniku. S jednotlivými případy tak bývají spojeny výnosy jako náhrady škod či 

plnění od pojišťovny. Jelikož jsou právě škody uznatelným nákladem pouze do výše 

přijatých náhrad, způsoby řešení situací tohoto typu dále ovlivňují základ pro výpočet 

daně z příjmu. 

Inventarizační ztráty 

Je-li na zásobách zjištěn skutečný stav nižší než stav účetní a přitom rozdíl nelze 

objasnit žádným ze způsobů stanovených zákonem, jedná se o inventarizační rozdíl. 

Účetní jednotka obvykle vnitřním předpisem stanovuje normu přirozeného úbytku 

zásob. Činí tak většinou u takového druhu zásob, na jehož povaze je založeno očekávání 

přirozeného úbytku (například rozprášení u sypkých surovin). Nachází-li se 

inventarizační rozdíl v mezích normy přirozeného úbytku, je tato ztráta zaúčtována jako 

spotřebovaná zásoba (1). 
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Co se týče oceňovacích způsobů při vyskladňování nakoupených zásob, jednou 

z možností je ocenění průměrnou cenou (tedy váženým aritmetickým průměrem). Další 

možností jsou oceňovací techniky „FIFO“ (First In First Out) nebo „LIFO“ 

(Last In First Out), které jsou vhodné zejména pro zásoby homogenního typu. Účetní 

standardy nabízejí také ocenění zásob předem stanovenou cenou (pevnou cenou) (13). 

Techniky „FIFO“ a „LIFO“ 

Technika FIFO je založena na přístupu, který při spotřebě dává přednost ocenění 

nejstarší naskladněné položky. Užitím této metody je rozvahové ocenění zásob 

přibližováno současným tržním cenám. Metoda LIFO funguje na opačném principu 

a spotřebovávané zásoby jsou oceňovány nejvíce aktuální cenou, tzn. cenou, za kterou 

byl realizován poslední uskutečněný nákup. Výhodou aplikace této metody je přehled 

o nákladech v současných cenách, aktuálních v okamžiku výroby. Použití metody LIFO 

však není v rámci českého účetnictví povoleno (9). 

Vážený aritmetický průměr 

Metodu váženého průměru využívá většina účetních jednotek. Spočívá ve výpočtu 

váženého průměru v každém okamžiku pořízení nové položky a to ze skladovaných 

zásob a nové položky. Nemělo by dojít k takové situaci, aby byl stav zásob vykázán 

jako položka s mínusem. To znamená, že všechny operace, ke kterým na skladě dojde, 

mají být evidovány v takovém pořadí, v jakém k nim skutečně došlo. Užitečnou 

informací, kterou prováděcí předpisy obsahují, je možnost využití zjednodušeného 

výpočtu váženého průměru. To znamená, že účetní jednotka nemusí provádět výpočet 

ceny za jednotku při každém pořízení zásob, ale provádí tento výpočet nejméně jednou 

za měsíc (9). 

Pevná cena 

Určení pevné skladové ceny zásob bývá zpravidla založeno na výši, kterou účetní 

jednotka předpokládá. Stanovení ceny tímto způsobem s sebou samozřejmě přináší 

odchylky od ceny, za kterou je v konečném důsledku pořízení realizováno. Je nyní 

na účetní jednotce, jak ve vnitřních předpisech ošetří rozpouštění vzniklých odchylek 

(9). 
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1.1.6. ZPŮSOBY ÚČTOVÁNÍ ZÁSOB 

Účetní jednotka má možnost dle svého uvážení volit mezi dvěma způsoby účtování 

zásob. Rozhodne-li se pro způsob A, účtuje o zásobách průběžně. V případě způsobu 

B jsou zásoby účtovány periodicky. Je přípustné, aby byly využívány oba způsoby 

zároveň, avšak pouze tehdy, nejsou-li zásoby účtovány podle míst jejich uskladnění 

(nebo také osob, odpovídajících za ně). (1) 

Způsob A 

Při pořízení zásob nákupem využívá účetní jednotka účty pro pořízení v rámci účtových 

skupin 11-Materiál a 13-Zboží. Veškeré částky, které patří do pořizovací ceny, jsou 

zaznamenány na vrub těchto účtů zároveň se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 

2. nebo 3. účtové třídy. Proběhne-li v rámci nákupu zásob doprava ve vlastní režii, je 

tento vnitropodnikový úkon v účetnictví ošetřen aktivací ve prospěch odpovídajícího 

účtu účtové skupiny 62-Aktivace. Ve chvíli, kdy je dodávka převzata na sklad, proběhne 

její zaúčtování na vrub účtu, který slouží ke sledování skladovaných zásob, v účtových 

skupinách 11-Materiál a 13-Zboží, souvztažně bude opět zaúčtováno ve prospěch účtů 

pro pořízení zásob. Je-li nákupem pořízen materiál, zvířata či zboží, je v těchto 

případech možné účtovat zásoby přímo na vrub účtu, v rámci kterého je sledován tento 

druh zásob na skladě. Účetní jednotka tedy vynechává krok zaúčtování nákupu na vrub 

příslušného účtu pořízení zásob. Úbytek zásob z důvodů spotřeby, prodeje, zjištění 

manka (případně škody), je zaznamenán na vrub příslušného nákladového účtu 

z účtových skupin 50-Spotřebované nákupy a 54-Jiné provozní náklady (1). 

Co se týče zásob, které jsou vytvářeny vlastní hospodářskou činností, jejich přírůstky 

jsou účtovány na vrub účtů účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby, souvztažně 

ve prospěch odpovídajícího účtu účtové skupiny 61-Změny stavu zásob vlastní činnosti. 

Úbytek tohoto druhu zásob je zaznamenán na vrub účtu 61-Změna stavu zásob vlastní 

činnosti, zároveň ve prospěch účtu účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby (1). 

Způsob B 

Podmínkou pro možnost účtování způsobem B je zajištění evidence zásob v průběhu 

účetního období. Kdykoliv během tohoto období by účetní jednotka měla být schopna 
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prokázat stav skladovaných zásob a to společně s jejich oceněním. Pro účtování je 

rovněž využívána 1. účtová třída (Zásoby), nicméně pouze ke konci účetního 

období (1). 

Pro položky nakupovaných zásob se systém účtování liší od způsobu A jak v průběhu 

účetního období, tak v okamžiku jeho ukončení. Během období se účetní jednotka 

nemusí zabývat účtováním úbytku zásob, neboť při pořízení se příslušná částka účtuje 

přímo na vrub účtu účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy. Samozřejmostí je 

souvztažný zápis na účtech 2. nebo 3. účtové skupiny. Stejně jako u způsobu A, doprava 

je účtována jako aktivace, je-li realizována vnitropodnikově. S tím rozdílem, že účet, 

kterému se účtuje na vrub, patří do účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy. Při roční 

uzávěrce jsou počáteční stavy účtů účtových skupin 11-Materiál a 13-Zboží převedeny 

do spotřeby, tzn. na účty pro spotřebu materiálu a prodej zboží v účtové skupině 50-

Spotřebované nákupy. Na základě skladové evidence se konečný stav zásob zaúčtuje na 

vrub účtu pro sledování zásob, tedy účtová skupina 11-Materiál nebo 13-Zboží. 

Souvztažně je konečný stav zaznamenán ve prospěch nákladového účtu účtové skupiny 

50-Spotřebované nákupy. 

U zásob, které jsou v podniku vytvářeny vlastní činností, se v průběhu roku účtují pouze 

náklady na výrobu a to na odpovídající nákladový účet v 5. účtové třídě. Na konci 

účetního období jsou počáteční stavy z účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby 

odepsány jako snížení výnosů v účtové skupině 61-Změny stavu zásob vlastní činnosti. 

Zjištěná konečná zásoba je zaúčtována na vrub účtu účtové skupiny 12-Zásoby vlastní 

výroby a ve prospěch účtu skupiny 61-Změny stavu zásob vlastní činnosti (1). 

K otázce zásob na cestě a nevyfakturovaných dodávek přistupují oba způsoby účtování 

stejně. V situaci, kdy již proběhla fakturace, avšak dodávka ještě nebyla převzata, jsou 

využívány účty 11. a 13. účtové skupiny. Opačnou situaci, kdy účetní jednotka postrádá 

fakturu k již převzaté dodávce, ošetřují dohadné účty účtové skupiny 38-Přechodné účty 

aktiv a pasiv (1). 

S využíváním způsobu B jsou spojeny nevýhody, které by účetní jednotka měla brát 

v potaz, zvažuje-li jeho využití. Zcela zásadní je skutečnost, že již v průběhu účetního 

období je zkreslován výsledek hospodaření. Jako náklad jsou účtovány zásoby ještě 
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před samotnou spotřebou, v okamžiku jejich pořízení. V mnohých případech také není 

možné předem určit, za jakým účelem bude zásoba spotřebována a případné změny je 

nutno přeúčtovat na odpovídající účet. Dále je značně komplikováno řízení zásob, 

neboť nevyužíváním účtů, prostřednictvím kterých je sledováno skladování zásob, zde 

není možnost vyhodnocovat časové rozdíly mezi přijetím dodávky a zúčtováním 

závazku. Zaváděním opatření, která uvedené nedostatky odstraňují či alespoň omezují, 

ztrácí tento způsob účtování svou jednoduchost. Přitom právě zjednodušení by mělo být 

hlavním důvodem jeho využití (9). 

1.1.7. INVENTARIZACE 

Zjišťování skutečného stavu veškerého majetku a závazků je důležité také z toho 

důvodu, aby byly dodrženy všechny účetní zásady. Účetní informace by měly věrně 

zobrazovat skutečnost, proto je třeba zjistit, zda existují rozdíly mezi účetním 

a skutečným stavem a tyto případné rozdíly uvést v účetních záznamech (3).  

Inventurou rozumíme proces zjišťování skutečného stavu aktiv a závazků, jejímž 

výstupem jsou záznamy v inventurních soupisech. Je-li prováděna průběžná 

inventarizace, je možné nahradit inventurní soupisy průkazným účetním záznamem 

o tom, že byla provedena fyzická inventura a o následném vyúčtování vzniklých 

inventarizačních rozdílů (15). 

Skutečný stav je dále porovnán se stavem evidovaným v účetnictví. Jsou-li tyto stavy 

odlišné, jedná se inventarizační rozdíl. V případě, kdy skutečný stav převyšuje stav 

účetní, zaznamenává se přebytek. Opačná situace představuje manko na zásobách. 

Může být zjištěno manko do normy přirozeného úbytku, které účetní jednotka zaúčtuje 

jako spotřebu, dále se také může jednat o manko zaviněné, které je následně předepsáno 

k náhradě osobě, odpovídající za jeho vzniknutí. Pro každý zjištěný rozdíl by měla být 

stanovena také příčina jeho vzniku, neboť ta rozhoduje o způsobu řešení situace. Zcela 

přirozeně následuje jeho vypořádání, aby byl skutečný stav opět ve shodě se stavem 

účetním (3). 

Inventarizace je prováděna k okamžiku, kdy účetní jednotka sestavuje účetní závěrku 

řádnou nebo mimořádnou. Tato inventarizace je označována jako periodická. Dále 

mohou účetní jednotky provádět inventarizaci průběžnou, která se však týká pouze (15): 
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 zásob účtovaných dle druhů, míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob 

 dlouhodobého hmotného movitého majetku, jemuž v podniku nenáleží stálé 

místo (15) 

Termín průběžné inventarizace si zvolí účetní jednotka, provádí ji však alespoň jednou 

za účetní období. Archivace záznamů o provedené inventarizaci je vyžadována po dobu 

5 let od jejího provedení (15). 

Podle povahy aktiv a pasiv se skutečný stav zjišťuje (3) 

a) fyzickou inventurou u majetku hmotné povahy (např. zásoby materiálu), 

b) dokladovou inventurou u majetku a závazků, které svou povahou neumožňují 

provést fyzickou inventuru; realizuje se prostřednictvím účetních dokladů 

(např. kontrola zůstatku na bankovních účtech, výše pohledávek u odběratelů) 

(3). 

1.1.8. ZÁSADY OPATRNOSTI 

Na základě principu opatrnosti je od účetních jednotek vyžadováno zohledňování 

potenciálních rizik a ztrát, které mohou nastat. Je třeba sledovat hodnoty v účetnictví 

a provádět jejich analýzu. V případě, že se účetnictví podniku v některých bodech 

odlišuje od skutečnosti, tj. nevypovídá spolehlivě o realitě, existují prostředky, které lze 

aplikovat. Podrobněji se zde věnuji tvorbě opravných položek a vytváření rezerv. 

Opravné položky k zásobám 

Účetní okruh vytváření opravných položek k zásobám je významným bodem, který je 

žádoucí v této práci zmínit. Právě pomocí těchto opatření v účetnictví je možné 

v podniku dodržet požadované účetní principy. Zákon účetní jednotce ukládá za 

povinnost během inventarizace provádět zjištění, zda cena zásob, ve které jsou 

evidovány v účetnictví, není nižší než prodejní cena této zásoby, snížená o náklady 

související s tímto prodejem. Je-li zjištěno, že cena v účetnictví je vyšší než tržní 

hodnota, účetní jednotka musí vytvořit opravnou položku k těmto zásobám a dočasně 

tak sníží jejich hodnotu v účetnictví a v účetní závěrce. Opravné položky tedy 

v účetnictví využíváme pouze v situaci, kdy se jedná o dočasné snížení hodnoty zásob. 
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19x 55x 

Tvorba opravné položky 

55x 19x 

Snížení/rozpuštění 

opravné položky 

V případě, že účetní hodnota zásoby je nižší než tržní hodnota, nečiní účetní jednotka 

žádné opatření, jelikož nemá možnost přecenit zásobu na vyšší tržní hodnotu a tato 

skutečnost se tím pádem v účetnictví nijak nepromítne (15). 

 

Postup tvorby a zúčtování opravných položek k zásobám: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba a použití rezerv 

Dalším nástrojem, prostřednictvím kterého účetní jednotka realizuje dodržování 

účetních principů, jako je věrné a poctivé zobrazení skutečnosti a zásada opatrnosti, je 

vytváření rezerv. Stejně jako opravné položky, jsou rezervy ošetřeny v zákoně 

o účetnictví, konkrétně v §26 odst. 3. Účetní jednotka tímto způsobem zohledňuje 

možnost vzniku rizika či ztráty. 

Tvorbě a čerpání rezerv se přímo věnuje účetní standard č. 004. Umožňuje vytvářet více 

druhů rezerv. 

 Rezervy podle zvláštních předpisů – jde o zákonné rezervy, které dále upravuje 

zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění daně z příjmu. Příkladem takové 

rezervy může být rezerva na opravu dlouhodobého majetku. 
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 Rezerva na důchody a podobné závazky – má-li účetní jednotka za povinnost 

vyplácet svým zaměstnancům důchody na základě právního předpisu či 

smlouvy, vytváří na tyto vyplácené důchody rezervu. 

 Rezerva na daň z příjmů – v případě, že výpočet daňové povinnosti následuje až 

po sestavení účetní závěrky. 

 Ostatní rezervy – do této kategorie spadají různé druhy rezerv, mezi nimi také na 

příklad rezervy na rizika a ztráty, kterými se podrobněji zabývám v analytické 

části práce. Jedná se o daňově neúčinné rezervy (15). 

1.2. MEZINÁRODNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ PODLE IAS/IFRS 

V době, kdy stále narůstá význam propojování ekonomických systémů ve světě, jsou 

vyšší také požadavky na kvalitu a relevantnost účetních informací. Jak národní, tak 

i mezinárodní účetní systémy jsou na úrovni stálého vývoje a jejich tvůrci usilují 

o nejvyšší možný stupeň harmonizace. Mezinárodní standardy jsou vytvářeny již 

od 70. let nezávislým profesním orgánem, na rozdíl od české účetní legislativy, která je 

silně ovlivňována státní regulací a existuje zde tudíž významné propojení s daňovým 

systémem. Úprava účetnictví v České republice je nicméně navázána na účetní směrnice 

Evropské unie a je zde samozřejmě patrná také reakce na Mezinárodní standardy 

účetního výkaznictví. Větší důraz na soulad s účetní legislativou byl následně kladen se 

vstupem České republiky do EU. Členské státy EU jsou povinny do svého účetního 

systému aplikovat požadavky, zaměřující se na obsah a formu účetních výkazů. Tyto 

požadavky jsou obsaženy čtvrtou směrnicí, která pokrývá výkazy jednotlivých podniků 

a sedmou směrnicí, která je určena pro konsolidované výkazy. V porovnání s IAS/IFRS 

však účetní směrnice EU nezpřesňují v takovém rozsahu požadavky na účetní výkazy 

a srovnatelnost vykazovaných informací může být tudíž v mezinárodním měřítku 

omezena. Aplikováním postupů podle IAS/IFRS při sestavování výkazů mohou být 

odlišnosti eliminovány (9). 

Jak již bylo uvedeno, Komise pro tvorbu IFRS je zastoupena profesními účetními 

organizacemi. Tyto organizace jsou členy celosvětové účetní organizace – 

tzv. Mezinárodní federace účetních (IFAC). Česká republika je zastoupena Komorou 



29 
  

auditorů ČR a Svazem účetních. Jejich úloha by měla spočívat v zajišťování souladu 

mezi národní účetní legislativou a IFRS/IAS. Neusilují nicméně o úplnou implementaci 

IFRS/IAS do účetního systému ČR, inspirují se však jejich přístupy (9). 

V této kapitole se budu dále věnovat zkoumání přístupu Mezinárodních standardů 

účetního výkaznictví k problematice oceňování zásob. Na úvod poskytuji informace 

o využívání IFRS v České republice, v dalších podkapitolách se již věnuji samotné 

úpravě zásob a jejich oceňování. 

1.2.1. VYUŽÍVÁNÍ IFRS/IAS V ČESKÉ REPUBLICE 

Účetní jednotky, které v České republice podnikají, mají za povinnost vést účetnictví 

a předkládat účetní závěrku v souladu s českými účetními předpisy. Je zde však několik 

výjimek. Podle zákona o účetnictví musí společnosti, které jsou emitenty veřejně 

obchodovatelných cenných papírů a tyto cenné papíry jsou obchodovány 

na regulovaných veřejných trzích v rámci členských států Evropské unie, sestavovat 

a následně také předkládat účetní závěrku v souladu s Mezinárodními standardy 

účetního výkaznictví. Toto platí také v případě sestavování konsolidovaných účetních 

závěrek. Je-li konsolidovaná účetní závěrka sestavena dle IFRS, je možno tyto 

standardy použít také pro účtování a sestavení individuální účetní závěrky. V tomto 

případě je však zapotřebí souhlas nejvyššího orgánu společnosti. 

Považuji za podstatné zmínit dále skutečnost, že v České republice reguluje účetnictví 

stát a existuje zde významná návaznost účetnictví na daňové zákony. Hlavním 

zájemcem o účetní informace je tedy stát a ostatní uživatelé, jako například investoři, 

ustupují do pozadí. Tyto vlivy pronikají rovněž do oceňovacího systému v účetnictví. 

Tím pádem však dochází ke konfrontaci zájmů při snaze implementovat IFRS 

do národní účetní soustavy. Koncepční rámec IFRS je totiž založen na myšlence, že 

účetní výkazy slouží zejména externím uživatelům (a z toho vychází také oceňování). 

Rozdílné přístupy obou účetních systémů se tedy pochopitelně odráží v otázce určování 

daňové povinnosti. Současný stav zákona ukládá účetní jednotce pro určení daňové 

povinnosti vycházet z účetnictví, vedeného podle české účetní legislativy. Společnost 

tak musí kromě výkazů sestavených podle IFRS předkládat také výkazy tvořené 

v souladu s českými účetními předpisy a podle těchto předpisů musí samozřejmě také 
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vést účetnictví. Pro daňové účely je tedy zjišťován a vykazován výsledek hospodaření 

před zdaněním podle českých účetních předpisů (tj. účetní obraz bez vlivu IFRS). 

Následně během daňové kontroly musí být účetní jednotka schopna doložit případné 

rozdíly mezi výsledkem hospodaření podle IFRS a výsledkem hospodaření 

před zdaněním. Úplná a správná dokumentace musí být patrná rovněž u účetních 

dokladů. Zaznačit se na nich musí navíc čísla účtů, pokud jsou jiná pro účetní systém 

IFRS a samozřejmě jiné částky (opět pokud se liší). Účetní jednotky, které neemitují 

veřejně obchodovatelné cenné papíry, nemají možnost aplikovat IFRS. Je tedy 

evidentní, že implementace Mezinárodních standardů je v České republice stále značně 

omezena. Situace se pro účetní jednotky, které musejí provádět vykazování podle IFRS, 

také značně komplikuje tím, že výkazy navíc sestavují ve dvojí podobě. Pro české úřady 

podle českých předpisů a podle IFRS pro mateřskou společnost (16). 

1.2.2. STRUKTURA IFRS/IAS 

Standardy jsou členěny do několika částí. Za období fungování Výboru pro mezinárodní 

účetní standardy (IASC) byly standardy vydávány pod názvem IAS (Mezinárodní 

účetní standardy) a většina standardů je pod tímto názvem také stále evidována. 

Nicméně od roku 2001, kdy byl výbor IASC nahrazen radou IASB, jsou již standardy 

vydávány pod názvem IFRS (Mezinárodní standardy účetního výkaznictví). Současnou 

strukturu IFRS lze tedy vyjádřit následujícím způsobem: 

 Úvod 

 Předmluva 

 Koncepční rámec 

 Účetní standardy IAS/IFRS 

 Interpretace standardů IFRIC a SIC 

1.2.3. KONCEPČNÍ RÁMEC IFRS/IAS 

Koncepční rámec Mezinárodních standardů lze považovat za úvod k standardům 

samotným, je jim předřazen. Představuje tedy základnu, ze které je možné dále 

vycházet, a která uživatelům IFRS napomáhá v orientaci. Subjekty, které se podílejí 
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na tvorbě, jej využívají jako východisko pro budoucí vývoj IFRS a také pro tvorbu 

národních účetních standardů. Koncepční rámec dále slouží jako pomocný nástroj při 

sestavování účetní závěrky a pro správnou interpretaci informací, které jsou v účetních 

výkazech obsaženy. V případě, že se řešení dané problematiky v koncepčním rámci liší 

od řešení obsaženého v konkrétním standardu, má standard přednost. Snahou tvůrců 

IFRS je vypracovat Koncepční rámec natolik kvalitní, aby byla možná redukce počtu 

jednotlivých standardů. V současné chvíli obsahuje Koncepční rámec variace na účetní 

postupy; vzorová řešení jsou doplněna povoleným alternativním řešením. Zaměřením se 

především na Koncepční rámec je plánováno omezit možnost využití těchto 

alternativních postupů a zajistit tak soulad se standardy. Co se týče vývoje koncepčního 

rámce, i na tomto místě je možné pozorovat tenzi mezinárodní harmonizace. Důvodem 

je především spolupráce tvůrců IFRS a US GAAP, účetních standardů pro společnosti 

ve Spojených státech amerických. Vytváření souladu mezi těmito standardy umožní 

vyšší stupeň harmonizace v celosvětovém měřítku (7).  

Koncepční rámec se věnuje následujícím bodům (7): 

 vymezení uživatelů účetní závěrky 

 definování cíle účetní závěrky – tj. poskytování informací o finanční pozici 

a jejích změnách, výkonnosti účetní jednotky, jakým způsobem účetní jednotka 

přistupuje k vyjádření míry uchování kapitálu 

 stanovení základních předpokladů zpracování účetní závěrky – tj. aplikací 

akruálního principu a posouzení předpokladu trvání účetní jednotky 

 vymezení kvalitativních požadavků na informace v účetnictví – 

tj. srozumitelnost, relevance (podstatnost informací), spolehlivost 

(např. důvěryhodnost informací, preferování obsahu nad formou, dodržení 

zásady opatrnosti) a srovnatelnost (aspekt časový a mezipodnikový, uvedení 

srovnatelných informací za jedno předcházející účetní období) (7) 

Dále se Koncepční rámec zabývá bližší specifikací stěžejních položek účetních výkazů, 

jako jsou aktiva, závazky, vlastní kapitál, výnosy a náklady. Zaměřuje se na vykázání 

těchto položek ve výkazech a na jejich oceňování. 
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1.2.4. OCEŇOVACÍ BÁZE 

Stejně jako český účetní systém, také IFRS/IAS využívá pro oceňování rozvahových 

položek různé oceňovací základny. Možnost jejich využití je pochopitelně ovlivněna 

konkrétní situací a povahou oceňované položky. Aby byla zachována vypovídací 

schopnost, položky oceněné na různých základech by měly být vykazovány 

odděleně (13). 

Historická cena (historical cost) 

Většina účetních jednotek využívá pro oceňování na bázi historické ceny. Jedná se 

o cenu, která byla skutečně vynaložena v okamžiku pořízení dané položky. To znamená, 

že v ceně se odráží kupní síla peněz v tomto okamžiku. Je proto třeba vzít v potaz také 

aktuální cenovou hladinu. Například v zemích, které jsou zasaženy hyperinflací, by 

nebyla zachována zásada věrného zobrazení, pokud by ocenění historickou cenou bylo 

aplikováno bez přepočtu na současnou kupní sílu peněz (7). 

Běžná (reprodukční) cena (current cost) 

Jedná se o cenu, kterou by účetní jednotka musela vynaložit na získání příslušného 

majetku k datu ocenění. Ocenění odráží odhadovanou cenu aktiva z pozice kupujícího, 

tedy podniku. Závazek je oceňován nediskontovanou částkou peněz, kterou by bylo 

nutno vynaložit k jeho vypořádání (3).  

Realizovatelná hodnota (realisable/settlement value) 

Je založena na ocenění aktiv v takové hodnotě peněžních prostředků, kterou by bylo 

možno vytěžit při běžném způsobu obchodování, např. prodejem. Závazky jsou 

oceňovány ve vypořádacích hodnotách, tedy v nediskontovaných částkách, které bude 

zapotřebí uhradit v běžném podnikání k datu ocenění (3). 

Současná hodnota (present value) 

Typ tohoto ocenění je založen na výpočtu současné diskontované hodnoty budoucích 

čistých peněžních příjmů, které vzniknou prodejem či použitím aktiva v budoucnu. 

Předpokládá se přitom, že nominální hodnota budoucích příjmů má v současném 

okamžiku hodnotu odlišnou. Současná hodnota tedy diskontuje budoucí peněžní příjmy 
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a zohledňuje tak míru zhodnocení a zároveň míru rizika. V rámci českého účetního 

systému oceňování současnou hodnotou nepatří k preferovaným přístupům, IFRS/IAS 

však přímo vyžadují její využití zejména pro dlouhodobé závazky a pohledávky (7). 

V čem se Koncepční rámec IFRS od českých účetních předpisů liší, je nezahrnování 

ocenění na bázi fair value (v českých předpisech označováno jako „reálná hodnota“). 

Ocenění reálnou hodnotou představuje jednu z forem běžné ceny. Jedná se o částku, 

kterou by účetní jednotka musela vynaložit na pořízení aktiva za obvyklých tržních 

podmínek, tzn. takových podmínek, které nevznikají přinucením anebo prodejem 

při likvidaci. Uplatňování ocenění reálnou hodnotou obvykle vychází z předpokladu 

fungování aktivního trhu, tzn. stejnorodost obchodovaných položek, existence 

kupujícího a prodávajícího v jakémkoli okamžiku a neomezená dostupnost informací 

o cenách. V rámci sjednocování přístupů k oceňování ve fair value byl v roce 2011 

přijat standard IFRS 13 – Oceňování ve fair value (7). 

Reálná hodnota je preferována za účelem eliminování subjektivních vlivů, jejichž 

proniknutí do procesu oceňování je vnímáno jako negativní jev. Využití této metody 

by tedy mělo zvýšit relevanci a spolehlivost. Vezmeme-li však znovu v potaz 

předpoklady, za kterých by mělo být ocenění reálnou hodnotou uplatňováno, 

subjektivnost se stává diskutabilní. Například oceňovací báze by měla být vždy 

spolehlivě měřitelná. Tento předpoklad však může být naplněn pouze v tom případě, že 

trhy se nacházejí v konkurenční rovnováze a jsou kompletní. Trhy za současného stavu 

však ve skutečnosti nejsou schopny poskytnout účastníkům ideální informaci. Tržní 

ceny (a to především u nefinančních aktiv) buď kolísají anebo nejsou vůbec dostupné. 

V důsledku toho ocenění reálnou hodnotou často vzniká na základě subjektivních 

odhadů a původní výhoda uplatnění této metody se stává zpochybnitelnou (13). 

1.2.5. IAS 2 ZÁSOBY 

Položka zásob je v rámci IFRS/IAS definována jako krátkodobé aktivum. Jsou 

vymezeny standardem IAS 2 Zásoby, jehož cílem je stanovit jejich účetní zobrazení. 

Dále se zabývá identifikací nákladů na pořízení zásob a otázkou snížení jejich ocenění 

na čistou realizovatelnou hodnotu. Co se týče vymezení zásob, můžeme zde sledovat 

členění do několika kategorií (7): 
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 aktiva, která jsou v podniku držena za účelem jejich dalšího prodeje v rámci 

běžného podnikání 

 aktiva, vytvářená ve výrobním procesu účetní jednotky, která jsou určena 

k prodeji 

 aktiva jako např. materiál, která jsou spotřebovávána ve výrobním procesu 

účetní jednotky nebo poskytováním služeb (7) 

Položkami, kterými se standard nezabývá, jsou: 

 nedokončená výroba, která vzniká na základě smluv o zhotovení 

 finanční nástroje 

 aktiva biologické povahy, která souvisejí se zemědělskou činností a produkcí až 

do období sklizně 

Standard dále neobsahuje postupy pro ocenění zásob, se kterými nakládají výrobci 

zemědělských a lesních produktů, zemědělské produkce po sklizni a nerostných 

produktů, jsou-li tyto položky oceněny na bázi čisté realizovatelné hodnoty. Stejná 

výjimka platí pro zásoby makléřů a obchodníků, které jsou však oceněny na bázi reálné 

hodnoty snížené o náklady na prodej. 

Čistou realizovatelnou hodnotu zde představuje cena, kterou účetní jednotka odhaduje 

v rámci běžného podnikání a snižuje se o náklady na dokončení a náklady nezbytné 

k realizování prodeje, oboje zjištěné rovněž odhadem. Tato hodnota je spojována 

s konkrétní účetní jednotkou. Hovoříme-li zde o reálné hodnotě, jedná se o takovou 

částku, která by mohla být realizována mezi prodávajícím a kupujícím za běžných 

tržních podmínek v rámci obchodní transakce. Obě strany by měly mít k dispozici 

veškeré dostupné informace, aby byla výsledná hodnota co možná nejobjektivnější. 

1.2.6. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB PŘI POŘÍZENÍ 

Při nabývání zásob oceňujeme cenou, která je tvořena náklady na nákup, přeměnu 

a ostatními náklady. Bližší specifikace položek, které jsou zahrnuty v těchto 

jednotlivých nákladech, je dále uvedena (11). 
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Náklady na nákup tvoří: 

 cena pořízení 

 clo, jiné nevratné daně 

 doprava, manipulace 

 ostatní náklady přímo související s pořízením 

Náklady na nakoupení zásob se snižují o poskytnuté slevy, srážky apod. 

Náklady na přeměnu se týkají zásob vlastní výroby a obsahují: 

 přímé výrobní náklady (měnící se s množstvím výrobků) 

 fixní náklady, které lze přímo přiřadit a variabilní režijní náklady 

Ostatní náklady vynaložené na dopravení zásob na současné místo a do současného 

stavu zahrnující: 

 nevýrobní režii 

 náklady na navržení produktu v rámci zakázkové výroby 

Pochopitelně jsou vymezeny také nákladové položky, které do pořizovací ceny zahrnuty 

být nesmějí (11): 

 odpad v nadměrném množství, neúčelně vynaložené náklady na výrobu 

 skladovací náklady, které nejsou pro výrobní proces nezbytné 

 správní a odbytová režie 

 náklady na prodej 

Pro výpůjční náklady existuje v IFRS výjimka, která se týká zásob nakoupených 

s odloženým termínem splatnosti. V takovém případě je vykázán rozdíl mezi cenou 

pořízení za běžných úvěrových podmínek a částkou, která byla zaplacena. Tento rozdíl 

je po období financování považován za úrokový náklad. 
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Náklady na pořízení u poskytovatelů služeb standard rozebírá samostatně. Do těchto 

nákladů umožňuje zahrnout osobní náklady, ostatní náklady na vedoucí pracovníky 

a související režie, dále také náklady na pracovníky, kteří se přímo podílí na 

poskytování služby. Nelze však navýšit o osobní náklady odbytových 

a administrativních pracovníků, ziskovou marži a režii, která nesouvisí s poskytováním 

služby (11). 

Oceňovací techniky 

Dvě základní techniky oceňování zásob jsou založeny na povaze položek zásob 

a především na jejich počtu. Jedná se o metodu standardních nákladů a metodu 

maloobchodního prodeje. V rámci těchto metod jsou náklady předem stanoveny nebo 

odhadovány. Lze je využít pouze tehdy, pokud se výsledky těchto metod liší pouze 

nepatrně od ocenění na úrovni nákladů pořízení. V praxi jsou tyto techniky využívány 

ve výrobních podnicích nebo pro oblast maloobchodního prodeje (11). 

Metoda standardních nákladů vychází z předem stanovených nákladů pro běžné 

množství materiálu, úroveň vykonávané práce, výkonnostní stav a úroveň využití 

výrobních kapacit. Výše nákladů je pravidelně ověřována. Tato technika se používá pro 

účely manažerského účetnictví, především pro plánování a následnou kontrolu. Předem 

je stanovena výše standardních nákladů, které jsou poté porovnány se skutečností 

a zjišťují se vzniklé odchylky. Podrobnější analýzou těchto odchylek jsou zkoumány 

příčiny a odpovědnost (11). 

Metoda maloobchodního prodeje slouží obchodním společnostem, jejichž zboží je 

charakteristické podobnou marží a rychlým oběhem. Cena, za kterou je realizován 

prodej se snižuje o vhodnou procentní sazbu hrubé marže (11). 

1.2.7. OCEŇOVÁNÍ PŘI ÚBYTKU ZÁSOB 

Využití nákladových vzorců si vyžaduje rozlišení zásob na ty, které jsou vzájemně 

zaměnitelné a nezaměnitelné. Nezaměnitelné zásoby (mají individuální charakter) se 

oceňují metodou individuálního ocenění, tedy takovým způsobem, aby mohly být 

stanoveny jejich individuální pořizovací náklady (11). 
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Zásoby, které jsou naopak zaměnitelné, oceníme technikou FIFO anebo váženým 

aritmetickým průměrem. Stejně jako česká účetní legislativa, ani IFRS nepovolují 

ocenění zásob nejaktuálnější cenou, tzn. využití techniky LIFO (zakázáno v roce 2003). 

Setkat se s touto metodou je možné například v rámci standardů US GAAP (11). 

Pro podobné druhy zásob musí účetní jednotka použít stejné nákladové vzorce. Jedině 

u zásob, které jsou různé povahy, lze použít také různé nákladové vzorce (11). 

1.2.8. SNÍŽENÍ HODNOTY ZÁSOB 

V průběhu držení zásob může dojít k situaci, kdy jejich prodejní cena poklesne. Stává se 

tak například v důsledku jejich poškození, zastarání nebo změny tržní poptávky. Snížení 

hodnoty je testováno tím způsobem, že účetní hodnota zásob se porovná s čistou 

realizovatelnou hodnotou. Čistá realizovatelná hodnota je vyjádřena odhadem prodejní 

ceny v běžném podnikání, která je následně snížena o náklady na dokončení 

a odhadované náklady, které bude nutno uhradit k uskutečnění prodeje. Je-li účetní 

hodnota vyšší, jedná se o snížení hodnoty zásoby a aplikováním metody LCM (Lower 

of Cost or Market) je účetní ocenění sníženo. Přirozeně je však zaúčtováním snížení 

hodnoty ovlivněn výsledek hospodaření (11). 

1.2.9. VÝKAZNICTVÍ V ČESKÉM ÚČETNICTVÍ A IFRS/IAS 

Na rozdíl od české úpravy účetnictví, IFRS/IAS poskytují propracovanější řešení 

problematiky výkaznictví a to jak po stránce obsahové, tak i formální. Mezinárodní 

standardy navíc formulují základní cíle účetního výkaznictví a také Koncepční rámec. 

Český účetní systém, který je podřízen státní regulaci, obě tyto části postrádá (13). 

Co se týče účetní závěrky, české předpisy vyžadují, aby jejím povinným obsahem byla 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. Volitelné je v tomto případě zahrnutí přehledu 

o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích. Z hlediska výkaznictví 

zaujímají IFRS přísnější postoj. Kromě výkazů, které musejí být zahrnuty v závěrce 

v rámci českých předpisů, jsou povinné také přehledy o změnách vlastního kapitálu 

a o peněžních tocích. Dále standardy vyžadují uvedení výkazu o úplném výsledku 

(tzn. účetní zisk + jeho ostatní složky, které většinou plynou z kapitálových přecenění) 

(13). 
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1.2.10. PROBLEMATIKA ZÁSOB PODLE IFRS A ČÚL 

V rámci testování harmonizace obou systémů působí zejména oblast zásob dojmem 

dokonalého splynutí, ve skutečnosti jsou však v IFRS patrné některé odlišnosti. Na 

příklad položka významných náhradních dílů je odlišována od ostatních zásob. Naproti 

tomu v České republice tato položka odlišena není a je sledována společně s ostatními 

součástmi zásob. Je tak narušena vypovídací schopnost rozvahy, zkreslují se informace 

o likvidnosti aktiv. Dalším podstatným bodem je oceňování na úrovni vlastních 

nákladů. Je řízeno přísnějšími pravidly a účetní jednotce není dovoleno zahrnovat 

zmetkovitou výrobu a další neproduktivně vynaložené náklady. Na rozdíl od českých 

předpisů vyžadují dále standardy oddělení fixní a variabilní režie. Podle českých 

předpisů se režijní náklady přiřazují bez ohledu na kolísání úrovně využití výrobní 

kapacity. Dochází tak ke skrývání nehospodárnosti, která vzniká nevyužitím výrobní 

kapacity. Aktivuje se totiž nadměrná výše režijních nákladů do ocenění produkce, která 

není prodána. 

Co se týče mezinárodních standardů, do hodnoty produkce je aktivována pouze část 

fixní režie, odpovídající běžné (normální) úrovni využití výrobní kapacity. Částka fixní 

režie, která je přiřazena jednotce výroby, již není zvyšována v důsledku snížené výroby, 

nebo pokud zařízení ve výrobě není vůbec využíváno. Nepřiřazená režie je uznána jako 

nákladová položka, která má vliv na zisk v okamžiku jejího vynaložení. V případě, že 

výroba je neobvykle vysoká, snižuje se částka fixních nákladů na jednotku výroby 

takovým způsobem, aby nedošlo k ocenění zásob nad úroveň nákladů. Přiřazování 

hodnoty variabilní výrobní režie na jednotku výroby se odvíjí od skutečného využití 

výrobního zařízení (3). 

Tabulka 1: Odlišnosti IFRS a ČÚL 

Téma ČÚL IFRS 

Snížení hodnoty aktiv Zohledňuje možné snížení 

hodnoty. Neuvádí detailní 

postupy výpočtu. Jde-li o 

trvalé znehodnocení, účtuje 

se jednorázově do nákladů. 

IFRS popisují snížení 

hodnoty pod úroveň 

nákladů pořízení na úroveň 

čisté realizovatelné 

hodnoty. Uvádí 
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Dočasné snížení je řešeno 

opravnou položkou. 

podrobnější komentář 

k odhadování této hodnoty. 

Významné náhradní díly Zahrnují se bez rozdílu 

mezi ostatní položky 

zásob.  

Předpokládaná delší doba 

užívání je důvodem pro 

zařazení mezi dlouhodobý 

majetek 

Zásoby vlastní výroby Je možné do ocenění zásob 

vlastní výroby zahrnout 

také neproduktivně 

vynaložené náklady – 

vznik zmetků ve výrobě, 

vyšší množství odpadu. 

Přístup IFRS je přísnější, 

zakazuje aktivaci 

neproduktivně 

vynaložených nákladů. 

Přiřazování režijních 

nákladů 

Fixní režijní náklady jsou 

přiřazovány vždy ve stejné 

výši, bez ohledu na úroveň 

využití výrobní kapacity. 

Část režijních nákladů, 

která je přiřazována 

výrobním nákladům, 

zohledňuje vyprodukované 

množství výrobků. Pokud 

se vyrobí množství menší, 

než dovoluje výrobní 

kapacita podniku, přiřadí 

se pouze odpovídající část 

režie, zbylá část se účtuje 

zvlášť do nákladů. 

Přiřazování správní režie Překročí-li výroba zásob 

jeden rok, je dovoleno 

zahrnout do ocenění také 

správní režii. 

IFRS dovoluje její zahrnutí 

pouze tehdy, je-li 

prokázána přímá souvislost 

s vynaložením takových 

nákladů na pořízení zásob. 

Zdroj: Vlastní zpracování podle (13) 
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2 ANALÝZA OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB V PODNIKU 

Za účelem zjištění, jak oceňování zásob ovlivňuje výsledek hospodaření v účetnictví, 

jsem zvolila pro spolupráci rakouskou společnost, která se řadí mezi přední světové 

dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků nejvyšší kvality. Spolupráce 

s uvedeným podnikem a poskytování veškerých informací jsou podmíněny zachováním 

anonymity podniku. Pracovním názvem, kterým podnik dále označuji, je firma FIT. 

2.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI FIT 

Předmětem činnosti podniku jsou služby v oblasti sterilizace zdravotnických 

a farmaceutických prostředků. Společnost se zabývá jak výrobou, tak i obchodem 

s těmito prostředky. Centrála společnosti se nachází v Rakousku. Zákazníky společnosti 

jsou lékaři, ošetřovatelé i lékárny a nemocnice. Obrat za rok 2013 činil 530 milionů eur. 

Zdrojem informací k mojí práci byla pobočka na Moravě. Nachází se zde vedení 

společnosti včetně finanční účtárny a výrobního provozu. Česká pobočka vede 

účetnictví podle české účetní legislativy. 

2.2. SLOŽENÍ ZÁSOB V PODNIKU 

U společnosti FIT jsem zkoumala hodnoty zásob v účetních výkazech, tj. jakou částí se 

položka zásob podílí na celkových aktivech. Dále také podíl jednotlivých položek 

v zásobách. K dispozici jsem měla výkazy účetních období 2010–2013. Hodnoty během 

uvedených let nevykazují příliš významné změny. Jak je patrné z tabulky č. 2, zásoby 

tvoří podstatnou část celkových aktiv. Podnik v zásobách eviduje materiál, který 

představuje ten největší podíl, dále položku nedokončené výroby a polotovarů, hotové 

výrobky a zboží určené k prodeji. Dále uvedený graf č. 1 znázorňuje procentní podíl 

zásob na celkových aktivech společnosti, tj. 25 %. Graf č. 2 ukazuje procentní podíl 

materiálu v zásobách, tj. 63 %. Podnik lze považovat především za výrobní, zásoby 

materiálu jsou dále zpracovány do polotovarů a hotových výrobků v rámci jednotlivých 

zakázek. Evidují se rozmanité druhy vyrobených produktů. Jedná se například 

o výrobky, jako jsou bandáže a ortézy, obinadla, obvazy pro sádrování, prostředky pro 

ošetření ran, atd. To vše v různém provedení, sterilní i nesterilní. 
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Tabulka 2: Položky zásob v účetních výkazech 

  Účetní období (hodnoty za období uvedeny v tisících Kč) 

Položka 2013 2012 2011 2010 

Celková aktiva 1 356 423 1 229 428 1 084 682   995 293 

Zásoby   335 545   299 554   273 796   323 766 

 

Materiál   212 088   185 931   177 609   213 785 

NV a polotovary    65 288    66 496    51 053    63 623 

Výrobky    25 322    22 535    17 543    15 118 

Zboží    32 777    23 569    26 408    31 240 

Zdroj: Vlastní zpracování rozvahy společnosti FIT 
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Graf 1: Podíl zásob na celkových aktivech 

Graf 2: Podíl materiálu na zásobách 
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2.3. PROBLEMATIKA OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB VE SPOLEČNOSTI FIT 

Ve své práci se budu dále věnovat problematice přiřazování režijních nákladů, tedy se 

zaměřím na způsob a výši přiřazení režijních nákladů v rámci kalkulace nákladů pro 

konkrétní vyráběný produkt. Plánování nákladů a sledování nákladů skutečných je 

v podniku důležitou činností během celého účetního období. Co se týče plánových 

nákladů, jsou kalkulovány na začátku každého nového účetního období, skutečná výše 

nákladů a rozdíly v ocenění jsou zjišťovány ke konci každého období. Přiřazování 

režijních nákladů je problematika, ve které dochází k odlišnostem v případě využití 

IFRS. V této práci zkoumám vliv těchto změn v ocenění na hospodářský výsledek. Na 

základě informací získaných ve společnosti FIT jsem mohla vytvořit přehled oceňování 

a přiřazování režijních nákladů podle české účetní legislativy. Dále jsem zpracovala 

variantu s alternativou oceňování a přiřazení režijních nákladů při využití IFRS. 

2.3.1. POSTUP ZPRACOVÁNÍ VYBRANÉHO VÝROBKU 

Na základě konzultace se zaměstnancem společnosti FIT a získaných podkladů, jsem 

jako názorný příklad pro tuto práci zvolila natahovací stehenní ortézu, kterou podnik 

vyrábí. Ortéza patří do skupiny výrobků, které neprochází fází sterilizace. 

Výrobní postup je tvořen jednotlivými kroky, které je nutno striktně dodržet. Velmi 

důležitým krokem je v podniku provádění průběžné i výsledné kontroly, předchází se 

tak nadměrnému množství zmetků. Ve výrobě zdravotnických a farmaceutických potřeb 

je prvotřídní kvalita a bezchybnost výrobků na prvním místě. 
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Obrázek 1: Výrobní postup natahovací stehenní ortézy 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2.4. ZPŮSOB OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB V PODNIKU FIT 

Účetní jednotka se řídí pravidly pro oceňování zásob podle české účetní legislativy. 

V průběhu účetního období je řešeno oceňování jak nakupovaných zásob, tak i zásob 

vytvořených vlastní činností.   

Oceňování nakupovaných zásob materiálu – nabývání 

Materiál, který je dále využíván ve výrobě, je oceňován cenou, za kterou byl pořízen od 

dodavatele. Tato cena je zvýšena o náklady související s pořízením, na příklad náklady 

na dopravu materiálu či clo. 
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Oceňování nakupovaných zásob materiálu – úbytek 

Při úbytku materiálu, především z důvodu jeho spotřeby ve výrobě nebo v důsledku 

škody, vychází účetní jednotka z cen, za které byl pořízen. Je využívána oceňovací 

technika FIFO. Cena, za kterou byla pořízena nejstarší zásoba ve skladu, je použita jako 

první při výpočtu ocenění při úbytku. Následující tabulka č. 3 znázorňuje postup 

oceňování zásob pleteniny při výdeji materiálu za účelem spotřeby ve výrobě. První 

spotřeba vychází z ocenění 3,50 Kč za jednotku pro množství 125 m, zároveň také 

z ocenění 3 Kč z nakoupeného množství 200 m. Při další spotřebě byl výdej 175 m 

oceněn 3 Kč. 

Tabulka 3: Ukázka oceňování technikou FIFO při úbytku zásob materiálu 

Skladní karta   

Název zásoby Měrná jednotka Skladní karta číslo 

Pletenina typ M012 m 012 

Datum Doklad Text Množství 
Cena za 

jednotku 

Kč 

      příjem výdej zásoba příjem výdej zásoba 

1. 1. 2014 VÚD PS - - 125 3,50 - -   437,5 

5. 1. 2014 PRI01 Nákup 200 - 325 3,00   600 - 1 037,5 

6. 1. 2014 PRI02 Nákup 520 - 845 2,50 1 300 - 2 337,5 

8. 1. 2014 VYD01 Spotřeba - 150 695 3,42 - 512,5 1 825,0 

9. 1. 2014 VYD02 Spotřeba - 175 520 3,00 - 525 1 300,0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Oceňování zásob vlastní výroby - vznik 

Nedokončená výroba a hotové výrobky jsou oceňovány na úrovni nákladů, které byly 

stanoveny na začátku účetního období v plánové kalkulaci. Podkladem pro její sestavení 

je vždy skutečná výše nákladů, zjištěná na konci předcházejícího období. Účetní 

jednotka vychází z tzv. standardních cen materiálu, které se po celý rok nemění (pouze 

v případech, kdy dojde na příklad ke změně vyráběného množství v zakázce) a 

naplánovaných tarifů pro přiřazení části režijních nákladů. Výrobní náklady jsou 

tvořeny cenou materiálu, mzdovými náklady a proporcionální částí režijních nákladů. 

Na konci účetního období jsou porovnány kalkulované náklady se skutečně 

vynaloženými náklady a zaúčtují se případné odchylky. 
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Obrázek 2: Zjednodušený postup oceňování vyráběných zásob 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

K okamžiku sestavení účetní závěrky je zjišťován skutečný stav zásob v rámci 

inventarizace a dále účetní jednotka zkoumá, zda nedošlo ke snížení ocenění zásob 

v porovnání s tržním oceněním. V kapitole 2.7.1 se věnuji řešení právě takové situace, 

kdy v podniku došlo ke snížení ocenění zásob. 

Výrobní kapacita podniku FIT 

V tomto bodě podrobněji vysvětlím aktuální situaci podniku FIT, co se týče výrobní 

kapacity, protože s tímto pojmem dále pracuji. Potřebovala jsem zjistit, kolik kusů 

stehenních ortéz je možné v podniku vyrobit za optimálních výrobních podmínek. 

Využila jsem vzorec pro výpočet výrobní kapacity, který pracuje s čistým časovým 

fondem (ČF), v tomto případě jde o počet hodin, kdy jsou výrobní linky v provozu. 

Další proměnnou je počet výrobních linek v podniku (k) a jejich výkon za hodinu (n), 

tzn. počet kusů ortéz, které projdou výrobní linkou. Výsledkem je výrobní kapacita, ze 

které je dále zjištěna hodnota na úrovni jejího běžného využití. Společnost FIT pracuje 

s běžným využitím výrobní kapacity ve výši 97 %. Za optimálních podmínek počítá 

podnik s výrobní kapacitou 23 200 kusů stehenních ortéz. Výpočet je naznačen 

v uvedeném vzorci i tabulce č. 3. 
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𝑉ý𝑟𝑜𝑏𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎 = Č𝐹 × 𝑘 × 𝑛 

Tabulka 4: Výpočet výrobní kapacity podniku FIT 

Čistý časový fond (hodiny) 2990 

Počet jednotek výrobního zařízení (ks) 4 

Výkon jednotky výrobního zařízení (ks) 2 

Výrobní kapacita (ks) 23920 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Variantní plánování nákladů výroby 

V rámci podnikání je žádoucí provádět plánovou kalkulaci variantně. Je třeba brát 

v potaz proměnlivost a nejistotu ekonomického prostředí. Výkyvy v ekonomice mohou 

mít s velkou pravděpodobností vliv také na objem produkce podniku. Stejně tak objem 

produkce ovlivní také změna dodavatelsko-odběratelských vztahů, jako na příklad 

získání nových zakázek nebo naopak ztráta zákazníka. Příklad, který dále uvádím, proto 

také obsahuje více variant. Každá z nich odráží jinou hospodářskou situaci podniku FIT, 

kdy se vždy mění úroveň využití výrobní kapacity. V čem se jednotlivé varianty liší, 

zobrazuje tabulka č. 4. 

Tabulka 5: Varianty plánování výroby 

Varianta Využití výrobní kapacity Produkce stehenních ortéz 

1 Běžné 
Vyrobeno 23 200 kusů 

2 Nižší 
Vyrobeno 20 000 kusů. 

3 Vyšší 
Vyrobeno 26 000 kusů. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

První varianta představuje situaci, která počítá s běžným využitím výrobní kapacity. 

Podmínky na trhu se jeví jako optimální, výroba probíhá za obvyklých podmínek 

a v úvahu jsou brány také náklady na údržbu. 

Stav, ve kterém je vyprodukováno menší množství výrobků a výrobní kapacita tak není 

plně využita, odráží druhá varianta. Bereme tak v úvahu na příklad případný pokles 

zájmu zadavatelů zakázek. Důvodem může být jak upřednostnění konkurenční 

společnosti, tak i ekonomická krize. 

Třetí varianta ukazuje kalkulaci pro takový stav, kdy je skutečně vyrobeno více kusů 

a v porovnání s běžným využitím výrobní kapacity je produkce abnormálně vysoká. 
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Předpokládáme, že podniku se daří a poptávka odběratelů dosahuje nadprůměrných 

hodnot. 

 

Do úvahy jsou brány následující režijní náklady: 

 Energie   115 000 Kč 

 Opravy a údržba    23 000 Kč 

 Odpisy    225 000 Kč 

 Mzdy    750 000 Kč 

 Oblečení, ochranné pomůcky   52 000 Kč 

Celkové režijní náklady         1 165 000 Kč 

Náklady na opravy a údržbu jsou nezbytnými náklady, se kterými účetní jednotka 

každoročně počítá v rámci pravidelné údržby výrobních strojů. Položka režijních mezd 

zahrnuje náklady na mzdy vedoucích pracovníků výroby, dále také mzdy 

administrativních pracovníků. Režijní náklady jsou přiřazovány na kalkulační jednici 

pomocí procentních přirážek. Každá varianta je uvedena výpočtem této přirážky. Za 

rozvrhovou základnu byly pro výpočet zvoleny náklady na přímý materiál. 
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2.4.1. VARIANTA PRO BĚŽNÉ VYUŽITÍ VÝROBNÍ KAPACITY 

V této variantě vycházíme z předpokladu, že na úrovni normálního využití výrobní 

kapacity, vyrábí podnik průměrně 23 200 kusů stehenních ortéz. Poptávka po výrobku 

je dostatečná, podnik má své stálé zákazníky a u cen za materiál nedochází 

k výraznějším změnám. Tabulka č. 1 znázorňuje výpočet režijní přirážky. Se základnou 

celkových přímých nákladů na použitý materiál ve výši 760 960 Kč, vychází hodnota 

přirážky 153 %. 

Tabulka 6: Výpočet režijní přirážky - běžná výrobní kapacita 

Režijní náklady 1 165 000 Kč 

Přímý materiál na kus 32,8 Kč 

Celkový přímý materiál 760 960 Kč 

Procento přirážky 153 % 
Zdroj: Vlastní zpracování 

V následující tabulce je zaznačen výpočet celkových nákladů na výrobu 23 200 kusů 

ortéz, v jejím druhém sloupci s výpočty jsou celkové náklady rozpočítány na jeden kus. 

Jsou popsány jednotlivé výrobní fáze a použitý materiál. Celkové výrobní náklady činí 

2 169 560 Kč, jeden kus ortézy je tedy vyroben za 93,5 Kč.  
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Tabulka 7: Kalkulace nákladů celkových a nákladů na jeden kus stehenní ortézy - běžná výrobní kapacita  

Produkce (ks)    23 200   

1. fáze výrobní Celkem (Kč) Kus (Kč) 

Materiál   640 320 27,6 

Suchý zip   116 000  5,0 

Gumový pásek    81 200  3,5 

Pletenina    58 000  2,5 

PE fólie    97 440  4,2 

Nit    34 800  1,5 

Elastický popruh   104 400  4,5 

Etiketa    46 400  2,0 

Lemovací guma    74 240  3,2 

Textilní etiketa    27 840  1,2 

Mzdy    81 200  3,5 

2. fáze kontrolní     

Mzdy    81 200  3,5 

3. fáze balicí     

Materiál   120 640  5,2 

Mzdy    81 200  3,5 

Celkem přímé výrobní náklady 1 004 560 43,3 

Přiřazená fixní režie 1 165 000 50,2 

Celkové výrobní náklady 2 169 560 93,5 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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2.4.2. VARIANTA PRO NIŽŠÍ VYUŽITÍ VÝROBNÍ KAPACITY 

Situace, ve které výrobní kapacita není využita naplno, může velmi pravděpodobně 

nastat ve chvíli, kdy je trh v útlumu. Takový stav vnímá podnik jako negativní, zejména 

také kvůli nárůstu nákladů na materiál. Vyprodukováno je 20 000 kusů ortéz. 

Dodavatelé zvýšili své prodejní ceny, výroba je tak pro podnik zásadně nákladnější. Jak 

ukazuje tabulka č. 3, do výroby vstupuje významně dražší materiál, cena za kus činí 

36,9 Kč. Tento vyšší náklad se projeví také ve vypočtené procentní přirážce, která je 

připočtena ve výši 158 % hodnoty využitého přímého materiálu.  

Tabulka 8: Výpočet režijní přirážky - nevyužitá výrobní kapacita 

Režijní náklady 1 165 000 Kč 

Přímý materiál ks 36,9 Kč 

Celkový přímý materiál 738 000 Kč 

Procento přirážky 158 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce níže můžeme zhodnotit, že celkové výrobní náklady jsou nejnižší ze všech 

variant, činí 2 113 000 Kč. Podprůměrná výroba však způsobuje nejvyšší výrobní 

náklady na jeden kus výrobku, tj. 105,7 Kč. 
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Tabulka 9: Kalkulace nákladů celkových a nákladů na jeden kus stehenní ortézy - nevyužitá výrobní kapacita 

Produkce (ks)    20 000   

1. fáze výrobní Celkem (Kč) Kus (Kč) 

Materiál   634 000  31,7 

Suchý zip   110 000   5,5 

Gumový pásek    80 000   4,0 

Pletenina    64 000   3,2 

PE fólie    92 000   4,6 

Nit    42 000   2,1 

Elastický popruh    94 000   4,7 

Etiketa    50 000   2,5 

Lemovací guma    76 000   3,8 

Textilní etiketa    26 000   1,3 

Mzdy    70 000   3,5 

2. fáze kontrolní     

Mzdy    70 000   3,5 

3. fáze balicí     

Materiál   104 000   5,2 

Mzdy    70 000   3,5 

Celkem přímé výrobní náklady   948 000  47,4 

Přiřazená fixní režie 1 165 000  58,3 

Celkové výrobní náklady 2 113 000 105,7 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2.4.3. VARIANTA PRO VYŠŠÍ VYUŽITÍ VÝROBNÍ KAPACITY 

Třetí varianta zobrazuje pozitivní stav výroby a celkové situace na trhu. Celková 

produkce ortéz činí 26 000 kusů. Ceny vstupního materiálu jsou nižší a obvyklý počet 

zadavatelů zakázek vzrostl. Poptávka na trhu je tedy nadprůměrná a množství 

stehenních ortéz je vyráběno nad obvyklou úroveň. Celkové výrobní náklady jsou vyšší 

než při normálním využití výrobní kapacity, nicméně produkce většího množství 

výrobků umožní nejnižší výrobní náklady na jeden kus. V tabulce č. 5 můžeme vidět, že 

přímé materiálové náklady na 1 kus činí 32,8 Kč, celkové jsou ve výši 852 800 Kč. 

Režijní přirážka je v hodnotě 137 %. 
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Tabulka 10: Výpočet režijní přirážky - nadprůměrná výrobní kapacita 

Režijní náklady 1 165 000 Kč 

Přímý materiál ks 32,8 Kč 

Celkový přímý materiál 852 800 Kč 

Procento přirážky 137 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Hodnotu celkových nákladů na výrobu při uvažované optimistické variantě můžeme 

vidět v tabulce č. 6, činí 2 290 800 Kč. Jedna ortéza je vyrobena s náklady 88,1 Kč. 

Tabulka 11: Kalkulace nákladů celkových a nákladů na jeden kus stehenní ortézy - nadprůměrná výrobní 

kapacita 

Produkce (ks)    26 000   

1. fáze výrobní Celkem (Kč) Kus (Kč) 

Materiál   717 600  27,6 

Suchý zip   130 000   5,0 

Gumový pásek    91 000   3,5 

Pletenina    65 000   2,5 

PE fólie   109 200   4,2 

Nit    39 000   1,5 

Elastický popruh   117 000   4,5 

Etiketa    52 000   2,0 

Lemovací guma    83 200   3,2 

Textilní etiketa    31 200   1,2 

Mzdy    91 000   3,5 

2. fáze kontrolní     

Mzdy    91 000   3,5 

3. fáze balicí     

Materiál   135 200   5,2 

Mzdy    91 000   3,5 

Celkem přímé výrobní náklady 1 125 800  43,3 

Rozdělení fixní režie 1 165 000  44,8 

Celkové výrobní náklady 2 290 800  88,1 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.5. ZPŮSOB OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB PODLE IFRS 

Pro zdůraznění odlišnosti přístupů v oceňování zásob mezi českými předpisy a IFRS 

jsou dále uvedeny variantní kalkulace podle mezinárodních standardů. Zaměřila jsem se 

zde na přiřazování fixních režijních nákladů, neboť právě zde dochází k odklonu od 

hodnot převzatých z českého účetnictví. Jednotlivé varianty jsou modelovány stejně 

jako u předchozích příkladů, nejprve varianta běžného využití výrobní kapacity, 

následují negativní varianta s nižším využitím výrobní kapacity a pozitivní verze, která 

odráží situaci s vyšším využitím výrobní kapacity. 

 

2.5.1. VARIANTA PRO BĚŽNÉ VYUŽITÍ VÝROBNÍ KAPACITY 

Opět jde o situaci, která zobrazuje standardní situaci v podniku. Nedochází k radikálním 

změnám v dodavatelsko-odběratelských vztazích, ani v samotném podniku. Vyrobeno 

je 23 000 kusů ortéz. Tržní prostředí se taktéž nachází v rovnováze. Výrobní náklady se 

v rámci normálního využití výrobní kapacity shodují s náklady dle českého účetnictví. 

Tabulka 12: Výpočet režijní přirážky - běžná výrobní kapacita 

Režijní náklady 1 165 000 Kč 

Přímý materiál ks 32,8 Kč 

Celkový přímý materiál 760 960 Kč 

Procento přirážky 153 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Průběh výroby a využité materiálové položky jsou popsány v níže uvedené tabulce č. 8. 

Vedle sloupce s kalkulací celkových nákladů na výrobu 23 000 ortéz jsou náklady dále 

rozpočítány na jeden kus. Stejně jako v kalkulaci nákladů českého účetnictví, vychází 

celkové výrobní náklady na kus u běžného využití výrobní kapacity na 93,5 Kč.  
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Tabulka 13: Kalkulace nákladů celkových a nákladů na jeden kus ortézy - běžná výrobní kapacita 

Produkce (ks)    23 200   

1. fáze výrobní Celkem (Kč) Kus (Kč) 

Materiál   640 320 27,6 

Suchý zip   116 000  5,0 

Gumový pásek    81 200  3,5 

Pletenina    58 000  2,5 

PE fólie    97 440  4,2 

Nit    34 800  1,5 

Elastický popruh   104 400  4,5 

Etiketa    46 400  2,0 

Lemovací guma    74 240  3,2 

Textilní etiketa    27 840  1,2 

Mzdy    81 200  3,5 

2. fáze kontrolní     

Mzdy    81 200  3,5 

3. fáze balicí     

Materiál   120 640  5,2 

Mzdy    81 200  3,5 

Celkem přímé výrobní náklady 1 004 560 43,3 

Přiřazená fixní režie 1 165 000 50,2 

Celkové výrobní náklady 2 169 560 93,5 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.5.2. VARIANTA PRO NIŽŠÍ VYUŽITÍ VÝROBNÍ KAPACITY 

Stejně jako ve variantě podle českých předpisů, jde opět o negativní stav v podniku, kdy 

výroba poklesla a ortéz se vyrobilo pouze 20 000 kusů. Právě zde však dochází ke 

zmíněné odlišnosti přístupu IFRS od českých předpisů. Zatímco české předpisy 

umožňují nadhodnocení zásob a dochází tak k odklonu od reálné hodnoty aktiva, IFRS 

ošetřují tuto situaci jiným způsobem, přísněji. V případě nižšího využití výrobní 

kapacity, bereme ve výpočtu do úvahy hodnoty, které odpovídají běžnému využití 

výrobní kapacity. Získanou hodnotu přirážky pak násobíme skutečnou výší produkce. 

Zůstává zde tak hodnota nepřiřazených fixních režijních nákladů. Ty jsou dále uznány 

jako náklady, které sníží hospodářský výsledek. 

Odlišný přístup k přiřazení režijní nákladů je patrný již při výpočtu režijní přirážky. 

Navzdory tomu, že do výroby vstupuje dražší materiál, vycházíme z hodnot, které 

odpovídají normálnímu využití výrobní kapacity. To znamená, že počítáme s celkovým 

přímým materiálem v hodnotě 760 960 Kč, na jeden kus výroby tak připadá 32,8 Kč. 

Režijní náklady jsou tedy přiřazeny ve výši 153 %. 

Tabulka 14: Výpočet režijní přirážky - nižší výrobní kapacita 

Režijní náklady 1 165 000 Kč 

Přímý materiál ks 32,8 Kč 

Celkový přímý materiál 760 960 Kč 

Procento přirážky 153 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Následující tabulka č. 10 znázorňuje kalkulaci celkových nákladů a nákladů na jeden 

kus výroby. Přiřazená fixní režie na jeden kus odpovídá hodně při běžném využití 

kapacity 50,2 Kč. Při výrobě 20 000 kusů ortéz činí celková hodnota přiřazené fixní 

režie 1 004 310 Kč. Celkové náklady na jeden kus jsou 97,6 Kč a pro celou výrobu ve 

výši 1 952 310 Kč. Z celkových režijních nákladů ve výši 1 165 000 Kč tak zůstává 

nepřiřazená hodnota fixní režie 160 690 Kč. Tuto částku musí účetní jednotka dále 

zaúčtovat do nákladů. 
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Tabulka 15: Kalkulace nákladů celkových a nákladů na jeden kus ortézy - nižší výrobní kapacita 

Produkce (ks)    20 000   

1. fáze výrobní Celkem (Kč) Kus (Kč) 

Materiál   634 000 31,7 

Suchý zip   110 000  5,5 

Gumový pásek    80 000  4,0 

Pletenina    64 000  3,2 

PE fólie    92 000  4,6 

Nit    42 000  2,1 

Elastický popruh    94 000  4,7 

Etiketa    50 000  2,5 

Lemovací guma    76 000  3,8 

Textilní etiketa    26 000  1,3 

Mzdy    70 000  3,5 

2. fáze kontrolní     

Mzdy    70 000  3,5 

3. fáze balicí     

Materiál   104 000  5,2 

Mzdy    70 000  3,5 

Celkem přímé výrobní náklady   948 000 47,4 

Přiřazená fixní režie 1 004 310 50,2 

Celkové výrobní náklady 1 952 310 97,6 

Nepřiřazená fixní režie   160 690   

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2.5.3. VARIANTA PRO VYŠŠÍ VYUŽITÍ VÝROBNÍ KAPACITY 

Pozitivní varianta je v přiřazování fixních režijních nákladů stejná jako pro české 

předpisy. Podnik vyrobil 26 000 kusů ortéz a těší se příznivým cenám za materiál od 

dodavatelů. Společnost získala nové odběratele a do výroby bylo zadáno také více 

zakázek. Režijní přirážka je stanovena na 137 % nákladů na přímý materiál. 

Tabulka 16: Výpočet režijní přirážky - vyšší výrobní kapacita 

Režijní náklady 1 165 000 Kč 

Přímý materiál ks 32,8 Kč 

Celkový přímý materiál 852 800 Kč 

Procento přirážky 137 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 



57 
  

Fixní režie je přidělována na základě skutečných nákladů na výrobu v situaci vyššího 

využití výrobní kapacity. Kalkulace celkových nákladů i nákladů na jeden kus probíhá 

stejným způsobem jako ve variantě podle české legislativy. 

Tabulka 17: Kalkulace nákladů celkových a nákladů na jeden kus ortézy - vyšší výrobní kapacita 

Produkce (ks)    26 000   

1. fáze výrobní Celkem (Kč) Kus (Kč) 

Materiál   717 600 27,6 

Suchý zip   130 000  5,0 

Gumový pásek    91 000  3,5 

Pletenina    65 000  2,5 

PE fólie   109 200  4,2 

Nit    39 000  1,5 

Elastický popruh   117 000  4,5 

Etiketa    52 000  2,0 

Lemovací guma    83 200  3,2 

Textilní etiketa    31 200  1,2 

Mzdy    91 000  3,5 

2. fáze kontrolní     

Mzdy    91 000  3,5 

3. fáze balicí     

Materiál   135 200  5,2 

Mzdy    91 000  3,5 

Celkem přímé výrobní náklady 1 125 800 43,3 

Rozdělení fixní režie 1 165 000 44,8 

Celkové výrobní náklady 2 290 800 88,1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2.6. VLIV ZMĚNY OCENĚNÍ ZÁSOB NA VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

Provedením podrobného zkoumání pomocí variantních přístupů oceňování při výrobě 

stehenní ortézy jsou patrné odlišné výsledky přiřazených nákladů.  Nejzásadnější rozdíl 

v pojetí ocenění českých účetních předpisů a mezinárodních standardů, který účetní 

jednotku může zatížit, se projevil v případě podprůměrné výroby, tj. při nižším využití 

výrobní kapacity.  Následující tabulka č. 13 ukazuje na konkrétním příkladu, jaký vliv 

mají tyto změny na výsledek hospodaření a následně také na výslednou daňovou 

povinnost. 
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 Společnost počítá ve sledovaném účetním období s prodejem 18 000 kusů stehenních 

ortéz. Prodejní cena za jeden kus je stanovena na 350 Kč, celkové výnosy v tom případě 

činí 6 300 000 Kč. Tabulka je opět členěna variantně, varianta 1 představuje normální 

situaci, kdy je využití kapacity na běžné úrovni, varianta 2 nepříznivou situaci, kdy 

poptávka klesá a využití výrobní kapacity je nižší, varianta 3 je optimistická, 

s nadprůměrnou výší výroby. Při výpočtu přiřazení fixních nákladů ve variantě 2 se 

vycházelo z hodnot varianty 1, tedy z běžného využití výrobní kapacity. Fixní náklady 

na kus jsou zde ve výši 50,2 Kč na kus. Celkové přiřazené fixní náklady jsou nižší než 

v ostatních dvou variantách, přesně o 160 690 Kč. Tato částka dále ovlivňuje výsledek 

hospodaření, je zahrnuta do uznatelných nákladů v období, kdy byly vynaloženy. 

Tabulkový přehled ukazuje, že porovnáním české účetní legislativy a mezinárodních 

standardů jsou patrné odlišené výsledky hospodaření ve variantě 2. Vyšší částka 

u výsledku hospodaření vychází v případě uplatnění mezinárodních standardů. Rozdíl 

odpovídá výši 144 621 Kč. Od výsledku hospodaření se dále odvíjí výše daňové 

povinnosti. Vzhledem k vyššímu výsledku hospodaření se v případě využití 

mezinárodních standardů odvádí také vyšší daň z příjmů. Rozdíl mezi částkami daně 

z příjmů v tomto případě činí 27 478 Kč.  

Pro podnik se uplatňování českých předpisů v účetnictví jeví jako jednoznačně 

výhodnější. Zavedení mezinárodních standardů jsou méně lákavou variantou, právě 

kvůli většímu daňovému břemenu.  Co je však pro podnikatele finančně nepříznivé, 

z hlediska státu, který je příjemcem daní, představuje stejná položka nezanedbatelný 

příjem.  Tento fakt může být pro stát silnou motivací k úpravě zákonů, co se týče 

implementace IFRS do české účetní legislativy. 
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Tabulka 18: Vliv změny ocenění zásob na výsledek hospodaření 

    Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

    kus (množství) celkem (Kč) kus (množství) celkem (Kč) kus (množství) celkem (Kč) 

Produkce        23 200      20 000      26 000 

Přímý materiál 
ČR 32,8   760 960  36,9   738 000 32,8   852 800 

IFRS 32,8   760 960  36,9   738 000 32,8   852 800 

Přímé mzdy 
ČR 10,5   243 600  10,5   210 000 10,5   273 000 

IFRS 10,5   243 600  10,5   210 000 10,5   273 000 

Přiřazené fixní režijní náklady 

ČR 50,2 1 165 000  58,3 1 165 000 44,8 1 165 000 

IFRS 50,2 1 165 000  50,2 1 004 310 44,8 1 165 000 

Celkové výrobní náklady 

ČR 93,5 2 169 560 105,7 2 113 000 88,1 2 290 800 

IFRS 93,5 2 169 560  97,6 1 952 310 88,1 2 290 800 

Nepřiřazená fixní režie IFRS         160 690     

Prodej 350 Kč/ks   18 000 6 300 000 18000 6 300 000    18 000 6 300 000 

Náklady na prodané výrobky 

ČR 18 000 1 683 279 18000 1 901 700    18 000 1 585 938 

IFRS 18 000 1 683 279 18000 1 757 079    18 000 1 585 938 

Konečná zásoba výrobků 

ČR  5 200   486 281 2000   211 300     8 000   704 862 

IFRS  5 200   486 281 2000   195 231     8 000   704 862 

Výsledek hospodaření 

ČR   4 616 721   4 398 300   4 714 062 

IFRS   4 616 721   4 542 921   4 714 062 

Rozdíl ve výsledku 

hospodaření 

          144 621     

              

Daň z příjmu 19 % 
ČR     877 177     835 677     895 672 

IFRS     877 177     863 155     895 672 

Rozdíl v dani z příjmu            27 478     

Zdroj: Vlastní zpracování
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2.7. NAPLŇOVÁNÍ PRINCIPU OPATRNOSTI 

V podniku je naplňována zásada opatrnosti a věrného zobrazování skutečnosti 

prostřednictvím opatření, obsažených zákonem o účetnictví. Účetní jednotka tak 

zohledňuje předvídatelná rizika a ztráty. Na konkrétních případech je dále detailněji 

rozebrán postup vytváření opravných položek k zásobám, dále také tvorba rezerv na 

rozpracovanost. 

2.7.1. PROBLEMATIKA OPRAVNÝCH POLOŽEK V PODNIKU 

Opravné položky jsou v podniku obecně vytvářeny k zásobám, které během roku 

nevykazují žádný pohyb, k pomalu obrátkovým zásobám, z důvodu kvality a dále pak 

v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než prodejní cena 

zásob snížená o náklady spojené s prodejem. Tvorbou opravných položek účetní 

jednotka dodržuje účetní zásadu a nenadhodnocuje zásoby. 

Výše jednotlivých opravných položek je dále přezkoušena vedoucími pracovníky 

výroby, kteří ji mohou změnit a vytvořit tak individuální opravnou položku. 

Na základě informací z účetních výkazů jsem pomocí poměrových ukazatelů aktivity 

zkoumala obrat jednotlivých položek zásob. Tedy materiál, výrobky a zboží. 

Postupovala jsem podle následujícího obecného vzorce pro výpočet doby obratu zásob 

(13), kde průměrná výše zásob vychází z hodnot na začátku a na konci účetního období. 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 =  
𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑣ýš𝑒 𝑧á𝑠𝑜𝑏

𝑅𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦/360
 

Sledovala jsem hodnoty za uplynulé roky 2011-2013. V jednotlivých položkách zásob 

jsou výsledky následující:  

Tabulka 19: Doba obratu zásob (hodnoty vyjádřeny počtem dní) 

    
  Sledované období 

Druh zásoby 2011 2012 2013 

Materiál 45,9 40,6 42,0 

Zboží 6,8 5,6 5,9 

Výrobky 3,8 4,5 5,0 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Hodnoty v uvedených letech mají lehce kolísavou tendenci, nicméně rozdíly mezi nimi 

nejsou příliš významné. Nejdéle je v zásobách vázán materiál. 

Aby měla účetní jednotka detailnější přehled o pohybu zásob na skladě, provádí 

kontrolu jednotlivých položek v rámci inventarizace. 

Zaměřila jsem se na účetní případ, řešený roku 2013. Během tohoto účetního období 

nastaly změny, které nadále ovlivnily výrobu i odbyt sady sterilních obvazů.  Došlo 

k obměně nabízených produktů a strana poptávky na tuto změnu rovněž zareagovala.  

Jedná se o výrobek, který je určen na vlhké ošetřování akutních či chronických ran. 

Taková zranění vyžadují obzvláště citlivý přístup a společnost se v této oblasti věnuje 

stále probíhajícímu, intenzivnímu výzkumu. V oblasti zdravotnictví se společnost svými 

výrobky řadí mezi ty nejlepší na trhu, právě díky jejich kvalitě a inovacím. Nicméně 

není na tomto poli jedinou, i zde je silné konkurenční prostředí. Proto se podnik snaží 

pružně reagovat na potřeby svých zákazníků. Zmíněná sada sestává z několika obvazů, 

jejichž použití se odvíjí od fáze hojení rány. V roce 2013 byl zaveden nový výrobní 

postup, nejzásadnější změnou přitom bylo využití jiného materiálu. Začala se tedy 

vyrábět sada s lepšími vlastnostmi, která byla také ihned uvedena na trh. Zákazníci 

inovovanou sadu obvazů přijali velmi pozitivně a navzdory vyšší ceně dali nové verzi 

přednost před původní. Tyto změny nastaly během roku 2013 a projevily se také 

v evidenci skladových zásob. Na základě inventarizace provedla účetní jednotka 

opatření, která zohlednila změnu v poptávce. Pro zjednodušení budu dále původní 

vyrobenou sadu obvazů označovat jako výrobek typu A, nová verze obvazů s lepšími 

vlastnostmi bude označena jako výrobek typu B. 

Na základě provedené inventarizace bylo zjištěno, že během roku 2013 proběhl pouze 

minimální pohyb zásob sady obvazů typu A. Novým i stávajícím zákazníkům byly 

nabídnuty obvazy typu B za výhodnou zaváděcí cenu. Typ B následně upřednostňovala 

naprostá většina zákazníků. Původní typ obvazů A tedy zaznamenal na skladě pouze 

minoritní úbytek v hodnotě cca 150 kusů. Účetní jednotka na skladě koncem roku 2013 

evidovala 12 500 kusů obvazů. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o vytvoření opravné 

položky ve výši 50 % hodnoty zásob. 

V následujícím účetním období došlo k několika účetním operacím. Účetní jednotka má 

nyní za cíl doprodej sady obvazů typu A se slevou, protože odběratelé poptávají 



62 
  

ve většině případů sadu obvazů typu B, nicméně ještě stále je zde možnost prodeje 

původního typu A. Podařilo se takto uskutečnit prodej 500 kusů obvazů typu A za 

60 % skladové ceny zásob. Zároveň byla částečně zrušena vytvořená opravná položka 

ve výši 87 500 Kč. Další doprodej se uskutečnil v celkovém množství 3 000 kusů za 

70  % skladové ceny. Opravná položka byla částečně zrušena ve výši 525 000 Kč. Na 

konci účetního období evidovala účetní jednotka 9 000 kusů obvazů typu A v hodnotě 

3 150 000 Kč. Jejich doprodej plánuje uskutečnit během příštího účetního období. Za 

tento rok 2014 jsou evidovány opravné položky k zásobám ve výši 1 575 000 Kč. 

Tabulka 20: Tvorba a čerpání opravných položek 

Účetní případ   Kč Zaúčtování 

PS k 31. 12. 2013 zásob obvazů typu A 12 500 ks 4 375 000 123 x 

Tvorba opravné položky ve výši 50 %   2 187 500 559 194 

    
 

    

Účetní případy následujícího účetního období:   
 

    

Prodej obvazů typu A za 60 % skladové ceny 500 ks 105 000 311 601 

DPH 15 %   15 750 311 343 

Úbytek ze skladu   175 000 613 123 

Částečné zrušení opravné položky   87 500 194 559 

Prodej obvazů typu A za 70 % skladové ceny 3 000 ks 735 000 311 601 

DPH 15 %   110 250 311 343 

Úbytek ze skladu   1 050 000 613 123 

Částečné zrušení opravné položky   525 000 194 559 

    
 

    

KS k 31. 12. 2014 zásob obvazů typu A 9 000 ks 3 150 000 123 x 

Stav opravných položek k 31. 12. 2014   1 575 000 559 194 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.8. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Provedením důsledné analýzy problematiky oceňování zásob lze obecně konstatovat, že 

mezinárodní standardy IAS 2 - Zásoby přistupují k oceňování a vykazování přísněji 

a jsou na více místech detailněji zpracovány.  

Přikláním se k přísnějšímu hodnocení i vykazování majetku podniku, u mezinárodních 

standardů je podstatně více respektována zásada opatrnosti a věrného zobrazení 

skutečnosti, které česká účetní legislativa rovněž vyžaduje, nicméně v některých 

ohledech je benevolentnější. 

Problém, kterým jsem se ve své práci zabývala podrobněji, je právě odlišný přístup 

mezinárodních standardů k přiřazování fixních režijních nákladů. V tomto ohledu jsem 

přesvědčena o tom, že by bylo vhodné implementovat v podniku FIT mezinárodní 

standardy IFRS. Mezinárodní standardy nepřipouští nadhodnocování zásob při snížení 

využití výrobní kapacity pod její běžnou úroveň. V případě jejich zavedení bude tedy 

nutné ocenění zásob upravit podle stanovených pravidel, v případě nižšího využití 

výrobní kapacity.  

Nejzásadnější odklon od věrného zobrazení skutečnosti jsem v analytické části ukázala 

v přiřazování režijních nákladů v případě produkce 20 000 kusů ortéz, tedy při nižším 

využití výrobní kapacity. Svůj návrh modeluji na příkladu, zobrazující tuto situaci. 

V rámci hodnocení dopadu na hospodaření podniku se zaměřím především na 

zkoumanou oblast, tedy na zásoby, jejich ocenění a jak dále ovlivní výsledek 

hospodaření. 

Implementace IFRS v podniku FIT 

Podnik nerealizoval plánovanou zakázku a vyrobilo se pouze těchto 20 000 kusů. 

Režijní náklady budou přiřazeny pouze v takové výši, aby odpovídaly skutečné výši 

produkce. Hotové výrobky tak nebudou nadhodnoceny a podniku FIT tak vznikne 

náklad nepřiřazené fixní režie v hodnotě 160 690 Kč. 

Považuji za nezbytné, aby byl podnik na takové nákladové riziko připraven a vytvářel 

účetní rezervu na rizika a ztráty tohoto druhu vždy během celého účetního období. 

V případě, že k takovému nákladu nedojde, rezerva bude rozpuštěna. V případě, že 
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situace bude jiná, vytvořená rezerva bude využita. Účetní jednotka tak nebude zatížena 

vyšším nákladem v jednom okamžiku. Naplňují se také účetní zásady opatrnosti 

a věrného a poctivého zobrazení skutečnosti. 

Počítám s variantou, ve které je do výroby zadána zakázka, která svým množstvím 

produkce nedosahuje běžného využití výrobní kapacity. Proto účetní jednotka vytvoří 

nákladový plán, který odráží variantu s nižším využitím výrobní kapacity. V podniku 

FIT je běžné, že jedna zakázka je zpracovávána v průběhu více měsíců. Někdy dokonce 

výroba zasahuje do více účetních období. Takto jsem vypracovala také plán zmíněné 

zakázky na výrobu 20 000 kusů stehenních ortéz. Výroba je naplánována na každý 

měsíc v roce. Kromě prosince, kdy má být podle plánu vyrobeno 1 300 kusů ortéz, se 

v každém dalším měsíci počítá s výrobou 1 700 kusů ortéz. Jelikož je zde předpoklad, 

že nebude vyrobeno více než 20 000 kusů ortéz v rámci zadané zakázky, režijní náklady 

jsou připočítávány na úrovni běžného využití výrobní kapacity. Případné odchylky (na 

příklad v dodavatelských cenách materiálu) budou zjištěny koncem účetního období, 

proto navrhuji, aby s ohledem na zásadu opatrnosti účetní jednotka vytvářela každý 

měsíc rezervu ve výši nepřiřazených režijní nákladů, které budou s velkou 

pravděpodobností na konci účetního období zaúčtovány do nákladů, nicméně se 

neodrazí ve výrobních nákladech na hotový výrobek.  

Cena zakázky pro odběratele je nastavena na základě plánových nákladů na začátku 

období, počítá se s případnými odchylkami, např. v ceně za materiál apod. Prodejní 

cena má toleranci určité odchylky, nicméně pouze minimální hodnoty. Náklady na 

zhotovení výrobku se však během období mohou jakkoliv změnit. Stejně tak může být 

do výroby zadána další zakázka, která navýší využití výrobní kapacity linky na výrobu 

stehenních ortéz a částka nepřiřazených režijních nákladů tak může být dodatečně 

přiřazena k výrobním nákladům. Zjišťování skutečných nákladů probíhá proto na konci 

účetního období, kdy je skutečná výše nákladů zaúčtována, popřípadě zúčtovány 

vytvořené rezervy. Postup kalkulace nákladů a vytváření rezervy na případná rizika 

a ztráty, v případě výroby stehenních ortéz, je znázorněn v následující tabulce č. 20. 
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Tabulka 21: Návrh tvoření rezervy u rozpracované zakázky 

Náklady na rozpracovanou zakázku 20 000 ks 1 ks Zaúčtování 

      
 

Leden (produkce v ks) 1 700   
 

Materiálové a mzdové náklady 80 580,0 47,4 
 

Připočítaná část režijních nákladů 85 366,4 50,2 
 

Tvorba rezervy 13 658,6   554/459 

Únor (produkce v ks) 1 700   
 

Materiálové a mzdové náklady 80 580,0 47,4 
 

Připočítaná část režijních nákladů 85 366,4 50,2 
 

Tvorba rezervy 13 658,6   554/459 

Březen (produkce v ks) 1 700   
 

Materiálové a mzdové náklady 80 580,0 47,4 
 

Připočítaná část režijních nákladů 85 366,4 50,2 
 

Tvorba rezervy 13 658,6   554/459 

Duben (produkce v ks) 1 700   
 

Materiálové a mzdové náklady 80 580,0 47,4 
 

Připočítaná část režijních nákladů 85 366,4 50,2 
 

Tvorba rezervy 13 658,6   554/459 

Květen (produkce v ks) 1 700   
 

Materiálové a mzdové náklady 80 580,0 47,4 
 

Připočítaná část režijních nákladů 85 366,4 50,2 
 

Tvorba rezervy 13 658,6   554/459 

Červen (produkce v ks) 1 700   
 

Materiálové a mzdové náklady 80 580,0 47,4 
 

Připočítaná část režijních nákladů 85 366,4 50,2 
 

Tvorba rezervy 13 658,6   554/459 

Červenec (produkce v ks) 1 700   
 

Materiálové a mzdové náklady 80 580,0 47,4 
 

Připočítaná část režijních nákladů 85 366,4 50,2 
 

Tvorba rezervy 13 658,6   554/459 

Srpen (produkce v ks) 1 700   
 

Materiálové a mzdové náklady 80 580,0 47,4 
 

Připočítaná část režijních nákladů 85 366,4 50,2 
 

Tvorba rezervy 13 658,6   554/459 

Září (produkce v ks) 1 700   
 

Materiálové a mzdové náklady 80 580,0 47,4 
 

Připočítaná část režijních nákladů 85 366,4 50,2 
 

Tvorba rezervy 13 658,6   554/459 
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Říjen (produkce v ks) 1 700   
 

Materiálové a mzdové náklady 80 580,0 47,4 
 

Připočítaná část režijních nákladů 85 366,4 50,2 
 

Tvorba rezervy 13 658,6   554/459 

Listopad (produkce v ks) 1 700   
 

Materiálové a mzdové náklady 80 580,0 47,4 
 

Připočítaná část režijních nákladů 85 366,4 50,2 
 

Tvorba rezervy 13 658,6   554/459 

Prosinec (produkce v ks) 1 300   
 

Materiálové a mzdové náklady 61 620,0 47,4 
 

Připočítaná část režijních nákladů 65 280,2 50,2 
 

Tvorba rezervy 10 444,8   554/459 

      
 

Čerpání vytvořené rezervy 160 689,7   459/554 

Zaúčtování nepřiřazené režie 160 689,7   5xx/3xx 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vliv navrhovaného řešení na hospodaření podniku 

Navrhované řešení spočívá v uplatnění přístupu podle mezinárodních zásad, tzn. 

přiřazení režijních nákladů hotovým výrobkům v takové výši, která odpovídá běžnému 

využití výrobní kapacity. Následující tabulka č. 22 zobrazuje porovnání dvou situací. 

Při využití české legislativy, která je v podniku uplatňována nyní, a při využití IFRS, 

v případě že by je podnik implementoval.  

Hodnota přímých nákladů zůstává stejná. Při uplatnění IFRS dojde ke změně ve výši 

přiřazených fixních nákladů. Nepřiřazená částka, která bude zvlášť zaúčtována do 

nákladů, je vidět v prvním zvýrazněném řádku. Při uvažované prodejní ceně 350 Kč za 

kus a nákladech na 18 000 kusů prodaných výrobků ve výši 1 757 079 Kč odpovídá 

výsledek hospodaření hodnotě 4 542 921 Kč. To bude o 144 621 Kč více, než podnik 

vykazuje nyní. Daňová povinnost se v tomto případě rovná 863 155 Kč. To je o 27 478 

Kč více než společnost FIT odvádí při uplatnění postupu oceňování podle české 

legislativy. Částku 27 478 Kč považuji za náklad, v případě realizace navrhovaného 

řešení, pokud by se situace odvíjela podle plánové varianty. 
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Tabulka 22: Vliv implementace IFRS na ocenění vyráběných stehenních ortéz 

   Použité standardy Kus (množství) Celkem (Kč) 

Produkce     20 000 ks 

Přiřazené fixní režijní náklady 
ČR  58,3 1 165 000 

IFRS  50,2 1 004 310 

Celkové výrobní náklady 
ČR 105,7 2 113 000 

IFRS  97,6 1 952 310 

Nepřiřazená fixní režie IFRS     160 690 

Prodej 350 Kč/ks   18 000 6 300 000 

Náklady na prodané výrobky 
ČR 18 000 1 901 700 

IFRS 18 000 1 757 079 

Konečná zásoba výrobků 
ČR  2 000   211 300 

IFRS  2 000   195 231 

Výsledek hospodaření 
ČR   4 398 300 

IFRS   4 542 921 

Rozdíl ve VH       144 621 

Daň z příjmu 19 % 
ČR     835 677 

IFRS     863 155 

Rozdíl v dani z příjmu        27 478 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Implementací mezinárodních standardů dochází sice k ne příliš výhodné změně ve 

výsledku hospodaření a následně i daňové povinnosti, díky tomuto opatření je však 

zohledněna zásada opatrnosti a poctivého zobrazování skutečné situace v účetnictví. 

Dále je třeba zhodnotit tuto změnu z dlouhodobého hlediska. Přechod na mezinárodní 

standardy otvírá podniku nové cesty a investiční příležitosti. Právě srozumitelnost 

účetního výkaznictví s ohledem na nejširší okruh uživatelů v globálním měřítku zakládá 

tolik potřebnou důvěru potenciálních investorů v podnik. 
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ZÁVĚR 

Cílem mojí práce bylo názorně ukázat, jak oceňování zásob ovlivňuje výsledek 

hospodaření v konkrétním podniku na vybrané položce zásob a k jakým odlišnostem 

v přístupu k oceňování dochází podle české účetní legislativy a mezinárodních 

standardů IFRS. Výstupem měla být navržená opatření při naplnění zásad opatrnosti. 

První část práce je založena na teoretických poznatcích s využitím odborné literatury. 

Rozebrána je zde problematika zásob, jejich vymezení, metody oceňování a vykazování 

v účetnictví. Nejprve jsem se zabývala pohledem českých účetních předpisů na zásoby, 

další oddíl je věnován mezinárodním standardům IFRS. Zdůraznila jsem rozdíly v jejich 

přístupech, které jsou pro oceňování zásob nejvýznamnější. 

Pro zpracování analytické části jsem využila spolupráce s konkrétním výrobním 

podnikem, jehož předmětem činnosti je výroba zdravotnických potřeb. Zaměřila jsem se 

na několik bodů, ke kterým jsem vytvořila názorné příklady. První příklad pracuje se 

zásobami vyráběných stehenních ortéz a je řešen variantně – každá varianta se odvíjí od 

jiné hospodářské situace v podniku. Detailně jsem rozebrala výrobní postup a kalkulaci 

výrobních nákladů. Právě na tomto příkladu ukazuji odlišnost v oceňování při používání 

mezinárodních účetních standardů IFRS ve srovnání s českou účetní legislativou, podle 

které vede účetnictví vybraný podnik. Jeden pohled vždy ukazuje, jak provádí 

oceňování podnik podle českých předpisů, druhý pohled nabízí řešení podle 

mezinárodních standardů, jak by oceňování probíhalo, a v jakých hodnotách, pokud by 

byly použity na stejný případ. Řešeno bylo především přiřazování fixní režie do 

výrobních nákladů na základě využité výrobní kapacity. Dále jsem zjišťovala vliv 

změny tohoto ocenění na výsledek hospodaření.  

Závěr analytické části jsem věnovala vytvoření názorného příkladu toho, jakým 

způsobem podnik pracuje s naplňováním účetních zásad, jako je zásada opatrnosti 

a dodržování věrného a poctivého zobrazování skutečnosti. Příklad jsem modelovala na 

vytváření opravných položek k zásobám z důvodu snížení hodnoty zásob. Tento příklad 

jsem se rozhodla uvést, jelikož mě zaujal účetní případ, který byl v podniku řešen 

během minulého účetního období. Předmětem tohoto případu byla sada sterilních 

obvazů, u kterých došlo na základě změny poptávky na trhu ke snížení ocenění 
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v účetnictví. V podniku bylo rozhodnuto o vytvoření opravné položky k těmto zásobám, 

čímž účetní jednotka zamezila nadhodnocení zásob. Účetní jednotka těmito opatřeními 

udržuje věrný obraz skutečnosti v účetnictví.  

V té části práce, kterou jsem věnovala vlastním návrhům, se přikláním k přísnějšímu 

přístupu mezinárodních standardů IFRS a navrhuji, aby podnik oceňoval vlastní výrobu 

takovým způsobem, kterým bude podpořen věrný obraz hospodaření účetní jednotky. 

Zpracovala jsem zde také plán tvorby účetní rezervy na případná rizika a ztráty. 

Výsledné hodnoty dokazují, že mezinárodní standardy přistupují k přiřazování části 

fixních režijních nákladů do ocenění výrobků přísněji. Zatímco varianty, ve kterých 

probíhá výroba na úrovni běžného využití výrobní kapacity a nadprůměrného využití 

výrobní kapacity jsou jak pro české, tak pro mezinárodní standardy ve stejných 

výsledných hodnotách, při nižším využití výrobní kapacity jsou hodnoty rozdílné. 

Mezinárodní standardy nedovolují nadhodnocovat vyrobené zásoby, pokud nebylo 

vyrobeno průměrné množství výrobků. Účetní jednotka tedy může přiřadit pouze 

omezenou část této režie a vykazuje tak vyšší výsledek hospodaření. V takovém případě 

musí účetní jednotka odvést také vyšší daň z příjmu. Opatření mezinárodních standardů 

se pro podnik jeví jako nepříznivé. Účetní výkazy tak nicméně splňují zásadu věrného 

zobrazení skutečnosti a lze k nim přistupovat jako k věrohodnému zdroji informací. 

Pozitivně budou tato opatření brát uživatelé účetní závěrky, transparentnost výkazů 

uvítají na příklad zákazníci či potenciální investoři. Nevýhoda pro podnik může 

spočívat v odhalení nežádoucích informací konkurenčním podnikům. Co se týče 

vyššího daňového zatížení podniku, pro stát, který je zde v roli výběrce daní, je 

zavedení podobných opatření významným zdrojem potenciálních příjmů. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ČF  Cash flow 

ČR  Česká republika 

ČÚL  Česká účetní legislativa   

EU  Evropská unie 

FIFO  First in First out 

IAS/IFRS International Accounting Standards/International Financial Reporting 

Standards 

IASB  The International Accounting Standards Board 
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Příloha č. 1 

České účetní standardy pro podnikatele 

001 Účty a zásady účtování na účtech 013 
Dlouhodobý nehmotný a hmotný 

majetek 

002 Otevírání a uzavírání účetních knih 014 Dlouhodobý finanční majetek 

003 Odložená daň 015 Zásoby 

004 Rezervy 016 
Krátkodobý finanční majetek a 

krátkodobé bankovní úvěry 

005 Opravné položky 017 Zúčtovací vztahy 

006 Kurzové rozdíly 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 

007 
Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci 

norem přirozených úbytků zásob 
019 Náklady a výnosy 

008 Operace s cennými papíry a podíly 020 Konsolidace 

009 Deriváty 021 
Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a 

likvidace 

010 Zvláštní operace s pohledávkami 022 
Inventarizace majetku a závazků při 

převodech majetku státu na jiné osoby 

011 Operace s podnikem 023 Přehled o peněžních tocích 

012 Změny vlastního kapitálu 
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Příloha č. 2 

Přehled vydaných IAS 

IAS 1 
Sestavování a zveřejňování 

účetní závěrky 
IAS 26 Penzijní plány 

IAS 2 Zásoby IAS 27 
Konsolidovaná a individuální 

účetní uzávěrka 

IAS 7 Výkazy peněžních toků IAS 28 
Investice do přidružených 

podniků 

IAS 8 
Účetní pravidla, změny v 

účetních odhadech a chyby 
IAS 29 

Vykazování v hyperinflačních 

ekonomikách 

IAS 10 Události po rozvahovém dni IAS 31 Účasti ve společném podnikání 

IAS 11 Smlouvy o zhotovení IAS 32 Finanční nástroje: vykazování 

IAS 12 Daně ze zisku IAS 33 Zisk na akcii 

IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví 

IAS 17 Leasingy IAS 36 Snížení hodnoty aktiv 

IAS 18 Výnosy IAS 37 
Rezervy, podmíněná aktiva a 

podmíněné závazky 

IAS 19 Zaměstnanecké požitky IAS 38 Nehmotná aktiva 

IAS 20 
Vykazování státních dotací a 

zveřejňování státní podpory 
IAS 39 

Finanční nástroje: účtování a 

oceňování 

IAS 21 Dopady změn měnových kurzů IAS 40 Investice do nemovitostí 

IAS 23 Výpůjční náklady IAS 41 Zemědělství 

IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran     
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Příloha č. 3 

Přehled vydaných IFRS 

IFRS 1 
První přijetí Mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví 

IFRS 2 Úhrady vázané na akcie 

IFRS 3 Podnikové kombinace 

IFRS 4 Pojistné smlouvy 

IFRS 5 
Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované 

činnosti 

IFRS 6 Průzkum a vyhodnocování nerostných zdrojů 

IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování 

IFRS 8 Provozní segmenty 

IFRS 9 Finanční nástroje 

IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka 

IFRS 11 Společná ujednání 

IFRS 12 Zveřejňování účasti v jiných účetních jednotkách 

IFRS 13 Oceňování ve fair value 

IFRS 14 Časové rozlišení při cenové regulaci 

IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky 

 

 

 




