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ůBSTRůKT 

Cílem diplomové práce byla transformace účetních výkaz  společnosti XY, a.s. na účetní 

výkazy podle IFRS. V teoretické části byl uveden popis d ležitých standard  IFRS a jejich 

srovnání s českou účetní legislativou. Praktická část se zabývala analýzou položek účetních 

výkaz  a definováním rozdíl , které bylo nutné upravit p i transformaci. V projektové části 

byla provedena transformace účetních výkaz  pomocí jednotlivých nezbytných úprav. 

Realizace d ležitých úprav vedla k sestavení finálního výkazu o finanční situaci a výkazu 

o úplném výsledku v souladu s IFRS. Na záv r byly uvedeny p ínosy a náklady zavedení 

projektu. Pro úplnost byly porovnány vlivy aplikace IFRS na výkonnost a finanční pozici 

společnosti prost ednictvím finanční analýzy vybraných pom rových ukazatel .  

 

Klíčová slova: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, IFRS, účetní výkazy, výkaz 

o finanční pozici, výkaz o úplném výsledku, účetní záv rka, transformace, vykazování. 

 

ůBSTRůCT 

The goal of the thesis was transformation of financial statements of company XY, a.s. to 

the financial statements in according with IFRS. In the theoretical part were described 

important IFRS standards and their comparison with Czech accounting legislation. The 

practical part followed up by analyze of financial statements items and defining differences 

that was necessary to adjust during transformation. In the project part there was performed 

transformation of financial statements using various necessary adjustments. Realization of 

important adjustments led to compilation of final Statement of financial position and 

Statement of comprehensive income according to IFRS. In conclusion there was mentioned 

benefits and costs of implementing the project. For completeness were compared 

influences of the application of IFRS to the company performance and financial position 

through analysis of selected financial ratios. 

 

Keywords: International Financial Reporting Standards, IFRS, accounting statements, 

statement of financial position, statement of comprehensive income, accounting closing, 

transformation, reporting.  
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ÚVOD 

Společnosti p sobící v oblasti automobilového a železničního pr myslu se potýkají 

s velkou konkurencí, tlakem na zlepšování produktivity a meziročního snižování cen. 

Globalizace v pr myslu je na jedné stran  výzvou pro nalézání nových p íležitostí na 

zahraničních trzích, ale na druhou stranu nutí firmy k neustálé bd losti a nutnosti zlepšovat 

vlastní aktivity. Vybraná společnost se stejn  jako v tšina konkurent  snaží vyhodnocovat 

ukazatele hospoda ení a nalézat optimální strukturu používaných aktiv a zdroj  

financování. Následn  tyto data srovnává s podobnými firmami v oboru a nejlépe také 

s firmami se stejným výrobním programem. Datovou základnou pro hodnocení výkonnosti 

a finanční pozice společnosti jsou účetní výkazy, které každoročn  firmy sestavují jako 

součást účetní záv rky. Bohužel v tšina firem, které nemají povinnost sestavovat účetní 

záv rku podle IFRS, sestavují účetní záv rku podle národní legislativní úpravy, které se 

v r zných zemích vzájemn  mohou lišit, a proto m že být srovnání ukazatel  vypočtených 

z odlišných datových základen t žko srovnatelné.  

Cílem práce je transformace účetních výkaz  podle mezinárodních standard  účetního 

výkaznictví, které budou sloužit jako srovnatelná základna pro hodnocení výkonnosti 

a finanční pozice společnosti.   

V teoretické části bude popsán vývoj účetního výkaznictví a tendence k harmonizaci 

používání stejných princip  p i sestavování účetních záv rek. Budou popsány části účetní 

záv rky a výchozí principy obsažené v koncepčním rámci k IFRS. Společn  s popisem 

nejd ležit jších částí vybraných mezinárodních standard  účetního výkaznictví budou 

uvedeny odlišnosti od české účetní legislativy. 

V úvodu praktické části po krátkém p edstavení vybrané společnosti budou analyzovány 

jednotlivé položky stávajících účetních výkaz  sestavených podle české účetní legislativy 

a na základ  odlišností uvedených v teoretické části budou definovány oblasti, kde je nutné 

provést úpravy nutné pro provedení transformace účetních výkaz  v souladu s IFRS.  

V projektové části budou provedeny jednotlivé úpravy definované v analytické části 

a nakonec samotná transformace účetních výkaz  podle IFRS. Na záv r budou uvedeny 

ekonomické p ínosy a náklady zavedení projektu ve společnosti a bude provedeno 

srovnání vlivu IFRS na výkonnost a finanční situaci společnosti XY, a.s. pomocí finanční 

analýzy pom rových ukazatel .    
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CÍLE ů METODY ZPRůCOVÁNÍ PRÁCE 

Cílem práce je provést transformaci účetních výkaz  sestavených podle české účetní 

legislativy na účetní výkazy v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví. 

D ležitost cíle práce spočívá v získání relevantních a srovnatelných informací 

o výkonnosti a finanční situaci firmy pro vedení společnosti, kterých bude použito pro 

finanční ízení v souvislosti se srovnáváním finančních ukazatel  s konkurenčními 

firmami. 

Cíle práce bude dosaženo prost ednictvím výb ru nejd ležit jších standard  IFRS 

v teoretické části, jejich popis a uvedení nejd ležit jších odlišností oproti české účetní 

legislativ . Dalším úkolem bude analyzovat účetní výkazy vybrané společnosti XY, a.s. 

a definovat nutné úpravy problematických oblastí, které jsou ešeny podle IFRS odlišn  

oproti ČÚL. 

V praktické části bude použita metoda analýzy sestavených účetních výkaz  společnosti 

XY, a.s. z účetní záv rky za rok 2014 k rozpoznání obsahové nápln  jednotlivých položek. 

Zároveň budou pomocí dedukce odvozeny z teoretických poznatk  uvedených odlišností 

u vybraných standard  IFRS pro každou položku účetního výkazu stanoveny možné nebo 

nutné úpravy, které povedou k dosažení cíle.   

V projektové části budou konkretizovány jednotlivé úpravy účetních výkaz , které budou 

následn  aplikovány. Projekt vyústí v syntézu jednotlivých poznatk  aplikovaných p i 

úpravách a budou sestaveny účetní výkazy v souladu s IFRS. 

Na záv r budou komparovány výsledky finanční analýzy vybraných pom rových 

ukazatel  provedené z p vodních účetních výkaz  a nov  sestavených účetních výkaz  

v souladu s IFRS. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 HůRMONIZůCE ÚČETNÍHO VÝKůZNICTVÍ 

Poskytování spolehlivých informací o ekonomické realit  je základní funkcí účetnictví. 

Data ekonomické reality jsou zpracována do určité podoby Ěúčetní záv rkyě, pomocí které 

jsou podány odpovídající informace. Ovšem v r zných zemích se tato podoba liší 

v závislosti na národních účetních systémech. Podstatou harmonizace účetního výkaznictví 

je poskytování informací v účetních záv rkách společností transparentním zp sobem 

a zejména tak, aby byly účetní záv rky v r zných zemích srovnatelné. Na základ  t chto 

srovnatelných a spolehlivých informací mohou všichni zainteresovaní uživatelé 

Ěstakeholdersě, p edevším management, investo i, zam stnanci, v itelé, dodavatelé, 

zákazníci, vlády, zástupci odborných profesí a ve ejnost, vyvozovat odpovídající záv ry 

a učinit rozhodnutí (Ficbauer a Ficbauer, 2012, s. 7 - 8). Uživatelé finančních výkaz  d íve 

vyjad ovaly nespokojení s p íliš souhrnn  vykazovanými informacemi a jejich rozdílnou 

prezentací, což činilo velké obtíže p i porozum ní vztah  mezi finančními výkazy 

a dosaženými výsledky vykazujících podnik  (Mackenzie, 2011, s. 43).  

S ekonomickou globalizací vzr stá také pot eba harmonizace účetnictví. Účetní informace 

jsou d ležité nejen pro realizaci podnikatelských rozhodnutí, ale také p i poskytování 

dotací, grant  a podpor. Pot eba harmonizace zasahuje nad rámec podnikatelského 

prost edí i do státní sféry. Mezinárodní účetní harmonizace probíhá ve t ech liniích – 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví ĚIFRSě, účetní sm rnice Evropské unie 

a národní účetní standardy USů ĚUS GůůPě. ĚDvo áková, 2011, s. 3ě  

1.1 Vliv regulace účetnictví a výkaznictví 

Používané národní účetní systémy lze členit podle p evažujících znak . Jedním z pohled  

je člen ní hlavních model  účetnictví podle míry a zp sobu regulace, informační 

otev enosti a zohledňování inflace. ůnglosaský model zohledňuje rozvinutý pen žní 

a kapitálový trh. Účetnictví je zde orientováno p edevším na uspokojení informačních 

pot eb investor  a v itel . Fair value obraz o firmách má naprostou p ednost p ed 

ostatními hledisky. Tento model využívá v tšina rozvinutých zemí sv ta. Kontinentální 

model je typický u zemí s vysokou závislostí firem na finančních institucích. Právní normy 

regulují účetnictví ve velké mí e, p edevším daňové zákony a obchodní právo. Účetnictví 

je vedeno p edevším pro pln ní daňových a makroekonomických pot eb a obraz fair value 

je potlačen. Model p evažuje p edevším v Evrop , v Japonsku, ůlžíru, a dalších zemích. 

Státy Latinské a Jižní ůmeriky, Indie a další používají jihoamerický model účetnictví, 
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který zohledňuje vysoké inflační vlivy a také daňové pot eby vlády. Fair value obraz je 

zcela potlačen. Smíšený model má snahu uspokojit pot eby vlády, ale také tržní aktivity 

podnik . Nicmén  fair value je také potlačena. Tento model n které zem  opoušt ní 

a p echázejí na kontinentální model. (Ficbauer a Ficbauer, 2012, s. 9 – 10) 

1.2 Harmonizace účetnictví v EU 

V Evropské unii existuje regulace účetnictví a výkaznictví od vydání Čtvrté sm rnice Rady 

Evropského společenství z 25.6.1978. Jedná se o první snahu harmonizovat obsah účetní 

záv rky. Následn  byly vydány další dv  sm rnice doplňující tuto základní úpravu. Sedmá 

sm rnice Rady ES z 13.6.1983 upravuje konsolidovanou účetní záv rku a další sm rnice 

Rady ES upravují účetní záv rky bank, pojišťoven a dalších finančních institucí. 

Problémem vydaných sm rnic je skutečnost, že snahou jednotlivých stát  zohlednit svoji 

národní úpravu došlo k politickému kompromisu mezi koncepcemi účetních systém  

v členských státech EU ĚDvo áková, 2011, s. 3 - 4). Sm rnice tak obsahují prvky 

kontinentálního p ístupu spolu s prvky anglosaského p ístupu. Oba p ístupy se vzájemn  

liší a z stalo zachováno velké množství variantních p ístup  ve sm rnicích, což zp sobuje 

ztížení srovnatelnosti vykazovaných účetních informací. Kapitálové společnosti, kterých se 

sm rnice týkají, mají dle Čtvrté sm rnice právo volby mezi p ístupy, což na jedné stran  

umožňuje respektovat specifika a zvyklosti národních systém , ale na druhé stran  

omezuje srovnatelnost účetních výkaz . Čtvrtá sm rnice významn  p isp la ke zkvalitn ní 

účetního výkaznictví v zemích EU a zvýšila rozvoj kapitálových trh  v EU a zlepšení 

konkurenceschopnosti a rozší ení obchodu mezi členskými zem mi EU. I p es tato 

zlepšení zp sobovala variantnost účetní legislativy problémy s uznáváním účetních výkaz  

dle požadavk  sv tových finančních trh . V roce 2000 vyhlásila Evropská komise novou 

harmonizační strategii, která zavádí jako nástroj harmonizace výkaznictví podle IFRS. 

Účetní sm rnice p edstavují výchozí rámec umožňující zavedení IFRS v členských státech 

EU, jsou závazným právním rámcem pro účetní jednotky, které nemají povinnost 

sestavovat účetní záv rku podle IFRS. V roce 2002 vydáním na ízení 1606/2002 Rady ES 

došlo k povinnosti pro všechny kapitálové společnosti registrované na evropských trzích 

s cennými papíry nejpozd ji od roku 2005 sestavovat konsolidovanou účetní záv rku 

v souladu s IFRS ĚBohušová, 200Ř, s. 13 - 16).  

Česká republika m la v souladu s výše zmín ným na ízením Evropského parlamentu 

a Rady č. 1606/2002 povinnost zabudovat do národní úpravy aplikaci IFRS. V ČR došlo 
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zákonem č. 437/2003 Sb., kterým se m ní zákon č. 563/1řř1 Sb., o účetnictví, k zavedení 

povinnosti sestavovat individuální i konsolidovanou účetní záv rku v souladu s IFRS pro 

všechny podniky, které jsou emitenty cenných papír  obchodovatelných na evropských 

finančních trzích. Ovšem i tyto podniky musí pro účely zdan ní daní z p íjm  vycházet 

z výsledku hospoda ení vyjád eného podle platné účetní legislativy v ČR ĚBohušová, 200Ř, 

s. 16 – 17). 

1.3 Harmonizace účetnictví ve sv t  

Mezinárodní harmonizace účetních standard  zlepší porovnatelnost účetních informací na 

celém sv t  a eliminuje možný zdroj nedorozum ní v mezinárodním finančním 

výkaznictví. V tší srovnatelnost povede ke zlepšení analýzy finančních výkaz , což 

povede ke zvýšení efektivity alokace zdroj . Jednotná podoba účetních standard  povede 

také k úspo e času a finančních prost edk . Zavedení mezinárodních standard  zvýší 

kvalitu účetnictví v mnoha zemích sv ta (Mueller, 1991, s. 50).  

V současnosti jsou nejvýznamn jšími systémy účetního výkaznictví IFRS a US GůůP. 

Globalizace kapitálových trh  ovšem vyžaduje celosv tovou harmonizaci účetních 

systém . V roce 2002 vznikl společný projekt harmonizace celosv tového účetního 

výkaznictví „Convergence 2002“, na kterém spolupracují IůSB ĚInternational ůccounting 

Standards Board) v Evrop  a FůSB ĚFinancial ůccounting Standards Boardě v USA. Ob  

organizace se snaží pomocí dlouhodobých i krátkodobých projekt  zajistit naprostou 

kompatibilitu stávajících účetních systém  US GůůP a IFRS ĚBohušová, 200Ř, s. 17 - 18). 

Základním krátkodobým cílem je dosažení souladu existujících standard , dlouhodob  je 

snahou projektu konvergence nalézt shodná ešení problém  spojených s fair value 

podáváním informací investor m a v konečné fázi vytvo ení jednoho účetního systému 

IFRS. V podstat  se jedná o proces p echodu celosv tového účetnictví od princip  

k zásadám (Ficbauer a Ficbauer, 2012, s. 22 - 23). Klíčovým p edpokladem harmonizace 

obou systém  US GůůP a IFRS je, že musejí vycházet ze stejných zásad a princip  

v podob  koncepčního rámce. Koncepční rámec tvo í základní filozofii pro sestavování 

účetních výkaz  určených externím uživatel m pro jejich racionální rozhodování. 

V současné dob  není jisté, zda další vývoj sbližování systém  p jde cestou p ijetí IFRS 

jako jediného finančního výkaznictví nebo spíš dojde k zakomponování IFRS do 

amerického systému finančního výkaznictví US GůůP. Nicmén  už nyní americké 

kapitálové trhy p ijímají finanční výkazy sestavené v souladu s IFRS bez nutnosti 
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p epočítávání rozdíl  oproti US GůůP. IFRS jsou využívány v zemích Evropské unie, 

Hongkongu, ůustrálii, n kterých zemích bývalého Sov tského svazu, Jihoafrické 

republice, Turecku, Singapuru a v dalších 100 zemích je doporučováno nebo povoleno 

použití IFRS ĚBohušová, 2013, s. 32 – 48). 
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2 MEZINÁRODNÍ STůNDůRDY ÚČETNÍHO VÝKůZNICTVÍ  

V roce 1ř73 byl založen Výbor pro tvorbu mezinárodních účetních standard  ĚIůSCě 

a začal vydávat Mezinárodní účetní standardy ĚIůSě. K p vodním 10 zakládajícím 

členským zemím se v roce 1řŘ3 p idaly další profesní organizace sdružené v Mezinárodní 

federaci účetních ĚIFůCě a členská základna se rozší ila na 143 člen . Do roku 2000 IASC 

vydal 41 standard  s označením IůS. V roce 1řř7 byl vytvo en Stálý interpretační výbor 

ĚSICě, který posuzoval sporné účetní problémy a vytvá el k nim interpretace ešící 

problematické otázky v souladu se standardy a koncepčním rámcem. Interpretace mají 

označení SIC a po adovým číslem. V roce 2001 se Výbor pro Mezinárodní účetní 

standardy transformoval na Radu pro Mezinárodní účetní standardy ĚIůSBě a nov  

vydávané standardy mají označení IFRS ĚInternational Financial Reporting Standardsě. 

Také Stálý interpretační výbor nahrazuje Výbor pro interpretace standard  mezinárodního 

účetního výkaznictví ĚIFRICě a nové interpretace vydává pod označením IFRIC. Termín 

IFRS je souhrnn  používán jednak pro označení samotných standard  vydávaných IůSB 

(IFRS 1 - 15), ale také pro standardy vydané IůSC ĚIůS 1 - 41) a pro interpretace SIC 1 až 

33 a také pro nov jší interpretace IFRIC 1 až 21 ĚDvo áková, 2011, s. 5 – 7).  

2.1 Struktura standard  

Kompletní publikace IFRS, kterou každoročn  vydává IůSB obsahuje podle Bohušové 

(2013, s. 28 - 30ě úvod, p edmluvu, koncepční rámec, účetní standardy, interpretace 

standard , významový slovním, historii vývoje IFRS, zd vodn ní záv r  n kterých 

standard  a implementační p íručku. V úvodu jsou vymezeny cíle, definován účel 

a organizační struktura Nadace IůSB, Rady a ídících orgán  Rady pro IFRS. Jsou zde 

popsány pracovní postupy IůSB p i tvorb  standard  a stanovy nadace Rady pro IFRS. 

P edmluva obsahuje stanovení úkol  a pracovních postup  IůSB, vysv tlení p edm tu, 

účinnosti a závaznosti IFRS. Koncepční rámec p edstavuje základní filozofii pro 

sestavování účetních výkaz  určených externím uživatel m, vymezuje principy 

sestavování a p edkládání účetních výkaz , definuje základní pojmy a okruhy uživatel  

účetních výkaz . Samotné standardy se zabývají problematikou ovlivňující v cnou náplň 

účetní výkaz . Problémové oblasti jsou ešeny na bázi obecných princip , d ív jší 

standardy jsou revidovány a n které rušeny a nahrazovány jinými.  

Jednotlivé standardy zachovávají následující formální strukturu ĚDvo áková, 2011, s. 14ě: 
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 Obsah standardu. 

 Úvod – základní shrnutí d vod  pro vydání a hlavní východiska. 

 Text standardu – cíl, rozsah p sobnosti, výchozí definice, pravidla rozpoznání 

vykládaného prvku nebo transakce v účetnictví, oceňování, zve ejn ní vykládaného 

prvku v účetní záv rce, datum účinnosti. 

 Dodatky – ilustrační p íklady, aplikační poznámky, p íručky. 

 Zd vodn ní záv r  – základní body, o kterých probíhala diskuze p i tvorb  

a schvalování standardu a vysv tlení d vod  vedoucí k p ijetí tohoto ešení. 

 Implementační p íručka – pouze u n kterých standard . 

 Tabulkový p ehled zm n provedených ve standardu od posledního vydání. 

2.2 Koncepční rámec 

Koncepční rámec obsahuje základní p edpoklady, ze kterých vychází text Mezinárodních 

standard  účetního výkaznictví a zast ešuje všechny standardy. Plní formu obecného 

p edpisu a jednotlivé standardy jsou speciální úpravou, v p ípad  rozporu se nejd íve 

postupuje podle standardu a teprve potom podle koncepčního rámce. Byl schválen v roce 

1řŘř, proto již není úpln  aktuální a chybí v n m definice n kterých pojm , které se 

vyskytují ve standardech. Koncepční rámec se týká cíle účetní záv rky, kvalitativních 

charakteristik účetní záv rky, obsahu a zp sobu rozeznávání základních prvk  účetní 

záv rky a jejich oceňování, dále pojetí kapitálu a uchování kapitálu. 

2.2.1 Cíl účetní záv rky 

Cílem účetní záv rky je poskytnout uživatel m informace o finanční situaci, o zm nách ve 

finanční situaci a o výkonnosti společnosti. Zdrojem informací o finanční situaci je 

rozvaha Ěresp. výkaz o finanční situaciě. Zdrojem informací o výkonnosti je výsledovka 

Ěvýkaz o úplném výsledkuě. Tyto výkazy doplňuje výkaz zm n vlastního kapitálu.  

2.2.2 Uživatelé účetní záv rky 

Mezi hlavní skupiny uživatel  účetních záv rek pat í investo i, zam stnanci, v itelé, 

dodavatelé, zákazníci, stát a jeho orgány a ve ejnost ĚKrupová, 200ř, s. 12ě.  
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2.2.3 Základní p edpoklady sestavení účetní záv rky 

Koncepční rámec nedefinuje konkrétní účetní postupy, ale obsahuje principy, které 

poskytují základ pro tvorbu účetních standard . Základními p edpoklady pro sestavení 

účetní záv rky jsou akruální princip a p edpoklad neomezeného trvání podniku. ůkruální 

princip vyjad uje zachycování hospodá ských operací do období, se kterým časov  

a v cn  souvisejí nezávisle na okamžiku pohybu pen žních prost edk . Neomezené trvání 

podniku p edpokládá, že podnik bude pokračovat ve svých aktivitách a nehodlá významn  

zúžit rozsah činnosti.  

2.2.4 Kvalitativní charakteristiky účetní záv rky 

Pro p ípravu a sestavení účetní záv rky jsou také definovány následující kvalitativní 

vlastnosti účetních informací: 

Srozumitelnost – informace jsou logicky, jasn  a jednoduše uspo ádány. 

Relevance – informace je relevantní, pokud by její opomenutí nebo zkreslení vedlo 

k ovlivn ní rozhodování uživatel .  

Významnost – informace je významná, pokud její opomenutí nebo zkreslení povede 

k ovlivn ní ekonomického rozhodnutí uživatel . Závisí na závažnosti v cného obsahu 

informace nebo na velikosti položky. 

Spolehlivost – informace je spolehlivá, pokud neobsahuje v cné chyby a pravdiv  

zobrazuje skutečnost. P edpokladem spolehlivosti informace je d v ryhodné zobrazení, 

p evaha obsahu nad formou, nestrannost, opatrnost Ěp i odhadech v nejistých podmínkáchě, 

úplnost Ěposkytnutí všech d ležitých informacíě. 

Srovnatelnost – stejné operace provád né v r zných podnicích jsou shodn  prezentovány. 

Pravdivý a v rný obraz – respektování základních kvalitativních vlastností účetních 

informací pro dosažení pravdivého a v rného zobrazení. 

Včasnost – p i pozdním vykázání informace dochází ke ztrát  relevance. 

Rovnováha mezi p ínosy a náklady – informační p ínos by m l být vždy vyšší než 

náklady na získání informace. 

Rovnováha mezi kvalitativními charakteristikami – dosažení rovnováhy všech 

uvedených vlastností účetní záv rky pro spln ní cíle účetní záv rky (Bohušová, 200Ř, 

s. 24 – 26). 
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2.2.5 Základní prvky účetní záv rky 

Základní prvky pro vyjád ení finanční pozice podniku v rozvaze jsou aktiva, dluhy 

a vlastní kapitál. Základní prvky pro m ení výkonnosti ve výsledovce jsou náklady 

a výnosy. Aktiva jsou zdroj kontrolovaný podnikem jako výsledek minulých událostí 

a podnik od n j očekává budoucí ekonomický prosp ch. Dluh je současná povinnost 

podniku, která vznikla jako d sledek minulých událostí a od jeho vypo ádání se očekává 

odliv zdroj  z podniku. Podmínkou je dostatečná jistota, že k úbytku zdroj  dojde. Vlastní 

kapitál je zbytková část aktiv podniku po odečtení všech jeho dluh . Výnosy p edstavují 

zvýšení ekonomického prosp chu projevující se buď zvýšením aktiv, nebo úbytkem dluh . 

Náklady jsou snížením ekonomického prosp chu, projevující se snížením aktiv nebo 

zvýšením dluh  (Krupová, 2002, s. 13ě.  

2.2.6 Oceňování prvk  účetní záv rky 

V koncepčním rámci jsou definovány čty i oceňovací báze pro sestavení účetní záv rky: 

 Historické náklady – ocen ní vychází z p vodních náklad  vynaložených p i 

po ízení aktiv, u závazk  v očekávané výši nutné k úhrad  závazku. 

 B žná (reprodukčníě cena – cena, která by byla nutná uhradit k po ízení stejného 

nebo podobného aktiva k datu ocen ní, u závazk  jde o částku nutnou k vypo ádání 

závazku k datu ocen ní. 

 Realizovatelná hodnota – částka, kterou je možné získat prodejem aktiv. 

 Současná hodnota – ocen ní aktiv v diskontované hodnot  budoucích čistých 

p ítok  pen z, které bude aktiv v budoucnu vytvá et. U závazk  se oceňují budoucí 

odtoky pen z nutné k vypo ádání závazku. 

D ležitou oceňovací základnou pro IFRS je fair value Ěreálná hodnotaě, která ovšem není 

definována p ímo v koncepčním rámci, protože byla zavedena p ímo standardem až po 

vydání koncepčního rámce. Fair value je ocen ní aktiv odrážející tržní hodnotu k datu 

ocen ní ĚDvo áková, 2011, s. 25 – 27). V tšina investor  a v itel  čerpajících informace 

z finančních výkaz  zastávají názor, že vykazování finančních nástroj  v historických 

cenách zanedbává d ležitou informaci o skutečném ekonomickém vlivu na zisky a ztráty 

podniku, spojené s zm nami reálné hodnoty vlastn ných aktiv a závazk , které dluží 

(Mackenzie, 2011, s. 126). 
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2.2.7 Pojetí kapitálu a uchování kapitálu 

V této části koncepční rámec eší problém uchování podnikové podstaty, tedy kdy podnik 

dosahuje zisk a tím dochází ke zvýšení p vodního vlastního kapitálu. Koncept udržení 

finančního kapitálu znamená, že zisk byl vyd lán jen v p ípad , že čistá aktiva na konci 

období p evyšují čistá aktiva na začátku období. Koncept udržení fyzického kapitálu 

znamená, že zisk byl dosažen pouze tehdy, když výrobní kapacity na konci období 

p evyšují výrobní kapacity na počátku období (Jílek a Svobodová, 2013, s. 77ě. 

2.3 Účetní pravidla, zm ny v účetních odhadech a chyby (IAS 8) 

Účetní pravidla jsou principy, pravidla a postupy, které podnik používá p i p íprav  účetní 

záv rky. Účetní pravidla jsou stanovena jednotlivými standardy a interpretacemi. Používají 

se konzistentn  pro podobné transakce v každém účetní období. P i zm n  účetního 

pravidla podnik provede zm nu retrospektivn , jako by bylo vždy používáno. Pokud je 

schopen vyčíslit dopady zm ny, použije pravidlo v nejran jším období, které je obsaženo 

v účetní záv rce. 

Účetní odhady jsou používány u položek účetní záv rky, které podnik nem že p esn  

ocenit a musí použít nejlepší dostupný odhad. Používá se nap . u nedobytných pohledávek, 

zastaralých zásob, reálné hodnoty finančních aktiv a závazk , doby životnosti a zp sobu 

odpisování stálých aktiv, závazk  plynoucích s poskytnutých záruk. Zm na v účetním 

odhadu je úprava účetní hodnoty aktiva nebo závazku. Zm ny vychází z nových poznatk  

vedení a zm n v okolí podniku. Zm ny odhad  se vykazují prospektivn  buď v období, 

kdy ke zm n  došlo, nebo nap . u zm ny životnosti také v dalších obdobích. 

Chyby minulých období se vyskytují v minulých účetních záv rkách a mají za následek, 

že tyto účetní záv rky nelze nadále považovat za spolehlivé. Chyby mohou mít charakter 

matematických chyb, chybném použití účetních pravidel, p ehlednutí, špatná interpretace 

skutečnosti, zpronev ry. Chyby je nutné opravit retrospektivn  jednak v období, ve kterém 

ke zm n  došlo a v počátečním z statku aktiv, závazk  a vlastního kapitálu nejran jšího 

období v účetní záv rce ĚŠrámková, Janoušková a Vojáčková, 2009, s. 316 – 320). 

2.4 Účetní záv rka 

Obsahem účetní záv rky se zabývá standard IAS 1 Prezentace účetní závěrky. Součásti 

účetní záv rky tvo í výkaz o finanční situaci ke konci období, výkaz o úplném výsledku za 
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období, výkaz zm n vlastního kapitálu za období, výkaz o pen žních tocích za období, 

p íloha obsahující p ehled podstatných účetních politik a vysv tlující poznámky, výkaz 

o finanční situaci k počátku období nejstaršího srovnávacího období, pokud došlo 

k retrospektivním úpravám nebo ke zm nám struktury položek účetní záv rky ĚKrupová, 

2009, s. 25). Cílem standardu IůS 1 je sjednocení požadavk  na obsah účetní záv rky 

a zajišt ní srovnatelnosti účetní záv rky mezi podniky a také srovnatelnosti v časové ad  

ĚDvo áková, 2011, s. 75ě. Finanční výkazy nemají p edepsaný formát, standard určuje 

minimální rozsah informací. Informace musí být zve ejn ny v takové podob , aby 

podávaly v rný obraz o ekonomické realit . Výkazy obsahují konzistentní informace ve 

srovnání s p edchozím obdobím (Ficbauer a Ficbauer, 2012, s. 79). Účetní záv rka 

společnosti je v souladu s IFRS, pokud je v souladu se všemi požadavky standard . Soulad 

musí být bezvýhradný, nelze obejít vysv tlením nesouladu v p íloze. Pouze ve výjimečném 

p ípad  se lze od požadavk  n kterého standardu odklonit, ale v p íloze se musí zd vodnit 

okolnosti odklonu a vyčíslit rozdíly mezi vykázanými částkami ĚKrupová, 200ř, s. 103ě.  

2.4.1 Výkaz o finanční situaci 

Standard definuje pojmy krátkodobá aktiva, krátkodobé závazky a určuje obsah 

jednotlivých položek rozvahy Ěvýkazu o finanční poziciě a možnou strukturu rozvahy. 

Položky rozvahy se člení na krátkodobá, dlouhodobá aktiva a závazky, nebo se člení podle 

likvidity a to pouze v p ípadech, kdy bude vertikální člen ní p inášet relevantn jší 

informace. Není stanoven povinný formát rozvahy, lze použít horizontální formát rozvahy 

(aktiva = vlastní kapitál + závazkyě nebo vertikální formát rozvahy (aktiva – závazky = 

vlastní kapitálě. Je stanoven pouze minimální obsah, který musí být v rozvaze uveden. 

Rozvaha je stručná a veškeré vysv tlující poznámky jsou uvedeny v podrobné p íloze  

(Bohušová, 200Ř, s. 44 – 50). ůgregace položek musí být uspo ádány tak, aby podaly 

informace o každé významné položce vzhledem k vyjád ení finanční pozice. Za významné 

se b žn  považují položky dosahující 2 – 3 % hodnoty rozvahové sumy (Ficbauer 

a Ficbauer, 2012, s. 81 – 82). 

2.4.2 Výkaz o úplném výsledku 

Účelem výkazu o úplném výsledku je informovat uživatele o celkové výkonnosti účetní 

jednotky. Úplný výsledek zahrnuje jednak veškeré náklady a výnosy, které ovlivňují výši 

zisku nebo ztráty v daném účetním období a také ostatní výsledky hospoda ení zahrnující 

ostatní zm ny vlastního kapitálu, které nejsou vyvolány transakcemi s vlastníky 
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ĚDvo áková, 2011, s. 277ě. Ve výsledovce jsou náklady člen ny buď druhov , nebo 

účelov . U druhového člen ní jsou náklady agregovány podle podstaty, zobrazení je 

objektivn jší, nepoužívá se rozvrhování náklad . V účelovém člen ní jsou náklady 

klasifikovány jako náklady na prodané výkony, odbyt, správní činnosti a další. Sice 

poskytuje uživatel m více relevantních informací, ale na druhou stranu je použití 

rozvrhování náklad  závislé na odhadu a je více subjektivní. Pokud si podnik zvolí účelové 

člen ní náklad  ve výsledovce, m l by poskytnout dodatečné informace o podstat  náklad  

v p íloze (Šrámková, Janoušková a Vojáčková, 200ř, s. 25 – 26). Účetní jednotka sestavuje 

buď jeden výkaz o úplném výsledku obsahující výsledovku rozší enou o položky ostatního 

úplného výsledku, nebo sestavuje dva samostatné výkazy. Jeden výkaz zobrazuje 

jednotlivé složky zisku nebo ztráty a druhý výkaz souhrnného výsledku hospoda ení začíná 

ziskem nebo ztrátou vykázanou v p edchozím výkazu výsledovky a dále obsahující 

operace související se zm nami vlastního kapitálu krom  operací vyplývající z transakcí 

s vlastníky. Výkaz souhrnného výsledku hospoda ení obsahuje informace s ohledem na 

významnost v účelovém pojetí (Saxunová, 2014, s. 97). 

2.4.3 Výkaz o zm nách ve vlastním kapitálu 

Ve výkazu zm n vlastního kapitálu účetní jednotka prezentuje výši dividend a úplného 

výsledku za období, zm ny jednotlivých složek vlastního kapitálu, účinky zm n v účetních 

pravidlech a oprav chyb podle IAS 8, zm ny z statk  nerozd leného zisku. Odd len  se 

uvád jí částky p ipadající vlastník m mate ské společnosti a menšinovým vlastník m. 

(Strouhal, 2014, s. 150).   

2.4.4 Výkaz o pen žních tocích 

Výkaz o pen žních tocích upravuje samostatný standard IAS 7. Výkaz poskytuje 

informace o p ijatých a vydaných pen zích v pr b hu období. Výkaz pomáhá uživatel m 

posoudit schopnost podniku vytvá et kladné pen žní toky, splácet dluhy a vyplácet 

dividendy, pen žní a nepen žní aspekty provozních, investičních a finančních aktivit. 

K sestavení výkazu o pen žních tocích lze použít p ímou nebo nep ímou metodu. P ímá 

metoda vykazuje p ímo položky ovlivňující pen žní toky, prezentuje konkrétní zdroje 

p ijatých pen žních tok  a oblasti jejich užití. Čast ji se v praxi používá nep ímá metoda, 

která je založena na zjišťování rozdíl  mezi vykázaným výsledkem a pen žními toky. 

Vychází z vykázaného výsledku ve výsledovce a od n j se odčítají nebo p ičítají náklady 

nebo výnosy, které nejsou výdajem nebo p íjmem. Dále se upravuje o dopady časového 



UTB ve Zlín , Fakulta managementu a ekonomiky 24 

 

rozlišení, o budoucí pen žní platby z provozních činností Ězm ny stavu zásob, pohledávek, 

závazk ě, o výnosy a náklady spojené s investováním a financováním. Pen žní toky 

z investování a financování je nutné sestavit pomocí p ímé metody ĚKrupová, 200ř, s. Ř5-

93). 

2.4.5 Komentá  k účetním výkaz m 

Komentá  obsahuje doplňující informace k informacím prezentovaných ve všech 

uvedených výkazech.  Obsahuje popis a rozbor položek výkaz  a informace, které ve 

výkazech nejsou zahrnuty. Komentá  obsahuje informace o základn  zpracování účetní 

záv rky, o účetních pravidlech, informace vyžadované jednotlivými standardy neuvedené 

ve výkazech a další relevantní informace k pochopení sestavených výkaz  ĚJílek 

a Svobodová, 2013, s. Ř5ě. Informace uvedené v komentá i umožní uživateli lepší 

porozum ní účetním výkaz m. Jsou zde zve ejn ny také informace o p edpokladech pro 

použití odhad  významných položek v účetní záv rce. Samotné výkazy mohou podávat jen 

stručnou informaci a podrobn jší informace jsou pak uvád ny v komentá i jako poznámky 

k jednotlivým položkám rozvahy, výsledovky, k položkám výkazu zm n vlastního kapitálu 

a k položkám výkazu pen žních tok  a to pro snadn jší orientaci ve stejném po adí, jak 

jsou uvedeny položky v jednotlivých výkazech ĚDvo áková, 2011, s. 2řŘě. 

2.5 Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek zahrnuje aktiva, která jsou po ízena za účelem dlouhodobého 

používání p i b žné činnosti. Oblast dlouhodobého majetku eší následující standardy: 

IAS 16 – Pozemky, budovy a za ízení 

IAS 38 – Nehmotná aktiva 

IAS 17 – Leasingy 

IAS 41 – Zem d lství Ěbiologická aktivaě 

IFRS 6 – Pr zkum a hodnocení nerostných zdroj  

IAS 40 – Investice do nemovitostí 

IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti 

IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv 
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2.5.1 Nehmotná aktiva 

Standard IůS 3Ř stanovuje definici nehmotných aktiv, jejich zaúčtování a ocen ní. Podnik 

vykazuje pouze identifikovatelná aktiva, která je možné jednoznačn  odlišit od goodwillu. 

ůktivum je identifikovatelné, pokud je odd litelné z podniku a m že být samostatn  

prodáno. Identifikovatelné aktivum vzniká ze smluvních nebo jiných právních oprávn ní. 

Vykázání aktiva je také závislé na schopnosti podniku získat budoucí ekonomické užitky 

a zamezit p ístupu ostatních k t mto užitk m nap . pomocí autorských práv, licencí, 

patent  ĚŠrámková, Janoušková a Vojáčková, 200ř, s. 100 – 101). Nehmotné aktivum 

musí být spolehliv  ocenitelné po izovacími náklady. Pro účely ocen ní nehmotného 

aktiva po zaúčtování se volí buď model ocen ní po izovacími náklady, nebo p eceňovací 

model. P i použití p eceňování musí být reálná hodnota stanovena srovnáním s cenou na 

aktivním trhu. P ecen ní je nutné použít pro celou skupinu aktiv, pokud pro n  existuje 

aktivní trh. Zvýšení hodnoty se zaúčtuje nejprve jako zrušení p edchozího snížení účetní 

hodnoty ve výsledku a p evyšující částka se zaúčtuje do ostatního úplného výsledku. 

U snížení hodnoty se postupuje opačn , nejd íve se zruší p edchozí zvýšení hodnoty 

v ostatním úplném výsledku a následn  se p evyšující částka účtuje do náklad  ĚJílek 

a Svobodová, 2013, s. 1ř5 – 197). 

2.5.2 Pozemky, budovy a za ízení 

Vymezením účetních postup  pro pozemky, budovy a za ízení používané účetní jednotkou 

v provozní činnosti se zabývá IůS 16. Podmínkou vykázání je pravd podobnost, že aktiva 

p inesou ekonomický užitek. P i po ízení se aktivum oceňuje po izovacími náklady 

Ěprvotní ocen níě, které zahrnují nákupní cenu aktiva, clo, náklady na p ípravu místa, 

dopravu, montáž, výkony ve vlastní režii účelov  vynaložené pro po ízení aktiva, a další 

náklady na uvedení aktiva do provozu včetn  záb hu výroby. Po izovací cena zahrnuje 

také odhadnutý náklad na demontáž a uvedení místa do p vodního stavu a účetní jednotka 

na tyto náklady zároveň vytvo í rezervu. Pokud doba realizace vyžaduje delší období 

a účetní jednotka čerpá úv ry, úroky z úv r  se také zahrnují do po izovací ceny. 

V p ípad  použití odložené splatnosti platby dodavatelské faktury se do po izovací ceny 

započítá i současná hodnota budoucí platby závazku ĚDvo áková, 2011, s. ř7 – 101).  

Pro následné ocen ní si m že účetní jednotka zvolit buď historické ceny jako p i prvotním 

ocen ní s postupným odepisováním, nebo jako druhou možnost ocen ní p eceňovacím 

model. P ecen ná částka následn  odpovídá reálné hodnot  po odečtení kumulovaných 
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odpis  a následných kumulovaných ztrát ze znehodnocení. Pokud se hodnota aktiva 

v d sledku p ecen ní zvýší, účtuje se zvýšení do ostatního úplného výsledku, o snížení 

hodnoty aktiva se účtuje jako náklad p ímo do výsledku ĚJílek a Svobodová, 2013, s. 10ř – 

111). Nedostatkem standardu IůS 16 je práv  v této části možnost volby následného 

ocen ní podstatn  odlišným modelem a tím m že docházet k omezení srovnatelnosti 

ĚMládek, 200ř, s. 170ě. 

IFRS nedefinuje povinné člen ní majetku do konkrétních skupin z d vodu jedinečnosti 

každé firmy, nicmén  účetní jednotka by m la skupiny stanovit podle účelu, kterému 

majetek slouží a následn  podle doby, po kterou bude majetek zamýšlenému účelu sloužit. 

V pr b hu životnosti majetku je b žné ho p esouvat z jedné skupiny do druhé p i zm n  

účelu užití. P i stanovení odpis  se určuje zbytková hodnota, kterou by účetní jednotka 

získala z vy azení a prodeje majetku po odečtení p edpokládaných náklad  na vy azení na 

konci životnosti. Účetní jednotka má každý rok povinnost ov ovat životnost, zbytkovou 

hodnotu a odpisovou metodu u každé položky majetku ĚMládek, 200ř, s. 15ř – 171). 

Zbytková hodnota m že být odvozena od ocen ní aktiva cenou šrotu nebo očekávanou 

prodejní hodnotou. Stejn  jako očekávaná doba použitelnosti, tak i očekávanou zbytková 

hodnota jsou pouhým odhadem, který určuje management na základ  plánování využití 

aktiva a zkušeností s podobnými používanými aktivy (Weygandt a Kimmel a Kieso, 

©2011, s. 3ř3ě. 

Pro výpočet odpis  se používá komponentní p ístup, kdy se jednotlivé složky majetku 

Ěkomponentyě odpisují zvlášť, s r znou dobou životnosti. Významné náhradní díly, 

u kterých se očekává použití delší než jedno účetní období, se vykazují jako majetek podle 

IůS 16 a odepisují se po dobu použitelnosti ĚBohušová, 200Ř, s. 116ě. Pro odpisování se 

používá buď metoda rovnom rných odpis , kdy se odpisu po celou dobu používání stejná 

částka, nebo metoda výkonová, kdy se na začátku určí celkový objem výkonu, který 

aktivum m že vykonat a odpisuje se podle skutečného využití aktiva Ěskutečného výkonuě, 

nebo metoda degresívních odpis , kdy dochází k odpisování shodné procentní části 

z statkové ceny aktiva, ale absolutní hodnota odpis  je na počátku nejvyšší a postupn  

každoročn  klesá ĚWeygandt a Kimmel a Kieso, ©2011, s. 3ř4 – 397). 

2.5.3 Snížení hodnoty aktiv 

Standard IůS 36 upravuje postupy pro zabezpečení vykázání aktiva v částce, která 

odpovídá maximáln  zp tn  získatelné částce. Používá se pro testování znehodnocování 
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budov, pozemk  a za ízení, nehmotných aktiv, podíl  v dce iných a p idružených 

jednotkách, podíl  na společném podnikání a goodwillu ĚJílek a Svobodová, 2013, s. 1Ř3ě.  

Testování na snížení hodnoty se provádí každoročn  p ed sestavením účetní záv rky. 

Standard vychází ze zásady opatrnosti. Pokud je zp tn  získatelná částka aktiva menší než 

účetní hodnota, snižuje se účetní hodnota aktiva na zp tn  získatelnou částku. Zp tn  

získatelná částka se určí jako vyšší ze dvou hodnot. První hodnota, hodnota z užívání, je 

současná hodnota budoucích pen žních tok  za dobu užívání aktiva a druhá hodnota je 

reálná hodnota snížená o náklady na prodej. Ztráta ze snížení hodnoty se vykáže jako 

náklad b žného období. Zároveň je nutné upravit odpisy v budoucích obdobích. 

ĚBohušová, 200Ř‚ s. 207 – 211).  

2.5.4 Investice do nemovitostí 

IůS 40 se zabývá uznáním, oceňováním a zve ejňováním investic do aktiv, která účetní 

jednotka sama nevyužívá p i své činnosti, což je hlavní odlišnost od aktivn  využívaného 

majetku podle IAS 16. Investice do nemovitostí je majetek držený z d vodu p íjm  

z nájemného, nebo kapitálového zhodnocení. Pokud je část nemovitosti využívána pro 

vlastní činnost účetní jednotky a část využívána k pronájmu a kapitálového zhodnocení, 

rozhoduje p evažující užití nemovitosti. Investice do nemovitosti se prvotn  ocení 

v po izovací cen  včetn  vedlejších náklad  spojených s po ízením. Součástí po izovací 

ceny nejsou náklady na záb h. Pro následující ocen ní si účetní jednotka volí mezi 

ocen ním modelem po izovací ceny nebo modelem fair value. P i použití metody 

po izovací ceny se investice do nemovitosti ocen ná po izovací cenou snižuje o oprávky 

a ztrátami ze snížení hodnoty. P i použití modelu fair value se investice do nemovitostí 

každoročn  p eceňuje a rozdíl z p ecen ní se účtuje do výsledku. Investice se již dál 

neodepisuje. Model se musí po prvním použití zachovat po celou dobu existence investice 

do nemovitosti. Pokud investice do nemovitosti není trvale využívána a z jejího vy azení se 

neočekává žádný ekonomický užitek, má být vyjmuta z rozvahy ĚKrupová, 200ř, s. 343 – 

361). 

2.5.5 Výp jční náklady 

Standard IůS 23 upravuje zachycení náklad  vynakládaných v souvislosti se získáním 

a využíváním cizích zdroj  financování a podmínky aktivace úrok  do po izovací ceny 

aktiva. Výp jční náklady jsou úroky a ostatní náklady, které účetní jednotka vynakládá ve 
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spojení s vyp jčením finančních prost edk . Do ocen ní aktiva se zahrnují výp jční 

náklady z úv r  souvisejících p ímo účelov  s po ízením aktiva. Pokud je čerpáno více 

zdroj  financování na po ízení více zp sobilých aktiv, pro aktivaci se výše výp jčních 

náklad  určuje výpočtem míry aktivace. ůktivace výp jčních náklad  na po ízení aktiva 

probíhá od vynaložení prvních po izovacích náklad  až do doby ukončení p ípravy 

zp sobilého aktiva k použití ĚDvo áková, 2011, s. 31 – 34).  

2.6 Zásoby 

Zásoby jsou krátkodobá aktiva spojená s očekávaným ekonomickým prosp chem, která 

zahrnují aktiva držená za účelem prodeje, aktiva ve výrobním procesu určená k prodeji 

a aktiva ve form  materiálu, který se spot ebuje ve výrobním procesu nebo p i poskytování 

služeb. Zásobami se zabývá standard IůS 2. Prvotní ocen ní zásob se provádí na úrovni 

náklad  na po ízení, které obsahují cenu po ízení, clo, dopravné, dále p ímé výrobní 

náklady, fixní a variabilní režii. Do náklad  na po ízení zásob se nepočítají hodnoty 

nadm rného odpadu, neúčeln  vynaložené práce, a další skladovací a výrobní náklady, 

které nejsou nezbytné. K datu účetní záv rky musí účetní jednotka oceňovat zásoby 

metodou LCM (Lower Cost or Market), čistou realizovatelnou hodnotou nebo náklady na 

jejich po ízení, a to nižší s t chto dvou hodnot. Čistá realizovatelná hodnota je odhad 

prodejní ceny snížený o náklady na dokončení a uskutečn ní prodeje.  U p ecen ní zásob 

se účtuje pouze o snížení hodnoty na úroveň čisté realizovatelné hodnoty pomocí 

opravných položek, o vyšším ocen ní než je p vodní po izovací cena se neúčtuje 

ĚKraftová a Suchánek, 2010, s. 40 - 43).  

Pro oceňování spot eby zásob se používají t i typy nákladových vzorc  ĚLoja a Vojáčková, 

2005, s. 321): 

 metoda individuálních po izovacích náklad  – používá se u nezam nitelných 

položek zásob, ocen ní je provedeno ve skutečných po izovacích cenách, 

 FIFO (first in first out) – do náklad  jsou účtovány nejd íve položky, které byly 

po ízeny jako první, 

 vážený pr m r – po izovací cena položky je vypočtena z váženého pr m ru 

po izovací ceny nakoupených položek, m že být p epočítáván za určité období 

nebo p i každé dodávce. 
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Pro účtování zásob se používá buď pr b žný systém, kdy je účtováno o všech pohybech 

p ír stk  a úbytk  zásob, nebo periodický systém, u kterého se b hem účetního období 

účtují zásoby p ímo do náklad , pohyby se sledují ve skladové evidenci, a jednou za účetní 

období se odúčtuje z náklad  z statek zásob na sklad  ĚKraftová a Suchánek, 2010, s. 42 -

43).  

2.7 Rezervy, podmín né závazky a podmín ná aktiva 

Problematiku rezerv, podmín ných závazk  a podmín ných aktiv popisuje standard 

IAS 37. Standard rozlišuje mezi rezervou a podmín ným závazkem. Rezervu definuje jako 

závazek s nejistou výší nebo nejistým časovým rozvrhem, je vykázána samostatn  jako 

závazek a lze jej jednoznačn  odlišit od ostatních závazk . Podmín ný závazek je pouze 

uveden v p íloze k účetním výkaz m. Podmín ný závazek je pravd podobný závazek, 

který vyplývá z minulých událostí a jeho existence bude teprve potvrzena budoucími 

nejistými událostmi. Rezerva se vykáže v p ípad , že účetní jednotka má současný smluvní 

nebo mimosmluvní závazek, je pravd podobné, že k vypo ádání závazku bude nezbytný 

odtok prost edk  p inášejících ekonomický prosp ch a částka m že být spolehliv  

odhadnuta. Pokud ke dni účetní záv rky existují pochybnosti o existenci současného 

závazku, účetní jednotka se rozhoduje na základ  posouzení pr kazných informací. Pokud 

je spíše pravd podobné, že závazek existuje, vykáže rezervu, a pokud je pravd podobn jší, 

že závazek spíše neexistuje, zve ejní podmín ný závazek v p íloze ĚBohušová, 200Ř, s. 162 

– 165). Pokud položka splňuje definici rezervy podle standardu IůS 37, vykáže se 

v rozvaze jako dluh, v jiném p ípad  se jako podmín ný dluh zve ejní v p íloze k účetní 

záv rce. Vykázaná rezerva se ocení nejlepším možným odhadem výdaj , které jsou nutné 

k vypo ádání závazku. Pokud je určení výše rezervy spojeno s velkým množstvím položek, 

používá se statistický postup určení očekávané hodnoty. Standard dále upravuje podmínky 

tvorby rezervy na nevýhodné smlouvy, kdy je možné tvo it rezervu na náklady na spln ní 

smlouvy, nebo na kompenzace a pokuty vyplývající z nedodržení smlouvy, a to na nižší 

z t chto dvou částek. Podrobn  upraven je postup p i tvorb  rezervy na budoucí 

restrukturalizaci. Rezervu nelze tvo it na budoucí provozní ztráty, nap . opravy 

dlouhodobého majetku ĚKrupová, Loja a Pelák, 2003, s. 136 – 142). 
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2.8 Výnosy 

Oblast výnos  je upravena standardem IůS 1Ř. Výnosy jsou hrubé p ír stky 

ekonomických užitk , pokud tyto p ír stky vedou ke zvýšení vlastního kapitálu odlišn  od 

zvýšení o p ísp vky vlastník . Za výnosy jsou považovány výnosy z prodeje zboží, výnosy 

z poskytování služeb a výnosy z úrok , licenčních poplatk  a dividend. U prodeje zboží 

jsou výnosy účtovány v okamžiku, kdy účetní jednotka p evedla na kupujícího významná 

rizika a užitky z vlastnictví zboží. Zaúčtování výnos  z poskytování služeb se provádí 

podle stupn  dokončení transakce. Výsledek transakce lze spolehliv  odhadnout, když jsou 

současn  spln ny následující podmínky: 

 částku lze spolehliv  ocenit, 

 je pravd podobné, že účetní jednotka získá ekonomický užitek z transakce, 

 je možné spolehliv  stanovit stupeň dokončení transakce, 

 vynaložené náklady transakce a náklady dokončení lze spolehliv  ocenit. 

Podle metody procenta dokončení jsou výnosy zaúčtovány v období poskytnutí služby. 

Stupeň dokončení lze určit podílem dosud vynaložených náklad  k odhadnutým celkovým 

náklad m transakce. Pokud nelze spolehliv  odhadnout výsledek transakce, výnosy musí 

být vykázány pouze v rozsahu náklad , které lze získat zp t ĚJílek a Svobodová, 2013, 

s. 120 – 122). Tento postup je používán u dlouhodobých služeb, které upravuje standard 

IAS 11 Smlouvy o zhotovení. Výnos za služby lze vykázat metodou specifického výkonu, 

kdy jsou výnosy vykázány až v okamžiku, kdy nastane pouze jedna rozhodující skutečnost. 

Druhá metoda proporcionálního výnosu se používá v p ípad  dlouhodobých služeb 

s rovnom rným vývojem, t etí metoda kompletního výkonu se používá u služeb 

skládajících se z n kolika dílčích činností s rozhodující finální činností ĚBohušová, 200Ř, 

s. 101 – 102). 

2.9 Dan  ze zisku 

Problematikou daní ze zisku se zabývá IůS 12. Výše dan  ze zisku je závislá na národní 

úprav  účetnictví a na její výši nemají IFRS vliv. Zejména splatná daň se určuje podle 

národní legislativy. Daňové závazky a pohledávky se kompenzují a vykazují čisté. Pokud 

je daň d sledkem transakce účtované výsledkov , účtuje se i daň výsledkov . Pokud je daň 

d sledkem transakce účtované p ímo do vlastního kapitálu, účtuje se daň také do vlastního 

kapitálu.  
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2.9.1 Odložená daň 

Odložená daň vzniká jako d sledek rozdílu hodnot mezi účetními a daňovými aktivy 

a závazky. Smyslem odložené dan  je narovnat rozdíly plynoucí z rozdílného načasování 

daňové a účetní uznatelnosti n kterých operací. Odložená daň m že vznikat pouze 

z p echodných rozdíl , v p ípadech, kdy dochází k časovému nesouladu mezi účetním 

a zdanitelným ziskem, k účetnímu p ecen ní aktiv, nebo použití fair value ocen ní aktiv 

u nabytých akvizicí. Pro výpočet odložené dan  se použijí odhadované sazby dan  

pro období, kdy bude odložená daň zúčtována. Odložená daň se vykazuje jako dlouhodobé 

aktivum nebo závazek. V p íloze k účetní záv rce se zve ejní informace o struktu e 

daňového nákladu ĚKrupová, 200ř, s. 4řŘ – 513). Odložené daňové pohledávky a závazky 

nejsou diskontovány. Odložené daňové závazky jsou uznávány u zdanitelných 

p echodných rozdíl  krom  závazk  plynoucích z prvního ocen ní goodwillu, závazk  

z výchozího uznání aktiva, která v okamžiku transakce nemá vliv na zisk, závazk  

z investic do dce iných podnik . Odložené daňové pohledávky jsou uznávány 

u odčitatelných p echodných rozdíl , nevyužitých daňových ztrát a nevyužitých daňových 

odpočt  v rozsahu pravd podobného zdanitelného zisku (Delloite, 2011, s. 79 – 80). 

2.10 Transakce v cizí m n  

Rozpoznání, účetnímu zachycení a zve ejn ní kurzových rozdíl  vznikajících jako 

d sledek transakcí v cizích m nách, se v nuje standard IůS 21. Účetní jednotky mají 

možnost zvolit funkční m nu pro zachycování účetních transakcí, která nemusí být shodná 

s oficiální m nou zem , ve které účetní jednotka p sobí. Volba funkční m ny by m la být 

zvolena podle p evažující části uskutečňovaných transakcí. Funkční m na pro účely 

sestavení účetní záv rky nemusí být také shodná s používanou m nou p i zachycování 

transakcí, provádí se transformace účetní záv rky do funkční m ny. Standard také 

umožňuje volbu vykazovací m ny, odlišné od funkční m ny, která je využívána zejména 

p i sestavování konsolidované účetní záv rky zahrnující účetní záv rky v r zných 

funkčních m nách ĚDvo áková, 2011, s. 73ě.  

2.11 První p ijetí Mezinárodních standard  účetního výkaznictví 

Standard IFRS 1 popisuje postup účetní jednotky v p ípad  první aplikace IFRS pro 

sestavení účetní záv rky. P i prvním p ijetí IFRS účetní jednotka výslovným 

a bezvýhradným prohlášením o shod  vyjad uje, že účetní záv rka je v souladu s t mito 
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standardy. Cílem standardu je zajistit transparentní a srovnatelné informace v rámci všech 

prezentovaných období (IASPlus, 2015).  

Účetní jednotka p i p íprav  první účetní záv rky použije účetní pravidla, která jsou účinná 

k datu první účetní záv rky zpracované podle IFRS ĚŠrámková, Janoušková a Vojáčková, 

2009, s. 323). 

P i první aplikaci IFRS postupují účetní jednotky podle Bohušové Ě200Ř, s. 273ě 

následujícím zp sobem: 

 identifikace první účetní záv rky, 

 sestavení počáteční rozvahy k datu p echodu na IFRS, 

 výb r účetních politik, které budou uplatn ny retrospektivn  ve všech období první 

účetní záv rky a také prospektivn  od data p echodu, 

 zvážení využití n kterých z dobrovolných výjimek z retrospektivní aplikace 

standard , 

 aplikace čty  povinných výjimek z retrospektivní aplikace, 

 vytvo ení rozsáhlé p ílohy vysv tlující p echod na IFRS. 

V p ípad  p echodu na vykazování podle IFRS poprvé k 31. 12. 2014 bude znamenat 

pro účetní jednotku sestavit zahajovací rozvahu k 1. 1. 2012 a následn  ke konci roku 

2012, 2013 a 2014. Účetní záv rka bude tedy obsahovat t i výkazy o finanční pozici, 

dva výkazy o komplexním výsledku, nebo dva samostatné výkazy zisk  a ztrát 

a ostatním úplném výsledku, dva výkazy o pen žních tocích, dva výkazy o zm nách 

vlastního kapitálu a související poznámky Ěp ílohyě obsahující srovnatelné informace 

(IASPlus, 2015). 

Uplatn ní všech pravidel pro první p ijetí IFRS podléhá zve ejn ní v p íloze. Také je 

nutné provést porovnání výsledku hospoda ení a vlastního kapitálu p ed aplikací a po 

aplikaci IFRS, popsat dopady volitelných výjimek a rozhodujících skutečností 

vzniklých v souladu s uplatn ním standardu IFRS 1 (Ficbauer a Ficbauer, 2012, s. 49). 
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3 SROVNÁNÍ VYBRůNÝCH IFRS S ČÚL 

3.1 Nehmotná aktiva 

Tab. 1. Přehled rozdílů v oblasti nehmotných aktiv mezi IFRS a ČÚL 

IFRS ČÚL 

Definice nehmotného aktiva 

Identifikovatelné nepen žní aktivum bez 
fyzické podstaty. Je odd litelné pokud 
m že být p evedeno, licencováno nebo 
vzniká ze smluvních nárok .  

Dlouhodobý nehmotný majetek není v ČÚL  
definován odkazem na identifikovatelnost 
a pravd podobnost budoucích 
ekonomických užitk . Ve vyhlášce 
500/2002 Sb. je určen výčtem.  

Prvotní po ízení nehmotného aktiva 

Vykázání v po izovací cen . Náklady 
související s reklamou a marketingem p i 
poskytnutí účtovány p ímo do zisku nebo 
ztráty. 

Vykázání v po izovací cen . Náklady na 
marketing lze aktivovat do nehmotných 
aktiv nebo komplexních náklad  p íštího 
období. 

Následné ocen ní nehmotného aktiva 

Nehmotná aktiva jsou odepisována po dobu 
životnosti Ědoba, kdy je schopno generovat 
čisté pen žní p ítoky do společnostiě. 
Nehmotná aktiva s neomezenou dobou 

životnosti se neodepisují, ale testují se na 
znehodnocení. 

Všechna nehmotná aktiva jsou odepisována 
po dobu používání s výjimkou emisních 
povolenek. Není možné stanovit 
neomezenou životnost. 

Zdroj: PricewaterhouseCoopers, 2012, vlastní zpracování 

3.2 Hmotná aktiva 

Tab. 2. Přehled rozdílů v oblasti dlouhodobého hmotného majetku mezi IFRS a ČÚL 

IFRS ČÚL 

Prvotní ocen ní dlouhodobého hmotného majetku 

Prvotní ocen ní v po izovacích nákladech 
včetn  náklad  na instalaci a p ípravu do 
provozu, dále zahrnuje náklady na likvidaci 
aktiva a obnovy plochy. 

Prvotní ocen ní zahrnuje cenu po ízení 
a náklady s po ízením související 
definované výčtem ve vyhlášce 500/2002 
Sb. Náklady na likvidaci nejsou součástí 
prvotního ocen ní. 

Následné ocen ní dlouhodobého hmotného majetku 

Výb r mezi modelem ocen ní po izovací 
cenou – historická cena snížená o oprávky a 
p ípadné snížení hodnoty, nebo ocen ní 
p eceňovacím modelem  - p ecen ná 
hodnota snížená o oprávky a p ípadné 
snížení hodnoty. Odepisuje se rozdíl mezi 
po izovací cenou a odhadovanou zbytkovou 

hodnotou po dobu životnosti. 

Ocen ní historickou cenou sníženou 
o oprávky a p ípadné opravné položky. 
Použití zbytkové hodnoty je volitelným 
postupem, nemusí být uplatn n. P ecen ní 
na reálnou hodnotu není možné. 

Následné výdaje související s dlouhodobým hmotným majetkem 

Následné výdaje jsou aktivovány jako Následn  se aktivuje pouze technické 
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dlouhodobý hmotný majetek p i spln ní 
kritérií pro vykázání. 

zhodnocení Ěvýdaje na rozší ení 
použitelnosti, vybavenosti nebo zm ny 
účelu nad 40 tis.Kčě. 

Komponentní odpisování 
ůktivum se skládá s n kolika komponent  
s odlišnou dobou životnosti. Odpisuje se 
každý komponent samostatn . P i vým n  
komponentu dochází k aktivaci nového 
komponentu a p vodní je vy azen 
v z statkové cen . 

Komponentní odpisování je volitelným 
účetním postupem. 

Generální opravy 

Generální opravy po dobu životnosti aktiva 
jsou aktivovány, vym n né náhradní díly 
jsou odúčtovány v z statkové cen  a 
nahrazeny novým aktivem. Rezervy na 

opravy majetku tvo it nelze. 

Náklady na generální opravy je možno 
aktivovat jen p i použití komponentního 
odpisování. Jinak jsou náklady na opravy 
účtovány do výsledovky. Účetní jednotka 
m že tvo it rezervy na budoucí opravy 
dlouhodobého hmotného majetku. 

Výp jční náklady 

Úrokové náklady jsou náklady p ímo 
související s po ízením aktiva a jsou 
aktivovány do hodnoty aktiva. Za 
související úrokové náklady se považují i 
úroky z provozních úv r . 

Kapitalizace úrok  z úv r  a p jček je 
volitelným účetním postupem. Definice 
úrokových náklad  dle ČÚL je užší 
a zahrnuje pouze smluvní úroky. 

Snížení hodnoty nefinančních aktiv 

Dlouhodobá i krátkodobá aktiva jsou 
testována na snížení hodnoty. Porovnává se 

účetní hodnota a zp tn  získatelná hodnota 
aktiva. Podrobn  upravené postupy 
testování na snížení hodnoty aktiv. 

Pouze obecný požadavek na zohledn ní 
možného snížení hodnoty jako výsledek 
fyzické inventarizace nebo jako d sledek 
budoucích rizik. Nejsou definovány 

podrobné postupy na vyčíslení snížení 
hodnoty. Snížení hodnoty je buď trvalé 
(mimo ádný odpisě nebo dočasné Ěopravné 
položkyě. 

Zdroj: PricewaterhouseCoopers, 2012, vlastní zpracování 

3.3 Investice do nemovitostí 

Tab. 3. Přehled rozdílů v oblasti investic do nemovitostí mezi IFRS a ČÚL 

IFRS ČÚL 

Investice do nemovitostí – vykazování, oceňování, odpisování 
Nemovitosti držené pro pronájem nebo 
kapitálové zhodnocení. Nemovitosti 

s r znorodým využitím jsou rozd leny a 
vykazovány samostatn  podle využití. 
Prvotní vykázání v reálné hodnot . 
Následné ocen ní v reálné hodnot  nebo 
po izovacími náklady. P i ocen ní 
po izovacími náklady se reálná hodnota 
musí uvád t do p ílohy. Stejný postup na 

Oblast investic do nemovitostí není v ČÚL 
ešena. Majetek je klasifikován jako 

dlouhodobý hmotný majetek bez ohledu na 

účel využití. Není možné p ecen ní na 
reálnou hodnotu. Neodepisují se pouze 
pozemky. 
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všechny investice do nemovitostí. 
Zdroj: Deloitte, 2011, vlastní zpracování 

3.4 Zásoby 

Tab. 4. Přehled rozdílů v oblasti zásob mezi IFRS a ČÚL 

IFRS ČÚL 

Významné náhradní díly jsou považovány 
za dlouhodobý majetek podle IůS 16 a jsou 
odpisovány po dobu použitelnosti. P i 
ocen ní zásob podrobn  ešena alokace 
fixních režijních náklad  ve vztahu 
k využití výrobní kapacity. Nealokované 
režijní náklady zachyceny jako náklad 
období, ve kterém byly vynaloženy. 

Neexistuje komplexní definice zásob, 
položky zásob jsou vymezeny vyhláškou. 
Náhradní díly jsou vždy považovány za 
zásoby. Drobné odlišnosti v oceňování. 
Režijní náklady jsou do ocen ní 
zahrnovány v návaznosti na délku 
a charakter výrobního procesu. Návaznost 
na využití kapacity není ešena. 

Zdroj: Bohušová, 200Ř, vlastní zpracování 

3.5 Rezervy, podmín né závazky a podmín ná aktiva 

Tab. 5. Přehled rozdílů v oblasti rezerv, podmíněných závazků a podmíněných 

aktiv mezi IFRS a ČÚL 

IFRS ČÚL 

Rezervy 

Rezerva vykázána pokud existuje současný 
závazek jako d sledek minulé události 
s pravd podobností vypo ádání závazku 
v budoucnu s nutností odtoku prost edk . 
Lze provést spolehlivý odhad. Každoroční 
prov ování rezerv a provedení nejlepšího 
možného odhadu diskontovaných výdaj  
k vyrovnání současného závazku.  

Úprava srovnatelná s IFRS, ale nejsou 

p esn  definovány podmínky pro tvorbu 
rezerv, pouze obecný požadavek.  
Zákon o rezervách upravuje možnost tvorby 
rezervy na budoucí opravy dlouhodobého 
majetku jako daňov  odčitatelný náklad. 
Není úprava pro diskontování rezerv 
u podnikatel .  

Podmín né závazky, podmín ná aktiva 

Podmín né závazky a podmín ná aktiva se 
zve ejňují v p íloze v p ípad , že p evažuje 
jistota, že k nim dojde. 

ČÚL ne eší podmín ná aktiva a podmín né 
závazky. V p íloze se uvádí informace 
o d ležitých skutečnostech existujících 
k rozvahovému dni. 

Zdroj: Deloitte, 2011, vlastní zpracování 

3.6 Výnosy 

Tab. 6. Přehled rozdílů v oblasti výnosů mezi IFRS a ČÚL 

IFRS ČÚL 

Vymezení výnos , okamžik vykázání výnos  

Výnosy vykázány v okamžiku p echodu 
významných rizik a užitk  spojených 

Chybí definice výnos . Není popsáno 
oceňování výnos . Vznik výnos  definován 
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s vlastnictvím aktiva. Výnosy ze služeb 
jsou vykázány v okamžiku, kdy výstup 
transakce m že být spolehliv  odhadnut 
s ohledem na stupeň dokončení. 
Výnosy související se smlouvami o 

zhotovení se oceňují pomocí metody 
procenta dokončení – výnosy, náklady a 
zisk jsou vykazovány postupn  po dobu 
smlouvy v časové souvislosti s realizací. 
Pokud nelze spolehliv  odhadnout, výnosy 
jsou vykazovány v rozsahu vynaložených 
náklad , očekávaná ztráta vykazována 
okamžit , zisk vykázán až p i dokončení. 
Zvlášť je upraven a vykazován úrokový 
výnos, p íjmy z licencí, zákaznické 
v rnostní programy. 

jako okamžik p echodu vlastnictví nebo 
poskytnutí služby. Chybí zásada p echodu 
rizik a odm n. Není ešena oblast záručních 
oprav, podle ČÚL jsou na n  tvo eny 
rezervy.  

Rozpracovaná zakázka ocen na na úrovni 
vlastních náklad  jako nedokončená 
výroba, není povoleno použití metody 
procenta dokončení. Výnosy vykazovány 
na základ  dohodnutých termín  nebo po 
dokončení celé zakázky. Není dovoleno 
zahrnutí nerealizovaných zisk , na 
p edpokládanou ztrátu se vytvá í rezerva. 
P ijaté platby zachyceny jako záloha do 

okamžiku dokončení dohodnuté dílčí části, 
nebo celé zakázky. 

Státní dotace 

P íjem z dotace účtován p i spln ní 
dotačních podmínek a dostatečné jistoty 
p ijetí dotace. P íjmy z dotace účtovány 
v období, kdy jsou účtovány náklady, které 
mají kompenzovat. Vykázání jako 
samostatný výnos nebo p ímo oproti 
náklad m.  
Dotace na po ízení aktiva zúčtovány buď 
proti účetní hodnot  aktiva, nebo jako 
výnos p íštího období. Zúčtování dotace 
buď v podob  sníženého odpisu, nebo 
rozpoušt ním po dobu životnosti aktiva. 

Dotace na pokrytí náklad  jsou účtovány do 
provozních výnos  ve v cné a časové 
souvislosti s náklady p i dostatečné jistot  
p ijetí dotace.  
Dotace na po ízení aktiva snižují po izovací 
cenu aktiva. 

Zdroj: Bohušová, 200Ř; PricewaterhouseCoopers, 2012, vlastní zpracování 

3.7 Dopady zm n m nových kurz  

Tab. 7. Přehled rozdílů v oblasti změn měnových kurzů mezi IFRS a ČÚL 

IFRS ČÚL 

Účetní jednotka zvolí funkční m nu podle 
primárního ekonomického prost edí. 
Veškeré položky v cizí m n  jsou 
p epočteny na funkční m nu. 
Pen žní položky se p epočítají záv rkovým 
kurzem, nepen žní položky ocen né 
v historických cenách se p epočítají kurzem 
k datu transakce, nepen žní položky 
ocen né reálnou hodnotou se p epočítají 
kurzem, který platil ke dni určení reálné 
hodnoty. 

Účetní jednotky musí vést účetnictví a 
sestavují účetní záv rku v české m n . Pro 
p epočet v pr b hu období se používá kurz 
vyhlášený ČNB nebo pevný kurz platný 
k prvnímu dni období, k datu účetní 
záv rky se položky v cizí m n  p epočítají 
kurzem vyhlášený ČNB k rozvahovému 
dni. Kurzové rozdíly z cenných papír  

a podíl  jsou součástí ocen ní reálnou 
hodnotou. 

Zdroj: Deloitte, 2011, vlastní zpracování 
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II. PRůKTICKÁ ČÁST 
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4 P EDSTůVENÍ SPOLEČNOSTI XY, ů.S. 

Společnost XY, a.s. je akciová společnost sídlící v České republice. Společnost je 

výrobním závodem s jednou provozovnou v sídle firmy. Hlavní činností je výroba díl  pro 

automobilový a železniční pr mysl. Vyráb né díly jsou používány v prvovýrob  

nákladních automobil , jsou dodávány prvovýrobc m železničních souprav, do opraven 

železničních voz , také jsou distribuovány p es dealerské společnosti jako náhradní díly 

a dále využívány pro r zné aplikace v pr myslu a stavebnictví.  

4.1 Historie společnosti 

Společnost XY, a.s. se vyvíjela z malé zámečnické dílny založené již začátkem 20. století, 

ale shodným výrobním programem se zabývá až od roku 1955. Z p vodního státního 

podniku, který se zabýval širším okruhem činností, se vyčlenilo n kolik samostatných 

firem a zbytková část státního podniku vyráb jící stávající sortiment výrobk  se 

p etransformovala v akciovou společnost v roce 1994. Vlastníky se stali členové tehdejšího 

managementu a v roce 200Ř se společnost XY, a.s. stala součástí v tší skupiny firem 

s českým vlastnictvím p sobící p evážn  v oboru zpracování kov  a strojírenství.     

4.2 Základní údaje o společnosti 

Základní kapitál společnosti je v současné dob  130 milion  Kč. ůkcie společnosti jsou 

drženy jediným akcioná em, který vykonává rozhodování v p sobnosti valné hromady. 

I když je společnost součástí v tší skupiny firem, zachovává si svou samostatnost 

a vykonává všechny funkce podniku. Jediný akcioná  je právnickou osobou a uplatňuje 

rozhodování a určuje zásadní sm r p sobení společnosti prost ednictvím dozorčí rady, 

kterou tvo í členové ídícího orgánu mate ské společnosti. Společnost zam stnává 

v pr m ru 250 kmenových zam stnanc  a dále p ibližn  25 agenturních pracovník . 

Společnost pat í velikostí obratu, bilanční sumou i počtem zam stnanc  mezi velké 

podniky. Účetní záv rky musí být ov ovány auditorem. Vzhledem ke specifickému 

výrobnímu programu se společnost zam uje p evážn  na export, v roce 2014 dosáhl podíl 

exportu 87 % z celkových tržeb. Zákazníci se nachází p evážn  na území Evropské unie, 

ale také ve Švýcarsku, Kanad , Indii, Čín , Rusku, na Ukrajin . Společnost podniká ve 

vlastních výrobních prostorách, žádné nemovitosti nemá v pronájmu a část nevyužitých 

nemovitostí pronajímá jako kancelá e nebo skladovací prostory.  
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5 ůNůLÝZů ÚČETNÍCH VÝKůZ  SPOLEČNOSTI XY, ů.S. ů 

IDENTIFIKůCE ODLIŠNOSTÍ PODLE IFRS 

Společnost vede účetnictví a sestavuje účetní záv rku podle české účetní legislativy. 

Položky výkaz  účetní záv rky vychází z Vyhlášky 500/2002 Sb., která také stanovuje 

uspo ádání a obsahové vymezení položek finančních výkaz . Účetní záv rky sestavuje 

v plném rozsahu a ze zákona podléhá povinnému ov ení auditorem. Za rok 2014 ov ila 

účetní záv rku auditorská společnost Deloitte ůudit, s.r.o., která ve svém výroku vyjád ila 

p esv dčení, že účetní záv rka za rok 2014 podává v rný a poctivý obraz finanční pozice 

společnosti a její finanční výkonnosti a pen žních tok  v souladu s českými účetními 

p edpisy. Společnost XY, a.s. využívá informační systém ERP SůP R/3 pro vedení 

účetnictví, evidenci majetku, skladovou evidenci a ízení materiálových tok , ízení 

lidských zdroj , controlling. Pouze ízení výroby je provád no ve specializovaném 

software PPROI.  

V následující části bude provedena analýza obsahové nápln  jednotlivých částí finančních 

výkaz  společnosti XY, a.s. v roce 2014 a budou uvedeny oblasti, kde bude nutné provést 

úpravy p i p evodu vykazovaných informací odpovídající úprav  podle IFRS. Vzhledem 

k rozsahu práce nebudou analyzovány položky za srovnatelné p edchozí období, ale pouze 

údaje za rok 2014. 

5.1 ůnalýza rozvahy – aktiva 

Rozvaha v plném rozsahu společnosti XY, a.s., resp. aktiva je uvedena v p íloze P I. Jsou 

zde uvedeny pouze ádky, které mají obsahovou náplň, ostatní jsou pro zjednodušení 

a p ehlednost vymazány. Jednotlivé položky aktiv jsou uvedeny v tisících Kč a jsou ve 

výkazu se azeny sestupn  podle jejich likvidnosti.   

ůktiva společnosti XY, a.s. lze v nejhrub jším člen ní zobrazit v následujícím grafu č. 1, 

který zobrazuje pom r dlouhodobého a krátkodobého majetku používaného účetní 

jednotkou ke dni účetní záv rky, tedy k 31. 12. 2014. Dlouhodobý majetek tvo í 37 % 

celkové bilanční sumy, ob žná aktiva p edstavující krátkodobý majetek tvo í 62 % 

veškerých aktiv. Minoritní část ve výši 5 672 tis. Kč, což je 1 % celkových aktiv je tvo eno 

časovým rozlišením. Podle rozvahy sestavené podle ČÚL není časové rozlišení člen no 

podle likvidnosti na dlouhodobé a krátkodobé, ale je uvedeno v jedné položce. 
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Graf 1. Struktura aktiv společnosti XY, a.s. k 31. 12. 2014 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

V jednotlivých podkapitolách části 5.1 následuje analýza jednotlivých položek aktiv 

rozvahy za období roku 2014. 

5.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Rozhodujícím kritériem pro vykázání položek jako dlouhodobý nehmotný majetek je doba 

použitelnosti nad jeden rok a po izovací cena nad 60 tis. Kč. Položky jsou vykázány 

v po izovacích cenách a jsou dle vnit ní sm rnice odepisovány lineárn  po dobu 

p edpokládané živostnosti. Dlouhodobý nehmotný majetek v aktivech společnosti XY, a.s. 

zahrnuje zejména software v po izovacích cenách za 17 634 tis. Kč, a jiný dlouhodobý 

nehmotný majetek ve výši 2 ř47 tis. Kč. Software obsahuje n kolik licencí na programy 

ůutoCad, personální informační a manažerský systém, SQL databáze, programovací 

rozhraní ke koncovým sb rným míst m na díln , evidence a hodnocení zam stnanc  

a nejdražší položku tvo í ERP informační systém BPCS, který již není aktivn  využíván, 

pouze pro využívání historických dat p ed rokem 2012. Všechny položky software jsou již 

odepsány a jediný z nich, plánovací výrobní informační systém PPROI má z statkovou 

hodnotu ve výši 34ř tis. Kč. Položka jiného dlouhodobého nehmotného majetku je tvo ena 

certifikáty na dodávky výrobk  na ruský, polský a n mecký trh. Položky jsou zcela 

odepsány. Od roku 1řřř jsou veškeré náklady na certifikace podle interní sm rnice 

účtovány jako služba a pomocí časového rozlišení zohledňovány v nákladech po dobu 

platnosti certifikát . 
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I když by m ly být položky dlouhodobého nehmotného majetku odpisovány po dobu 

životnosti, tém  v tšina položek je již pln  odepsána, i když jsou stále využívány. 

5.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek 

Účetní jednotka provozuje svou činnost na vlastních pozemcích a ve vlastních budovách. 

Nemá v pronájmu žádnou budovu, stavbu nebo jinou nemovitost. Zároveň však vlastní 

n které nemovitosti, které nevyužívá pro výrobní činnost a pronajímá je, nebo jsou úpln  

nevyužity. Jako dlouhodobý hmotný majetek společnost vykazuje pozemky, budovy, 

samostatné movité v ci, dále nedokončený dlouhodobý hmotný majetek a zálohy na 

dlouhodobý hmotný majetek.  

Tab. 8. Přehled ocenění pozemků vykazovaných v aktivech společnosti XY, a.s. 

Pozemek a jeho využití Vým ra m2
 Hodnota  Ocen ní / m2  

zastav ná plocha 30 328    4 Ř53 207 Kč                   160,0 Kč  
ostatní a manipulační plocha 4 536       512 441 Kč                   113,0 Kč  
ostatní a manipulační plocha 25 932         4ř 31Ř Kč                       1,ř Kč  
Celkem 60 796    5 414 ř66 Kč                     Řř,1 Kč  
Zdroj: Registr majetku společnosti XY, a.s., 2014, vlastní zpracování 

Vykazovaná hodnota pozemk  činí 5 415 tis. Kč. Společnost XY, a.s. vlastní celkem 

60 796 m
2
 pozemk , z nichž je 30 328 m

2
 zastav no budovami a stavbami, ostatní p ilehlé 

pozemky ve stejném pr myslovém areálu tvo í komunikace, manipulační plochy 

a zatravn né plochy. Vlivem historicky pok ivených cen pozemk  z ř0. let, kdy došlo 

k privatizaci společnosti XY, a.s., bylo část nezastav ných pozemk  o celkové vým e 

25 932 m
2
 ocen no pr m rnou cenou 1,ř0 Kč za 1 m2

. 

První položka v tabulce Ř uvádí souhrn všech pozemk , které jsou zastav né budovami 

nebo nádvo ím, nejsou v katastru nemovitostí zapsány pod jedním parcelním číslem a také 

v účetnictví společnosti jsou vykázány pod samostatnými položkami. V tabulce jsou 

uvedeny souhrnn . Jejich pr m rná po izovací cena činí 160,- Kč za m
2
. Druhá položka 

shrnuje pozemky, které nejsou zastav ny budovami, ale jsou to p ilehlé pozemky okolo 

výrobní haly, p íjezdová cesta a silnice a také manipulační plochy. Tyto pozemky jsou 

ocen ny po izovací cenou v pr m rné výši 113,- Kč za m2
. Pozemky uvedené v prvním 

a druhé ádku tabulky 8 společnost využívá ke své hlavní ekonomické činnosti. Budou tedy 

podle IFRS vykázány v souladu se standardem IAS 16.  
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Pozemky uvedené ve t etím ádku tabulky Ř o celkové vým e 25 932 m
2
 společnost XY, 

a.s. nevyužívá pro svou ekonomickou činnost. Jejich pr m rná po izovací cena uvedená 

v účetnictví společnosti činí 1,ř0 Kč za m
2
. Pozemky se také nachází ve stejném 

pr myslovém areálu, ale nejsou využívány pro hlavní ekonomickou činnost. V souladu 

s IFRS by je m la společnost podle standardu IůS 40 vykázat jako dlouhodobé aktivum 

držené za neurčitým účelem použití v položce Investice od nemovitostí.  

V rámci projektu p echodu na IFRS bude vhodné použít pro následné ocen ní pozemk  

reálnou hodnotu a zohlednit tak obvyklé ceny pozemk  pro komerční využití na území 

m sta, kde společnost XY, a.s. p sobí. P ecen ní pozemk  na reálnou hodnotu je nutné 

provést u celé t ídy majetku, tzn. u všech pozemk , i když budou vykázány podle IůS 16 

tak také pozemky vykázané podle IůS 40. 

Společnost nemá uzav enou žádnou leasingovou smlouvu v rámci finančního leasingu, ani 

nevyužívá operativní leasing. Všechny stroje a za ízení jsou v jejím vlastnictví.  

Kritériem pro za azení do dlouhodobého hmotného majetku je doba použitelnosti aktiva 

delší než jeden rok a po izovací cena nad 40 tis. Kč. Pro účtování o drobném dlouhodobém 

majetku má účetní jednotka stanovený interval po izovací ceny od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč. 

Po ízený drobný majetek s po izovací cenou v tomto rozmezí je účtován p ímo do spot eby 

materiálu a následn  evidován v operativní evidenci. Dlouhodobý majetek je oceňován 

po izovací cenou a je odepisován lineární metodou po dobu odhadované životnosti. 

Budovy a stavby mají nastavenou životnost 30 let, výrobní stroje jsou odpisovány 

v rozmezí 4 až 25 let, počítačové systémy 3 až 6 let, dopravní prost edky 4 až 10 let 

a ostatní složky dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka odepisuje po dobu 3 až 

6 let. Ocen ní dlouhodobého hmotného majetku vytvo eného vlastní činností zahrnuje 

p ímé náklady, nep ímé náklady bezprost edn  související s vytvo ením majetku vlastní 

činností, pop ípad  nep ímé náklady správního charakteru, pokud vytvo ení majetku 

p esahuje období jednoho účetního období. 

Společnost nepoužívá komponentní zp sob odpisování, ale celý po izovaný celek majetku 

za azuje jako jednu položku a odepisuje ho po dobu celkové odhadované životnosti. Účetní 

odpisy nejsou shodné s daňovým odpisováním, i když v mnohých p ípadech je doba 

odhadované životnosti majetku velmi podobná počtu let odpisování určené v daňových 

p edpisech.  
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Účetní jednotka část budov a staveb nevyužívá pro vlastní činnost, ale pronajímá je jako 

kancelá ské nebo skladové prostory. Níže je v tabulce uveden p ehled pronajatých 

nemovitostí, vyjád ení pronajaté plochy pokud je nemovitost pronajatá jen částečn , také je 

uveden celkový roční výnos z pronájmu a odpisy zaúčtované v roce 2014 do náklad . 

Tab. 9. Přehled pronajímaných budov 

Pronajatá budova 
Po izovací 

cena 

Z statková 
cena 

Celková 
vým ra 

Pronajatá 
vým ra 

Výnos z 
pronájmu 

2014 

Odpisy v 

roce 

2014 

ůdministrativní budova 1 22 821 6 646 2 708 1 272 1 395 539 

ůdministrativní budova 2 13 873 4 612 2 381 1 281 317 382 

ůdministrativní budova 3 2 356 589 1 645 423 193 78 

Výrobní hala a sklad 21 889 0 16 520 2 283 1 475 342 

Celkem 60 939 11 847 23 254 5 259 3 380 1 341 

Zdroj: Registr majetku společnosti XY, a.s., 2014, vlastní zpracování 

Pronajaté administrativní budovy nejsou v celé své podlahové ploše pronajaty, ale ani 

jejich zbytek není využíván pro hlavní ekonomickou činnost. Pronajaté administrativní 

budovy jsou samostatn  p evoditelné. Pouze část výrobní haly a skladu je pronajímána jiné 

firm , nicmén  jedná se pouze o 10 % celkové podlahové plochy budovy. Zbývající část je 

užívána pro výrobní činnost, což je hlavní ekonomická činnost společnosti. V rámci 

transformace účetních výkaz  v souladu s IFRS budou v projektové části všechny 

pronajímané administrativní budovy p eklasifikovány jako investice do nemovitostí podle 

standardu IAS 40. Výrobní hala a sklad z stane za azena v souladu s IAS 16 v položce 

Pozemky, budovy, za ízení.  

Z tabulky 10 je patrné, že účetní jednotka využívá velkou část dlouhodobého majetku, 

který je již pln  odepsán a má nulovou z statkovou cenu. Životnost u budov je nastavena 

v rozmezí od 30 do Ř0 let. Z celkové po izovací hodnoty 21Ř mil. Kč je již 65 % hodnoty 

odepsáno v nákladech a 35 % tvo í z statkovou hodnotu budov. 

Tab. 10. Složení dlouhodobého hmotného majetku podle tříd  

v tis. Kč Odepsáno 
Po izovací 

cena 
Oprávky 

Z statková 
cena T ída majetku 

Budovy odepisováno 170 625 -93 891 76 734 

 
pln  odepsáno 47 280 -47 280 0 

Budovy Celkem 
 

217 905 -141 172 76 734 

Dopravní prost edky odepisováno 23 292 -11 328 11 964 

 
pln  odepsáno 19 818 -19 818 0 

Dopravní prost edky Celkem 43 110 -31 147 11 964 
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Stroje a za ízení odepisováno 240 002 -120 123 119 879 

 
pln  odepsáno 210 472 -210 472 0 

Stroje a za ízení Celkem 
 

450 474 -330 596 119 879 

Inventá  odepisováno 3 303 -1 209 2 094 

 
pln  odepsáno 1 537 -1 537 0 

Inventá  Celkem 
 

4 841 -2 747 2 094 

Celkový součet 
 

716 331 -505 661 210 670 

z toho odepisováno 437 222 -226 552 210 670 

z toho pln  odepsáno 279 108 -279 108 0 

Zdroj: Registr majetku společnosti XY, a.s., 2014, vlastní zpracování 

Budovy pochází p evážn  z let 1955 a 1985. Nejvýznamn jší položkou je budova výrobní 

haly, která byla zkolaudována v roce 1ř55 a postupn  je nutné vynakládat významné 

částky do její opravy. K 31. 12. 2014 je vytvo ena rezerva na opravu části st echy výrobní 

haly ve výši 12 197 tis. Kč. Rezerva na opravu st echy byla tvo ena v roce 2013 ve výši 

6 0řŘ tis. Kč a v roce 2014 druhá část ve výši 6 0řř tis. Kč. Realizace opravy je plánována 

na rok 2015. V této oblasti by se m lo zavést komponentní odepisování a jednotlivé části 

budov evidovat zvlášť, zejména odd lit části, kde jsou vynakládány významné částky do 

oprav a odepisovat je po kratší dobu použitelnosti.   

Samostatné hmotné movité v ci jsou tvo eny p evážn  stroji a za ízeními v po izovacích 

cenách 450 mil. Kč. Z toho tém  polovina strojního vybavení je již pln  odepsána, ale je 

stále využívána p i výrob . Stejn  tak dopravní prost edky, které tvo í r zné manipulátory 

a dopravníky jsou z poloviny pln  odepsány. Celkem je využíván pln  odepsaný majetek 

v po izovací cen  27ř 10Ř tis. Kč. To sv dčí o nesprávn  stanovené dob  použitelnosti 

a délky odpisování. Podle IAS 16 má doba použitelnosti záviset na očekávaném použití 

a odpisová metoda má odrážet zp sob, jakým jsou ekonomické užitky z aktiva využívány.    

V zásobách společnosti byly identifikovány významné náhradní díly, které by mohly být 

podle IůS 16 vykazovány jako za ízení a odepisovány po dobu použitelnosti. Celková 

hodnota náhradních díl  vykazovaných v zásobách činí 10,7 mil. Kč, z toho 5 položek 

náhradních díl  mají ocen ní jednotliv  nad 100 tis. Kč s celkovou po izovací cenou 

994 tis. Kč a dobou použitelnosti nad 1 rok. Jedná se o významné náhradní části 

technologií, jako jsou hydromotory, vým ník a čerpadla, které jsou klíčové pro nezbytný 

chod výrobních za ízení. Doba jejich použitelnosti závisí na tom, kdy dojde 

k neopravitelné poruše. Technik údržby odhadl jejich životnost v rozmezí dvou až čty  let 

k datu účetní záv rky. Jejich dodací doba by v p ípad  poruchy byla dlouhá a znamenala 

by zbytečný výpadek výrobní kapacity po dlouhou dobu. Proto jsou tyto díly drženy na 
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sklad  pro p ípad nutné vým ny. Zbývající hodnotu tvo í n kolik stovek položek 

s nevýznamnou po izovací cenou.  

Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje také položky nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek ve výši Ř 253 tis. Kč a poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ve výši 

6 641 tis. Kč. Všechny rozpracované investiční akce se týkají výrobního za ízení, které 

bude používáno pro hlavní výrobní činnost, proto budou ob  položky vykázány v souladu 

s IAS 16 jako Pozemky, budovy a za ízení. 

5.1.3 Dlouhodobý finanční majetek 

Společnost vykazuje k položce dlouhodobý finanční majetek podíl v ovládaných 

a ízených osobách ve výši 1 Ř00 tis. Kč. Jedná se o 100% podíl v dce iné společnosti 

SVS s.r.o., která byla v roce 2001 založena se základním kapitálem 1 Ř00 tis. Kč, což 

v dob  založení tvo ilo po izovací cenu. Majetková účast je ocen na v po izovací cen  

p ípadn  snížené o opravné položky. V tomto p ípad  ovšem není nutné tvo it opravné 

položky, protože velikost vlastního kapitálu dce iné společnosti k 31. 12. 2014 byla 

27 768 tis. Kč. V roce 2011 dce iná společnost navýšila základní kapitál z vlastního 

kapitálu na nyn jších 10 000 tis. Kč. 

Podle IůS 3ř jsou všechny finanční aktiva ocen ny prvotn  reálnou hodnotou. Podíl 

v dce iné společnosti je klasifikován jako finanční aktivum vhodné k prodeji, které má být 

ocen né reálnou hodnotou. Reálná hodnota finančního nástroje je p edstavována cenou 

transakce Ěvydané protihodnotyě. Nicmén  pokud transakce nezobrazuje reálnou hodnotu, 

je nutné určit reálnou hodnotu pomocí tržních údaj  nebo oceňovacích technik. Pro 

vykazování účastí ve společných podnicích a ocen ní účastí v p idružených společnostech 

lze použít podle IFRS metodu ocen ní ekvivalencí. ůvšak ekvivalenční metodu pro 

účtování o podílech v dce iných podnicích nelze použít v individuální účetní záv rce, ale 

jen p i konsolidované účetní záv rce ĚKomora auditor  ČR, © 2012 – 2015).  

Z tohoto d vodu bude v projektové části p evodu účetních výkaz  ponecháno vykázání 

podílu v dce iné společnosti SVS s.r.o. v po izovací cen , tak jako doposud. 

5.1.4 Zásoby 

Nakupované zásoby jsou oceňovány po izovacími cenami. Po izovací cena zahrnuje cenu 

po ízení a vedlejší po izovací náklady – zejména dopravné a skladovací poplatky, provize, 

pojistné. Vnitropodnikové služby související s po izováním zásob, nákupem a se 
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zpracováním zásob se do po izovací ceny neaktivují. Zásoby vytvo ené vlastní činností se 

oceňují vlastními náklady výroby, které zahrnují p ímé náklady vynaložené na výrobu 

nebo jinou činnost Ěp ímý materiál, p ímé mzdy, výrobní režie a kooperaceě. Výdeje zásob 

ze skladu jsou účtovány cenami zjišt nými váženým aritmetickým pr m rem. 

Celkové zásoby k 31. 12. 2014 činily 151 Ř14 tis. Kč, z toho je 83 1ř7 tis. Kč materiál 

zahrnující základní materiál v podob  ocelových tyčí, dále komponenty, barvy, náhradní 

díly a režijní materiál, je ocen n po izovacími cenami. Nedokončená výroba ve výši 

44 4řŘ tis. Kč je ocen na ve shod  s IůS 2, neobsahuje zásobovací, správní ani odbytovou 

režii. Část výrobní režie, která je zahrnuta v ocen ní nedokončené výroby vychází 

z b žného využití kapacit za ízení podle ročního finančního plánu. Hodnota výrobk  činila 

24 11ř tis. Kč v ocen ní na úrovni výrobních náklad  Ěshodné ocen ní s nedokončenou 

výrobou po uskutečn ní poslední operace na výrobkuě. Ocen ní zásob je stanoveno pomocí 

skutečn  vynaložených náklad .  

Zásoby jsou každoročn  testovány na snížení hodnoty, kdy se p i inventarizaci provádí 

analýza obrátkovosti zásob materiálu a výrobk . Pokud uplyne od posledního výdeje 

materiálu delší doba než 1Ř0 dn , zkoumá se dále existence výrobní zakázky k dané 

položce materiálu a existence obchodní objednávky k položce výrobk  nebo nedokončené 

výroby. Pokud neexistují, zásoby jsou v podstat  nadbytečné a na položku zásob je 

vytvo ena 100% opravná položka. Pomocí opravných položek v roce 2014 snížena hodnota 

zásob o 12 830 tis. Kč, což odpovídá Ř,5 % hodnoty celkových zásob. 

U nedokončených zakázek se jedná o výrobní proces s pr b žnou dobou výroby 40 dn , 

kde se vyrábí jednotlivé kusy výrobk  v pom rn  krátkém výrobním taktu. Nejedná se tedy 

o dlouhodobé zakázky, které by bylo možné vykazovat podle standardu IůS 11 jako 

stavební smlouvy. V oblasti zásob nejsou tedy identifikovány významn jší rozdíly mezi 

ČÚL a IFRS. 

5.1.5 Dlouhodobé pohledávky 

Dlouhodobé pohledávky obsahují částku 53 tis. Kč z titulu poskytnutých dlouhodobých 

záruk za karty CCS pro tankování pohonných hmot do služebních automobil . 

Podle požadavk  IFRS je nutné p epočítávat dlouhodobé pohledávky na současnou 

hodnotu.  
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5.1.6 Krátkodobé pohledávky 

Krátkodobé pohledávky jsou p i vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou. P edstavují 

pohledávky s dobou splatnosti kratší než jeden rok. P i neuhrazení pohledávky je 

posuzována doba po splatnosti a snížením hodnoty pomocí tvorby opravných položek je 

vyjád eno riziko nezaplacení. Podle vnit ní sm rnice je vytvá ena opravná položka na 

pohledávky po splatnosti více než 60 dn  ve výši 25 %, nad 120 dn  50 %, nad 1Ř0 dn  

75 % a nad 360 dn  100 % hodnoty pohledávky. Podle této metodiky posuzování hodnoty 

pohledávek byly ke dni účetní záv rky podle analýzy stá í pohledávek vytvo eny celkem 

opravné položky k pohledávkám ve výši Ř 450 tis. Kč. V souladu s IFRS budou 

krátkodobé pohledávky vykázány v netto hodnot  stejné jako podle ČÚL. 

Nejvýznamn jší položkou krátkodobých pohledávek jsou pohledávky z obchodních vztah  

ve výši 11Ř 736 tis. Kč, snížené o opravnou položku na netto hodnotu 110 2Ř6 tis. Kč. 

Vytvo ená opravná položka je z části daňová a z části účetní. Ovšem rozdíl účetní a daňové 

hodnoty pohledávek je již zohledn n p i výpočtu odložené dan , kterou účetní jednotka 

b žn  vykazuje. Další vykazovanou položkou jsou daňové pohledávky ve výši 13 535 

tis. Kč z titulu nadm rného odpočtu dan  z p idané hodnoty. Společnost prodává výrobky 

z Ř7 % do zahraničí a tyto prodeje jsou osvobozeny na výstupu od DPH. Naopak proti 

tomu p evážná část vstup  je po izována v tuzemsku a vzniká zde nárok na odpočet DPH. 

V položce je také zahrnuta poskytnutá krátkodobá záloha ve výši 32Ř tis. Kč a dále 

vyplacené zálohy zam stnanc m ve výši 52 tis. Kč. 

Všechny neuhrazené pohledávky v cizích m nách jsou p epočteny ke dni účetní záv rky 

devizovým kurzem vyhlašovaným ČNB platným ke dni 31. 12. 2014.   

Oblast krátkodobých pohledávek je vykázána v souladu s požadavky IFRS a není nutné 

provád t úpravy.   

5.1.7 Krátkodobý finanční majetek 

Krátkodobý finanční majetek obsahuje hotovostní peníze v pokladn  ve výši 145 tis. Kč 

a bezhotovostní peníze na b žných bankovních účtech ve výši 127 10ř tis. Kč. Bankovní 

z statky jsou tvo eny jak českou m nou, tak i eurovým účtem. Z statky v cizí m n  byly 

p epočteny devizovým kurzem vyhlášeným ČNB platným ke dni účetní záv rky. 

Vykázání a ocen ní krátkodobých finančních aktiv je v souladu s požadavky IFRS a není 

nutné provád t úpravy.   



UTB ve Zlín , Fakulta managementu a ekonomiky 48 

 

5.1.8 Časové rozlišení aktiv 

Společnost časov  rozlišuje náklady p íštích období ve výši 5 672 tis. Kč. Tato položka 

zahrnuje vynaložené výdaje, které se týkají roku 2015, ale také let 2016 až 201Ř. Náklady 

p íštích období vznikly na základ  p ijatých faktur a vynaložených výdaj  na služby 

a dodávky, které se uskuteční až v roce 2015. P íštího roku se týkají dodávky a služby 

v celkové hodnot  1 4ř1 tis. Kč. Zbývající částka ve výši 4 1Ř1 tis. Kč vznikla p ijetím 

faktur za služby certifikačních společností. V tšina získaných certifikací je platná po dobu 

t í let a po uplynutí tohoto období společnost znovu podstupuje recertifikační audit pro 

obhájení a obnovení platnosti certifikát . Vynaložené výdaje na certifikace se zúčtovávají 

do náklad  po dobu platnosti certifikace, tedy v tšinou po dobu t í let. 

Podle IFRS bude část časov  rozlišených náklad  ve výši 1 4ř1 tis. Kč, která bude 

zúčtována do náklad  v roce 2015, vykázána jako krátkodobé pohledávky. Mezi 

dlouhodobé pohledávky bude za azena zbývající část výdaj  ve výši 4 1Ř1 tis. Kč, která 

vznikla z titulu certifikace, nutné pro dodávky výrobk  na r zné trhy. Dlouhodobé 

pohledávky bude nutné podle IFRS p epočítat na současnou hodnotu. Pohledávky nejsou 

úročené a pro diskontování na současnou hodnotu bude použita efektivní úroková sazba 

2 %, která p ibližn  odpovídá pr m rnému úročení používaných úročených cizích zdroj . 

5.2 ůnalýza rozvahy – pasiva 

Rozvaha v plném rozsahu společnosti XY, a.s., resp. pasiva je uvedena v p íloze P II. 

Pasiva p edstavují zdroje krytí majetku uvedených v aktivech. Položky jsou strukturovány 

podle p vodu kapitálu na vlastní a cizí kapitál. 

Strukturu pasiv v rozložení podle doby splatnosti kapitálu je uvedena v grafu č. 2. Pasiva 

společnosti XY, a.s. tvo í z nejv tší části vlastní kapitál Ě76 %ě, a to zejména nerozd lené 

zisky minulých let. Vlastní kapitál má jednoznačn  dlouhodobý charakter.  Dlouhodobé 

závazky p edstavované z nejv tší části odloženým daňovým závazkem tvo í pouze 1 % 

celkové hodnoty pasiv. Další část dlouhodobých pasiv tvo í dlouhodobé bankovní úv ry se 

splatností nad jeden rok a to v částce 16 ř53 tis. Kč tvo í 3 % bilanční sumy. 

Nejednoznačn  p i aditelnou položkou pasiv jsou rezervy. Podle struktury rozvahy nelze 

pouze z výkazu rozhodnout, zda se jedná o dlouhodobý nebo krátkodobý zdroj 

financování. V grafu č. 2 jsou rezervy, tvo ící 5 % bilanční sumy, za azeny do 

krátkodobých pasiv. Zbývající pasiva ve výši 20 % celkové hodnoty pasiv mají krátkodobý 
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charakter a pat í mezi n  krátkodobé závazky, krátkodobá část bankovních úv r  a časové 

rozlišení pasiv. 

Graf 2. Struktura pasiv společnosti XY, a.s. k 31. 12. 2014 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

V jednotlivých podkapitolách části 5.2 následuje analýza jednotlivých položek pasiv 

rozvahy za období roku 2014. 

5.2.1 Vlastní kapitál 

Součástí vlastního kapitálu společnosti XY, a.s. je základní kapitál ve výši 130 mil. Kč, 

který je tvo en 130 tis. kus  kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnot  1 tis. Kč.  

Kapitálové fondy obsahují oceňovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách obchodních 

korporací ve výši 59 756 tis. Kč. Tato částka vznikla p i fúzi v roce 2008 zohledn ním 

rozdíl  mezi jmenovitou hodnotou základního kapitálu zanikající společnosti a mezi 

po izovací hodnotou dlouhodobého finančního majetku v aktivech nástupnické 

společnosti. Nástupnická společnost m la po izovací cenu na nižší úrovni, než činila 

hodnota základního kapitálu fúzované společnosti. Proto zde vznikl kladný oceňovací 

rozdíl. Tato hodnota se ročn  nem ní, má trvalý charakter podobn  jako základní kapitál. 

Tento vzniklý rozdíl nelze použít jako u nerozd leného zisku k výplat  dividend, ale bylo 

by možné z kapitálového fondu po spln ní určitých podmínek navýšit základní kapitál. 

Fondy ze zisku tvo í rezervní fond ve výši 17 317 tis. Kč. V souvislosti se zrušením 

povinnost tvorby rezervního fondu s účinností zákona o obchodních korporacích již účetní 
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jednotka nep id luje část zisku do rezervního fondu, nicmén  se rozhodla ponechat tento 

fond beze zm ny. 

Nejvýznamn jší část vlastního kapitálu tvo í nerozd lené zisky minulých let ve výši 

232 330 tis. Kč. Společnost od zm ny vlastníka v roce 200Ř zatím nevyplácela dividendy, 

ale celý disponibilní zisk z stával ve společnosti pro účely dalšího rozvoje a r stu. 

Výsledek hospoda ení b žného období činil v roce 2014 částku 41 533 tis. Kč. 

V pr b hu transformace účetní záv rky podle IFRS budou provád né zm ny vykázány 

proti položkám nerozd leného zisku. 

5.2.2 Rezervy 

Účetní jednotka vytvá ela v letech 2013 a 2014 rezervu na opravu majetku, v každém roce 

6 0řř tis. Kč, v celkové výši 12 1ř7 tis. Kč.  Rezerva byla tvo ena na plánovanou opravu 

části st echy výrobní haly. Termín provedení opravy st echy je již v roce 2015. Podle IFRS 

není dovoleno vytvá et rezervy na opravy majetku. Tuto problematiku je nutné vy ešit 

zavedením komponentního odepisování a rozd lit majetek, kterého se tvorba rezervy týká, 

na samostatné celky, které budou odpisovány odlišnou dobu podle jejich životnosti. 

Ostatní rezervy ve výši 15 Řřř tis. Kč jsou tvo eny z titulu reklamačního nároku zákazníka 

ve výši 12 276 tis. Kč, z titulu nevyčerpané dovolené náležející zam stnanc m v roce 2014 

ve výši 2 436 tis. Kč a z titulu nárok  zam stnanc  vyplývajících z kolektivní smlouvy, 

které jim náležejí za pracovní jubilea p i dosažení určité doby ve společnosti v celkové 

výši 1 1Ř7 tis. Kč. Rezerva týkající se reklamačního nároku zákazníka se skládá ze dvou 

částí, z částky 4 353 tis. Kč jako náhrada za vrácené reklamované výrobky a z částky 7 923 

tis. Kč jako finanční náklady nárokované zákazníkem jako náhradu za stažení výrobk  

a jejich vým nu konečným zákazník m. U první částky existuje dostatečná jistota, že 

společnost XY, a.s. bude muset náhrady zákazníkovi uhradit, avšak u druhé částky za 

finanční škodu existují stále pochybnosti a probíhá již druhým rokem jednání a dokazování 

vzniklé škody zákazníkem. Nicmén  zákazník zatím nebyl schopen p edložit d kazy 

o tom, že nárokovanou částku finančních náklad  skutečn  vynaložil. Z pohledu IFRS 

p jde spíše o podmín ný závazek, který nebude vykazován p ímo v rozvaze, ale bude 

popsán v komentá i k výkazu o finanční pozici.  
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Rezerva vztahující se k nevyčerpané dovolené bude určit  čerpána zam stnanci v roce 

2015, kdy je nutné dovolenou dočerpat. Rezerva z stane v souladu s IFRS v nezm n né 

výši a bude vykázána mezi krátkodobými závazky. 

Nároky zam stnanc  vyplývající z kolektivní smlouvy mají dlouhodobý charakter. 

Po analýze jejich výpočtu bylo zjišt no, že tato rezerva ve výši 1 1Ř7 tis. Kč je vyjád ena 

v současné hodnot  budoucích nárok .  Ve výpočtu je zohledn n počet odpracovaných let 

jednotlivými zam stnanci, počet let zbývající do čerpání odm ny a také pr m rné procento 

fluktuace. Vypočtená budoucí odm na je diskontována individuáln  u každého 

zam stnance podle počtu let, která zbývají do vyplacení odm ny. P i výpočtu se vycházelo 

z pr m rného d chodového v ku 62 let. Jako diskontní sazba byl použit výnos 

z desetiletého státního dluhopisu. Vzhledem k tomu, že tato dlouhodobá rezerva je již 

p ecen na na současnou hodnotu, bude vykázána v nezm n né hodnot  jako dlouhodobý 

závazek. 

V projektové části transformace účetních výkaz  v souladu s IFRS bude vyloučena z pasiv 

rezerva na opravy majetku a také bude zrušena část rezervy vztahující se k nejistému 

nároku na náhradu škody zákazníkem. Tato částka nebude vykázána p ímo v rozvaze, ale 

jako podmín ný závazek pouze okomentována v p íloze. P íloha však nebude v projektové 

části sestavena. 

5.2.3 Dlouhodobé závazky 

Společnost vykazuje jako dlouhodobý závazek celkovou částku 7 165 tis. Kč, který je ve 

výši Ř7 tis. Kč tvo en závazky z obchodních vztah , které mají splatnost delší než jeden 

rok vyjád eny v nominální cen  a druhá část ve výši 7 07Ř tis. Kč tvo í odložený daňový 

závazek. Dlouhodobé závazky se splatností nad jeden rok musí být podle IFRS p epočteny 

na současnou hodnotu.  

Odložený daňový závazek vykázaný v rozvaze je vypočten z rozdíl  mezi účetní 

a daňovou hodnotou aktiv a pasiv. Tabulka č. 11 ukazuje výčet všech titul , ze kterých 

byla vykázaná odložená daň vypočtena. Nejv tší vliv na hodnotu odloženého daňového 

závazku má rozdíl mezi vyšší účetní než daňovou hodnotou dlouhodobého majetku, ten je 

částečn  kompenzován o odloženou daňovou pohledávku z rozdíl  mezi účetní a daňovou 

hodnotou zásob, pohledávek a rezerv. 
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Tab. 11. Tituly pro výpočet odložené daně 

Položka 
Účetní 

hodnota 

Daňová 
hodnota 

Rozdíl 
hodnot 

Odložená 
daň 1ř % 

Dlouhodobý majetek 231 328 164 189 67 139 12 757 

Zásoby 138 984 151 814 -12 830 -2 438 

Pohledávky 124 254 125 412 -1 158 -220 

Rezervy (-) -28 096 -12 197 -15 899 -3 021 

Celkem rozdíly hodnot podle ČÚL 466 470 429 218 37 252   

Celkem odložený daňový závazek podle ČÚL 7 078 

Zdroj: P íloha k účetní záv rce společnosti XY, a.s., 2014. Vlastní zpracování 

P i p evodu účetní záv rky podle IFRS bude nutné ze vzniklých úprav, p i kterých se 

zm ní rozdíl mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a rezerv, a tím vzniknou p echodné 

rozdíly, vypočítat odloženou daň, která také ovlivní výsledek hospoda ení. 

5.2.4 Krátkodobé závazky 

Vykazované krátkodobé závazky v celkové výši Ř4 306 tis. Kč se neliší od vykazování 

v rámci IFRS. Pouze položka dohadných účt  pasivních ve výši 7 6ř7 tis. Kč bude 

transformována do položky závazk  z obchodních vztah . 

5.2.5 Bankovní úv ry 

Účetní jednotka k datu účetní záv rky využívá t i dlouhodobé bankovní úv ry v celkové 

výši 2Ř 772 tis. Kč. Splácení úv r  probíhá u dvou úv r  m síčn  stejn  tak jako placení 

úrok  z úv ru. U t etího úv ru jsou podmínky mírn  odlišné, splácení probíhá vždy každé 

kalendá ní čtvrtletí společn  s placením úrok . Konečná splatnost úv r  je v letech 2016 

a 2017. V rozvaze jsou rozd leny a vykazovány splátky do jednoho roku jako krátkodobé 

úv ry ve výši 11 Ř1ř tis. Kč. Krátkodobé úv ry nejsou čerpány, ale v p ípad  pot eby 

provozního financování má společnost smluvn  dohodnutý kontokorentní rámec. Nicmén  

vzhledem k pom rn  vysokému z statku na bankovních účtech nemá společnost pot ebu 

pen žní prost edky od banky čerpat.  

Úroky z úv r  nejsou aktivovány do po izovací ceny majetku, ale jsou účtovány p ímo do 

náklad . Z statky nesplacených úv r  jsou vykázány v nominální hodnot , úroky z úv r  

jsou m síčn  inkasovány bankou a účtovány do náklad . 

P i transformaci dle IFRS je nutné jednotlivé úv ry p epočítat a vykázat v současné 

hodnot . P epočet na současnou hodnotu prob hne s ohledem na rozdílné splácení 

a úročení úv r . Pro každý bankovní úv r bude použitá jiná úroková sazba, která je 
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dohodnuta v úv rové smlouv . Pro diskontování bude použito tolik období, kolik je 

zbývajících splátek do konečné splatnosti. Dva úv ry se splácí m síčn , a proto zde jako 

diskontní úroková sazba bude použita p epočtená m síční úroková sazba. U t etího úv ru, 

který se splácí čtvrtletn , bude použito 10 čtvrtletních splátek do konce splatnosti a také 

diskontní sazba bude p epočítaná na čtvrtletní období. Rozdíl mezi nominálním z statkem 

úv r  a vypočtenou současnou hodnotou úv r  bude vykázán proti nerozd leným zisk m. 

5.2.6 Časové rozlišení pasiv 

Vykazovaná částka časového rozlišení pasiv ve výši 17 tis. Kč bude p i transformaci 

rozvahy p evedena do položky ostatních závazk . 

5.3 ůnalýza výkazu zisku a ztráty 

Společnost XY, a.s. sestavuje výkaz zisku a ztráty v druhovém člen ní. Výkaz zisku 

a ztráty je uveden v p íloze P III. Hodnoty uvedené ve výkazu jsou v tisících Kč, položky 

s nulovou hodnotou byly pro zjednodušení a v tší p ehlednost vynechány. 

5.3.1 Výkony 

Výkony jsou tvo eny p evážn  tržbami za vlastní výrobky ve výši 762 ř60 tis. Kč, z toho 

82 14ř tis. Kč v tuzemsku a 680 Ř11 tis. Kč v zahraničí. Tržby za prodej služeb činily 

7 405 tis. Kč a to p evážn  za pronájem nemovitostí a souvisejících služeb. Dále je ve 

výkonech vykázána zm na stavu zásob vlastní výroby, zde došlo ke snížení stavu o 3 121 

tis. Kč. 

P i prodeji vlastních výrobk  je nejčast ji používána dodací podmínka EXW nebo FCů, 

takže současn  s vystavením faktury a vyskladn ním výrobk  dochází také k p evodu rizik 

a odm n z vlastnictví výrobk . Tím je spln na podmínka pro uznání výnos  podle IFRS 

a je možné vykázat tržby za prodej výrobk  v nezm n né výši. Položky výkon  neobsahují 

žádné dlouhodobé zakázky, které by podléhaly nutnosti úpravy v souvislosti s neuznáním 

výnos  v daném roce. Pouze dojde ke zm n  vykazování zm ny stavu zásob, která je podle 

IFRS vykazována místo výnos  jako nákladová položka. Výnosy z pronájmu nemovitostí 

nepat í k hlavní ekonomické činnost a budou vykázány v položce ostatní provozní výnosy. 
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5.3.2 Tržby za prodej dlouhodobého majetku a materiálu 

Tržby za prodaný dlouhodobý majetek ve výši 30Ř tis. Kč tvo í prodej použitých 

automobil , a položka tržby za prodej materiálu ve výši 7 143 tis. Kč zahrnuje prodaný 

kovový výrobní odpad, p ípadn  šrotovaný neupot ebitelný materiál v prodejní cen  

kovového odpadu.  

Prodej kovového odpadu je sice neodmysliteln  spojený s hlavní výrobní činností, nicmén  

je to vedlejší činnost, která není hlavní ekonomickou činností.  Z toho d vodu budou tržby 

za prodej p evážn  kovového odpadu kompenzovány s nákladem spojeným s tímto 

prodejem, což v podmínkách společnosti XY, a.s. p edstavuje množství prodaného 

výrobního odpadu ocen ného v cen  šrotu.  

5.3.3 Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 

Pod touto položkou je vykázaná hodnota 4 ř01 tis. Kč, která se skládá ze z statkové 

hodnoty prodaných použitých automobil  ve výši 6 tis. Kč Ěv dob  prodeje ješt  nebyl 

majetek zcela odepsáně a zejména z hodnoty prodaného výrobního odpadu a nepot ebného 

materiálu ocen ného cenou šrotu. Účetní jednotka neeviduje výrobní odpad skladovými 

transakcemi Ěnemá zaveden skladové hospodá ství s odpadem), ale p ímo množství 

vyvezeného a prodaného výrobního odpadu oceňuje cenou šrotu a takto účetn  p evádí 

z účtu 501 Ěspot eba materiáluě na účet 542 Ěprodaný materiálě.  

Vzhledem k tomu, že tato činnost nepat í mezi hlavní ekonomickou činnost podniku, bude 

vykázána položka tržeb za prodaný majetek a materiál kompenzovan  se souvisejícími 

náklady v jedné položce jako zisk z prodeje majetku a materiálu.   

5.3.4 Ostatní provozní výnosy 

Ostatní provozní výnosy ve výši 1 615 tis. Kč p edstavují zjišt né p ebytky z provedené 

inventarizace zásob ve výši ř3ř tis. Kč, zbývající část tvo í p ijaté náhrady od 

zam stnanc  za zp sobené škody a p ijaté náhrady od zam stnanc  za používání majetku 

společnosti pro soukromé účely. Tato položka bude podle IFRS vykázána stejn  jako podle 

ČÚL. 

5.3.5 Ostatní provozní náklady 

Ostatní provozní náklady ve výši 6 4ŘŘ tis. Kč zahrnují zejména náklady na pojišt ní 

majetku, pojišt ní odpov dnosti za škody zp sobené t etím osobám ať už se jedná o škody 
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zp sobené p i samotné výrobní činnosti společnosti nebo škody zp sobené vadným 

výrobkem p i používání u konečných zákazník . Dále ostatní provozní náklady zahrnují 

pojišt ní pohledávek proti riziku neuhrazení. Společnost se snaží takto pojišťovat veškeré 

pohledávky a tím omezit rizika spojená s jejich nedobytností a následným odpisem, 

nicmén  ne vždy je možné získat úv rový limit od pojišťovny na menší nebo rizikov jší 

zákazníky. P i inventarizaci vzniklá manka jsou také zahrnuta v ostatních provozních 

nákladech. Jedná se o chyb jící zásoby materiálu, nedokončené výroby a výrobk , které 

jsou ocen ny v po izovacích cenách nebo u nedokončené výroby ve vlastních výrobních 

nákladech. Mimo to jsou zde také účtovány likvidované nepot ebné zásoby ocen né 

v po izovacích cenách. Výčet ostatních provozních náklad  včetn  jejich hodnoty je 

uveden v následující tabulce. 

Tab. 12. Ostatní provozní náklady v roce 2014 

 Titul provozních náklad  Částka v tis. Kč  

Pojišt ní majetku, odpov dnosti, pohledávek 2 951 

Manka a škody v provozní oblasti 1 202 

Likvidace nepot ebných zásob 957 

Odpis nedobytných pohledávek 847 

Další provozní náklady 531 

Celkem provozní náklady 6 488 

Zdroj: P íloha k účetní záv rce společnosti XY, a.s., 2014. Vlastní zpracování. 

Položka ostatních provozních náklad  bude podle IFRS vykázána stejn  jako podle ČÚL. 

5.3.6 Výnosy z p ecen ní cenných papír  a derivát  

V této položce je vykázána částka 420 tis. Kč. Jedná se o zm nu ocen ní derivátu na 

zajišt ní úrokové sazby z úv ru, který byl sjednán v roce 200Ř. Úv r je splácen m síčn  

a konečná splatnost je v červnu 2016. Derivát na zajišt ní úrokové sazby se p eceňuje 

každý m síc po každé splátce a s tím souvisejícím snížením budoucího závazku Ěvykázaný 

v rozvaze v položce jiné krátkodobé závazkyě, který plyne z úv ru. Tím, že k uzav ení 

smlouvy s bankou došlo v dob , kdy úrokové sazby z úv r  se pohybovaly v dob  

konjunktury ekonomiky na úrovni 4 % s výhledem na další r st úrokových sazeb, 

považovalo vedení uzav ení tohoto obchodu za dobré zajišt ní proti budoucímu r stu 

úrokových sazeb. Bohužel nastal vývoj opačný. Do výnos  z p ecen ní cenných papír  

a derivát  tedy účetní jednotka účtuje rozdíl ze snížení závazku z derivátu. Současn  účtuje 
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do finančních náklad  o rozdílu mezi skutečnou úrokovou sazbou, kterou by platila p i 

pohyblivé úrokové sazb  a mezi pevnou úrokovou sazbou, která je dohodnuta ve smlouv  

o zajišt ní.  

V rámci p evodu výkazu podle pravidel IFRS bude tato položka vykázána jako finanční 

náklady společn  s ostatními finančními výnosy. 

5.3.7 Výnosové úroky 

Výnosové úroky ve výši 34ř tis. Kč plynou společnosti z kladného z statku na b žných 

účtech. Položka splňuje požadavky IFRS a bude vykázána v stejné výši. 

5.3.8 Ostatní finanční výnosy 

Ostatní finanční výnosy ve výši 4 503 tis. Kč zahrnují kurzové rozdíly plynoucí 

z rozdílných m nových kurz  p i úhrad  pohledávek a závazk  oproti m novému kurzu 

vyhlašovaného ČNB v dob  vzniku pohledávky nebo závazku. Dále kurzové rozdíly 

vznikají p i p epočtu z statk  devizových účt , valutových pokladen, z statku úv ru v cizí 

m n  a neuhrazených pohledávek a závazk  ke dni účetní záv rky. Položka bude vykázána 

podle IFRS v nezm n né podob  společn  s výnosy z p ecen ní cenných papír  a derivát  

jako jedna položka Finanční výnosy. 

5.3.9 Ostatní finanční náklady 

Ostatní finanční náklady zahrnují kurzové ztráty ve výši 3 4Ř7 tis. Kč. Kurzové ztráty 

plynoucí z rozdílných m nových kurz  p i úhrad  pohledávek a závazk  oproti m novému 

kurzu vyhlašovaného ČNB v dob  vzniku pohledávky nebo závazku. Dále kurzové ztráty 

vznikají p i p epočtu z statk  devizových účt , valutových pokladen, z statku úv ru v cizí 

m n  a neuhrazených pohledávek a závazk  ke dni účetní záv rky. Dále jsou v položce 

zahrnuty bankovní poplatky spojené s platebním stykem, vedením účt  a obnovením 

provozních úv r  ve výši 1 10Ř tis. Kč. Náklady budou vykázány v položce Finanční 

náklady. 

5.3.10 Výkonová spot eba 

Výkonová spot eba obsahuje náklady na spot ebu materiálu ve výši 414 5ř0 tis. Kč a na 

spot ebu energií ve výši 57 75ř tis. Kč. Do spot eby materiálu se promítá po izovací cena 

všech druh  materiál . Nakoupený materiál je p ijat na sklad a následný výdej probíhá 

u každého druhu materiálu v ocen ní váženým aritmetickým pr m rem. ůnalýzou však 



UTB ve Zlín , Fakulta managementu a ekonomiky 57 

 

bylo zjišt no, že materiál je na skladových kartách evidován po jednotlivých tavbách 

Ěšaržíchě, což znamená, že tém  každá dodávka materiálu je evidována na samostatné 

skladové kart  a jednorázov  pak vydána do výroby. V tomto p ípad  to znamená, že výdej 

materiálu je provád n v podstat  metodou FIFO.  

V souladu se standardem IAS 2 je oceňování spot ebovaných zásob jak metodou váženého 

aritmetického pr m ru nebo metodou FIFO povoleno, takže vykazování výkonové 

spot eby nebude nutné upravovat a z stane ve stejné hodnot . 

5.3.11 Osobní náklady 

Osobní náklady zahrnují mzdové náklady ve výši Ř1 026 tis. Kč tvo ící hrubé mzdy 

zam stnanc  a dohody mimo pracovní pom r, dále odm ny člen m statutárních orgán  

společnosti ve výši ř 205 tis. Kč, sociální a zdravotní pojišt ní vztahující se k t mto 

mzdovým náklad m a odm nám ve výši 2ř 060 tis. Kč Ě34 % z hrubých mezdě a další 

sociální náklady ve výši 2 277 tis. Kč Ěp evážn  poskytované stravenky zam stnanc m 

a jiné zam stnanecké benefityě.  

Osobní náklady budou podle IFRS vykázány v nezm n né výši a všechny složky osobních 

náklad  budou souhrnn  vykázány v položce náklady na zam stnance. 

5.3.12 Dan  a poplatky 

Položka obsahuje souhrn dan  z nemovitostí, silniční dan  a ostatních daní a poplatk  

p edepsaných a uhrazených v roce 2014 Ěkrom  doplatku silniční dan  splatného v lednu 

2015). Dan  a poplatky budou vykázány podle IFRS v nezm n né výši v položce ostatní 

provozní náklady. 

5.3.13 Odpisy dlouhodobého majetku 

Odpisy dlouhodobého majetku se skládají z odpis  nehmotného majetku ve výši 11Ř tis. 

Kč a z odpis  hmotného majetku ve výši 34 1Ř5 tis. Kč. Dlouhodobý majetek je odpisován 

rovnom rn . Částka bude vykázána v nezm n né výši a pod položkou odpisy.  

5.3.14 Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 

V účetním období roku 2014 došlo k navýšení rezerv na opravy majetku o 6 0řř tis. Kč, 

snížení ostatních rezerv o 635 tis. Kč, navýšení opravných položek k zásobám o  1 602 tis. 

Kč a navýšení opravných položek k pohledávkám o 3Ř tis. Kč. Celkov  tedy došlo ke 



UTB ve Zlín , Fakulta managementu a ekonomiky 58 

 

zm n  stavu rezerv a opravných položek a položka je vykázána jako náklad ve výši 

7 104 tis. Kč. Podle IFRS se zm na stavu rezerv nevykazuje samostatn , ale bude uvedena 

pod společnou položkou ostatní provozní náklady. V projektové části budou vyloučeny 

vytvo ené rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku a také rezervy, které 

nesplňují definice rezerv. Z ostatních provozních náklad  budou vyloučeny položky rezerv 

ve výši 6 0řř tis. Kč, které byly v roce 2014 vytvo eny na opravy majetku a tím zatížily 

náklady. Zbývající částky rezerv, které bude nutné vyloučit, byly tvo eny již v p edchozích 

letech, a proto nebude o další částky položka ostatních provozních náklad  ponížena. 

5.3.15 Nákladové úroky 

Nákladové úroky vznikají z čerpaných bankovních úv r , v roce 2014 byly uhrazeny 

úroky ve výši 1 031 tis. Kč. Nákladové úroky jsou v souladu s IFRS a budou vykázány 

v položce finanční náklady. 

5.3.16 Daň z p íjm  

Daň z p íjm  je rozd lena na splatnou daň z p íjm  ve výši 7 ŘŘř tis. Kč, která vychází 

z národní legislativní úpravy a úpravy provád né podle IFRS nemají na položku splatné 

dan  žádný dopad.  

Odložená daň je zm na odložených daňových závazk  a pohledávek počítaných z rozdíl  

účetních a daňových hodnot aktiv a závazk  jak je uvedeno v části 5.2.3, kde je popsáno 

složení odloženého daňového závazku. V účetním období roku 2014 vzrostl odložený 

daňový závazek o 1 056 tis. Kč. Tato částka byla vykázána jako odložená daň jako 

nákladová položka ve výkazu zisk  a ztrát. 

Odložená daň bude ovlivn na jednotlivými úpravami v rámci p evodu účetní záv rky 

podle standard  IFRS, kterými bude docházet ke zvyšování p echodných rozdíl  ve zm n  

účetní a daňové hodnoty aktiv a rezerv v pasivech. 

5.4 ůnalýza výkazu o zm nách vlastního kapitálu 

Společnost jako součást účetní záv rky sestavuje výkaz o zm nách vlastního kapitálu, 

který zobrazuje pohyby ve složkách vlastního kapitálu. V podstat  je zde uvedeno, jaký 

zp sobem se účetní jednotka naložila s vytvo eným výsledkem hospoda ení za p edchozí 

rok. V p íloze č. P XI je uveden výkaz o zm nách vlastního kapitálu, který společnost XY, 

a.s. sestavila jako součást účetní záv rky za rok 2014. 
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Výkaz obsahuje také pohyby ve vlastním kapitálu za p edchozí rok a také počáteční stav 

jednotlivých složek vlastního kapitálu p edchozího roku. Takže ve výkazu o zm nách 

vlastního kapitálu sestaveného k 31. 12. 2014 je zobrazený počáteční stav k 1. 1. 2013, 

který je totožný s hodnotami z účetní záv rky k 31. 12. 2012, dále pohyby za období od 

1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, konečný stav k 31. 12. 2013, dále pohyby za rok 2014 a stav ke 

dni účetní záv rky k 31. 12. 2014. Výkaz tedy obsahuje údaje za t i poslední účetní 

záv rky.  

Z p iloženého výkazu je patrné, že v roce 2013 došlo z vytvo eného zisku za rok 2012 

k p id lení části disponibilního výsledku hospoda ení ve výši 5 % do rezervního fondu, 

protože v roce 2013 bylo ješt  podle tehdejšího obchodního zákoníku povinností tvo it 

každoročn  rezervní fond. Stejnou povinnost obsahovaly shodn  s právní normou i stanovy 

akciové společnosti. Zbývající část disponibilního zisku byla p evedena do položky 

nerozd leného zisku. V roce 2014 valná hromada rozhodovala o rozd lení zisku 

dosaženého v roce 2013. Od 1. 1. 2014 je účinný nový zákon o obchodních společnostech 

a družstvech, kde byla povinnost tvorby rezervního fondu u obchodních společností 

zrušena. Povinnost tvorby rezervního fondu byla vypušt na i ze stanov společnosti XY, a.s. 

Valná hromada rozhodla v roce 2014 o ponechání doposud vytvo ené části rezervního 

fondu v nezm n ném stavu, ale v další tvorb  již pokračovat nebude. Veškerý disponibilní 

zisk ve výši 3ř 101 tis. Kč byl p eveden do nerozd leného zisku.  

Vzhledem k tomu, že v projektové části bude provedena transformace vykazovaných 

hodnot pouze za rok 2014, není možné sestavit výkaz o zm nách vlastního kapitálu 

v souladu s IFRS. Pro pot eby sestavení výkazu o zm nách vlastního kapitálu by musely 

být v projektu provedeny všechny související úpravy roku 2013 a také účetní záv rky roku 

2012, protože jsou zde pot ebné údaje o položkách vlastního kapitálu v počátečním stavu 

výkazu. 

5.5 ůnalýza výkazu o pen žních tocích 

Společnost XY, a.s. v rámci sestavení roční účetní záv rky sestavuji i výkaz o pen žních 

tocích. Výkaz o pen žních tocích sestavený podle české účetní legislativy je uveden 

v p íloze č. P XII. Výkaz je sestavován nep ímou metodou.  

P i sestavování výkazu o pen žních tocích nep ímou metodou se vychází z výsledku 

hospoda ení za účetní období a tento je následn  upravován o nepen žní operace, kterými 
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jsou zejména zm na stavu opravných položek a rezerv, odpisy a další operace, které 

neovlivňují pohyb pen žních prost edk . Po t chto úpravách je vykázán čistý pen žní tok 

p ed zm nami pracovního kapitálu. V roce 2014 čistý pen žní tok p ed zm nami 

pracovního kapitálu činí ř1 310 tis. Kč. Tento mezisoučet je dále upravován o zm ny stavu 

pohledávek a časového rozlišení aktiv, zm ny stavu závazk  a časového rozlišení pasiv, 

a zm ny stavu zásob. Po úpravách o zm ny stavu pracovního kapitálu tvo í další 

mezisoučet položku čistého provozního pen žního toku p ed zdan ním, za rok 2014 ve 

výši 63 341 tis. Kč. Vykázané zm ny stavu položek pracovního kapitálu nejsou pouhým 

rozdílem počátečního a konečného z statku pohledávek, závazk  a zásob, ale tyto položky 

jsou navíc očišt ny o zaplacené zálohy na daň z p íjm  a vykázaný závazek dan  z p íjm  

právnických osob ke konci účetního období. Tyto úpravy jsou zde z toho d vodu, že 

společnost XY, a.s. vykazuje zvlášť pen žní tok p ed zdan ním a vlivy daní vyjad uje ve 

zvláštních položkách. V další části výkazu o pen žních tocích jsou vykázány položky 

vyplacených úrok  a p ijatých úrok  v roce 2014 a dále zaplacená daň z p íjm  za b žnou 

činnost. Po t chto úpravách vychází čistý pen žní tok z provozní činnosti ve výši 

56 643 tis. Kč. 

Pen žní tok z investiční činnosti je tvo en výdaji vynaloženými na po ízení dlouhodobého 

majetku za rok 2014, částečn  poníženého p íjmy z prodeje stálých aktiv. Za rok 2014 činil 

čistý tok z investiční činnosti zápornou částku – 25 21ř tis. Kč. 

Pen žní tok z finanční činnosti tvo í pouze zm na stavu závazk  z financování, což 

zahrnuje zejména splátky úv r  ve výši – 31 20Ř tis. Kč.  

Tyto t i části pen žních tok , tedy z provozní, investiční a finanční činnosti dohromady 

zp sobily celkový nár st pen žních prost edk  a pen žních ekvivalent  o 216 tis. Kč. 

Konečný stav pen žních prost edk  ve výši 127 254 tis. Kč navazuje na hodnotu 

krátkodobého finančního majetku v rozvaze. 

Pro sestavení p ehled o pen žních tocích je nezbytné mít k dispozici účetní výkazy 

rozvahu a výkaz zisk  a ztrát za dv  navazující účetní období, tedy pro vyjád ení 

pen žních tok  za rok 2014 je nutné mít k dispozici účetní výkazy za rok 2014 a p edchozí 

srovnatelné období rok 2013. Ve výkazu o pen žních tocích jsou vykázány i hodnoty za 

p edchozí srovnatelné období. Pro vyjád ení pen žních tok  za rok 2013 je nutné mít 

k dispozici účetní výkazy za rok 2013 a za p edcházející rok 2012. 
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Vzhledem k tomu, že v projektové části bude provedena transformace vykazovaných 

hodnot pouze za rok 2014, není možné sestavit výkaz o pen žních tocích v souladu s IFRS. 

Pro pot eby sestavení výkazu o pen žních tocích by musely být v projektu provedeny 

všechny související úpravy roku 2013 a také účetní záv rky roku 2012, protože jsou zde 

pot ebné údaje o zm nách položek aktiv a pasiv mezi počátečním stavem a jejich 

konečnými hodnotami.      
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6 PROJEKT TRůNSFORMůCE ÚČETNÍCH VÝKůZ  

SPOLEČNOSTI XY, ů.S. Nů VÝKůZY PODLE IFRS 

6.1 Klasifikace položek účetních výkaz  podle IFRS 

Pro usnadn ní p evodu účetních výkaz  sestavených podle české účetní legislativy na 

účetní výkazy podle IFRS bude nejd íve provedena reklasifikace jednotlivých položek 

p vodních výkaz  uvedených v p ílohách P I, P II a P III na strukturu položek obsahující 

minimální výčet položek v souladu se standardem IAS 1 – prezentace účetní záv rky. 

6.1.1 Reklasifikace položek rozvahy podle IFRS 

Reklasifikace položek rozvahy podle ČÚL je naznačena v p íloze P IV, kde je vždy ke 

každému ádku rozvahy podle české účetní legislativy Ěve druhém sloupciě uveden název 

ádku rozvahy podle IFRS Ěve čtvrtém sloupciě. Následn  jsou hodnoty v ádcích se 

stejným názvem sečteny a vykázány v jednom souhrnném ádku.  

ůktiva jsou ve zjednodušeném výkazu podle IFRS rozd lena podle časového hlediska na 

dlouhodobé a krátkodobé aktiva a pro v tší p ehlednost jsou pod t mito skupinami aktiv 

vykázány i souhrnné ádky. Stejn  tak závazky a vlastní kapitál shrnují součty podle 

skupin. Rozvaha ve výchozím uspo ádání po reklasifikaci položek p ed jednotlivými 

úpravami je uvedena v tabulce 13. 

Rozvahové položky dlouhodobého hmotného majetku – pozemky, stavby, samostatné 

hmotné movité v ci a soubory movitých v cí, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

a poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek – jsou sloučeny do jediného ádku 

„Pozemky, budovy, za ízení“. Dlouhodobý nehmotný majetek zahrnující pouze software je 

vykázán v samostatné položce „Nehmotná aktiva“. Podíly v ovládaných a ízených 

osobách jsou také vykázány samostatn  v položce „Finanční investice“. Dlouhodobé 

pohledávky z titulu záloh za poskytnuté karty k čerpání pohonných hmot jsou uvedeny 

samostatn . 

V položce „Zásoby“ jsou souhrnn  uvedeny všechny složky zásob vykázané podle české 

účetní legislativy zvlášť v položkách materiál, nedokončená výroba a polotovary, výrobky. 

Položka „Obchodní a jiné pohledávky“ shrnuje položky krátkodobých pohledávek, tedy 

pohledávky z obchodních vztah , krátkodobé poskytnuté zálohy a jiné pohledávky. Také 
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jsou zde obsaženy položky časového rozlišení aktiv. Daňové pohledávky v či státu jsou 

vykázány samostatn . 

Krátkodobý finanční majetek v podob  finanční hotovosti na pokladnách společnosti 

a z statk  na bankovních účtech je vykázána v položce „Peníze“.  

Vlastní kapitál je zvlášť rozveden na položky základního kapitálu shodnou s vykazováním 

podle ČÚL a dále zahrnuje položku „Ostatní fondy“, které obsahují položku Oceňovací 

rozdíly p i p ecen ní p i p em nách obchodní společností“. Vzhledem k tomu, že tato 

položka vznikla p i fúzi nástupnické společnosti v roce 2008 z rozdílu ocen ní mezi 

finanční investicí v aktivech nástupnické společnosti a velikostí základního kapitálu 

zanikající společnosti, má tato položka spíše charakter ostatních fond , které nejsou určeny 

k p ípadnému rozd lení mezi akcioná e. Položka je proto vykázána jako „Ostatní fondy“ 

a není součástí „Nerozd lených zisk “.  

Tab. 13. Výchozí podoba výkazu o finanční pozici po reklasifikaci 

Položka v tis. Kč 

AKTIVA CELKEM 629 292 

 Pozemky, budovy, zařízení  230 979 

 Investice do nemovitostí  0 

 Nehmotná aktiva  349 

 Finanční investice  1 800 

 Dlouhodobé pohledávky  53 

Dlouhodobá aktiva celkem 233 181 

 Zásoby  138 984 

 Obchodní a jiné pohledávky  116 338 

 Daňové pohledávky  13 535 

 Peníze  127 254 

Krátkodobá aktiva celkem 396 111 

ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM 629 292 

 Základní kapitál  130 000 

 Ostatní fondy  59 756 

 Nerozdělené zisky  291 180 

Vlastní kapitál celkem 480 936 

 Bankovní úvěr  16 953 

 Dlouhodobé obchodní a jiné závazky  87 

 Odložený daňový závazek  7 078 

Dlouhodobé závazky celkem 24 118 
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 Krátkodobé půjčky  11 819 

 Obchodní a jiné závazky  80 570 

 Splatný daňový závazek  3 753 

 Rezervy krátkodobé  28 096 

Krátkodobé závazky celkem 124 238 

Závazky celkem 148 356 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Závazky jsou rozd leny podle časového hlediska na dlouhodobé a krátkodobé. Jako 

„Bankovní úv r“ je vykázána dlouhodobá část bankovních úv r  se splatností nad jeden 

rok. Dlouhodobé obchodní a jiné závazky zahrnují dlouhodobou část závazk  

z obchodních vztah . Zvlášť je také shodn  s ČÚL vykázán „Odložený daňový závazek“.  

Mezi krátkodobými závazky jsou vykázány „Krátkodobé p jčky“ zahrnující krátkodobou 

část bankovních úv r  splatnou do jednoho roku. Obchodní a jiné závazky zahrnují 

položky Závazky z obchodních vztah , Závazky k zam stnanc m, Závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního pojišt ní, Krátkodobé p ijaté zálohy, Jiné závazky, Dohadné 

účty pasivní a také Časové rozlišení pasiv. Daňové závazky jsou vykázány samostatn  jako 

„Splatný daňový závazek“. 

6.1.2 Reklasifikace položek výkazu zisku a ztráty podle IFRS 

Podle IůS 1 je možné zvolit uspo ádání položek ve výkazu o úplném výsledku mezi 

účelovým a druhovým uspo ádáním položek. Vzhledem ke skutečnosti, že i účetní záv rka 

podle české účetní legislativy obsahuje druhové člen ní náklad  a výnos  ve výkazu zisku 

a ztráty, bude i pro účely IFRS zachován stejný formát člen ní položek. Nebude použita 

forma dvou samostatných výkaz , ale náklady a výnosy budou prezentovány pouze 

v jednom výkazu o úplném výsledku. 

Reklasifikace položek výkazu zisku a ztráty podle ČÚL je naznačena v p íloze P V, kde je 

vždy ke každému ádku výkazu zisku a ztráty podle české účetní legislativy Ěve druhém 

sloupciě uveden název ádku výkazu o úplném výsledku podle IFRS Ěve čtvrtém sloupciě. 

Následn  jsou hodnoty v ádcích se stejným názvem sečteny a vykázány v jednom 

souhrnném ádku v tabulce 14. 

Výnosová položka „Tržby“ obsahuje tržby za vlastní výrobky a tržby za poskytování 

služeb. Výnosy za služby se vztahují pouze k pronajatým nemovitostem a nesouvisí 
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s hlavní ekonomickou činností společnosti, výnosy za služby budou v rámci úprav 

p evedeny do položky „Ostatní provozní výnosy“.  

Zm na stavu zásob vlastní činnosti je vyjád ena jako nákladová položka oproti ČÚL. 

Všechny nákladové položky jsou ve výkazu o úplném výsledku uvedeny se záporným 

znaménkem a je tak na první pohled patrné, jaká položka je nákladová a jaká výnosová. 

Spot eba materiálu, energie a nákup služeb sdružuje dv  samostatné položky, jak vyplývá 

p ímo z názvu položky. Všechny osobní náklady jsou souhrnn  vykázány v položce 

„Náklady na zam stnance“. Shodn  s českou legislativou je samostatn  vykázána položka 

Odpis  dlouhodobého majetku a také položka Ostatní provozní výnosy. Ostatní provozní 

náklady zahrnují Dan  a poplatky, Zm nu stavu rezerv a opravných položek v provozní 

oblasti a také položku Ostatní provozní náklady. Všechny finanční výnosy a finanční 

náklady budou prezentovány pouze ve dvou samostatných položkách. Dan  ze zisku 

zahrnují splatnou i odloženou daň. Výkaz o úplném výsledku ve výchozím uspo ádání po 

reklasifikaci položek p ed jednotlivými úpravami je uveden v tabulce 14. 

Tab. 14. Výchozí podoba výkazu o úplném výsledku po reklasifikaci 

Položka v tis. Kč 

 Tržby  770 365 

 Změna stavu zásob vlastní činnosti  -3 121 

 Spotřeba materiálu, energie a nákup služeb  -550 582 

 Náklady na zaměstnance  -121 568 

 Odpisy  -34 304 

 Ostatní provozní výnosy  1 615 

 Ostatní provozní náklady  -14 123 

 Finanční výnosy  5 272 

 Finanční náklady  -5 626 

 Zisk z prodeje majetku a materiálu  2 550 

Zisk před zdaněním 50 478 

 Daně ze zisku  -8 945 

Zisk za období 41 533 

 Fond z přecenění pozemků, budov, zařízení  0 

Úplný výsledek za období 41 533 

 Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti  41 533 

 Zisk připadající na menšinový podíl  0 

Zdroj: Vlastní zpracování.  
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6.2 Úpravy nutné pro transformaci výkaz  podle IFRS 

V provedené analýze účetních výkaz  společnosti XY, a.s. za rok 2014 byly vytipovány 

možné odlišnosti mezi českou účetní legislativou a vykazováním podle standard  IRFS. 

V následujících podkapitolách budou uvedeny jednotlivé úpravy a jejich dopad na výkazy. 

Všechny úpravy, které jsou obsahem kapitoly 6.2, jsou p ehledn  shrnuty v p íloze P VIII 

v podob  podvojného účtování jednotlivých zm n. Vliv každé jednotlivé provedené úpravy 

podle níže uvedených subkapitol je vyznačen pod stejným číselným odkazem po adového 

označení úpravy ve výkazu o finanční situaci v p íloze P IX a výkazu o úplném výsledku 

v p íloze P X.   

6.2.1 Úprava klasifikace a ocen ní pozemk  

Společnost XY, a.s. vlastní pozemky o celkové vým e 60 796 m
2
. Z toho pro vlastní 

ekonomickou činnost využívá 34 864 m
2, na kterých z v tší části stojí stavby a zbytek 

využívané plochy tvo í p ilehlé pozemky a p íjezdové komunikace a manipulační plochy. 

Zbývajících 25 932 m
2
 pozemk  nejsou využívány pro ekonomickou činnost, a nejsou 

v současnosti ani pronajaty. Tyto pozemky držené s neurčitým účelem využití v budoucnu 

je nutné podle standardu IůS 40 vykazovat jako „Investice do nemovitostí“. 

Tab. 15. Rozdělení pozemků podle jejich využití 

Využití pozemku Vým ra m2
 

Účetní hodnota 

v Kč 

Účetní hodnota 
Kč / m2 

Pozemky podle IAS 16 34 864          5 365 648               153,90  

Pozemky podle IAS 40 25 932               49 318                    1,90  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pozemky jsou ocen ny podle ČÚL po izovací cenou, i když je z tabulky 15 z ejmé, že 

hodnota pozemk  je vzhledem k aktuální tržním cenám značn  podhodnocena. P i 

p echodu na IFRS je možné p ecenit pozemky na reálnou hodnotu, což by lépe 

zobrazovalo skutečnost. Pozemky se nachází v pr myslové zón  ve východní části m sta. 

Podle České společnosti certifikovaných odhadc  majetku Ě© 2015) lze stanovit tržní cenu 

na minimální výši intervalu stanoveného pro pozemky v pr myslové zástavb  ve výši 300 

Kč za m2
. P ecen ní na reálnou hodnotu se bude provád t u celé t ídy majetku, tedy 

u pozemk  s využitím pro vlastní činnosti i u pozemk  s neurčitým budoucím využitím 

vykazovaného podle IůS 40. 
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Tab. 16. Přecenění pozemků na reálnou hodnotu  

Využití pozemku 
Vým ra 

m2 

Účetní 
hodnota 

Tržní cena  
Kč / m2 

Fair value 
Rozdíl z 

p ecen ní 
Pozemky podle IAS 16 34 864 5 365 648  300  10 459 200  5 093 552  

Pozemky podle IAS 40 25 932 49 318  300  7 779 600  7 730 283  

Celkem 60 796 5 414 966   x  18 238 800  12 823 834  

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Nejd íve budou p evedeny pozemky v p vodním ocen ní ve výši 4ř tis. Kč do položky 

Investice do nemovitostí a následn  budou všechny pozemky p ecen ny na reálnou 

hodnotu. Rozdíly z p ecen ní položky Pozemky, budovy a za ízení budou vykázány proti 

vlastnímu kapitálu Ěfond z p ecen níě. Rozdíly z p ecen ní pozemk  za azených jako 

Investice do nemovitostí se proúčtují jako zisk z p ecen ní do b žného období Ěostatní 

provozní výnosyě. Vliv operací na odloženou daň bude popsán v samostatné části. 

Tab. 17. Související operace s úpravami klasifikace a ocenění pozemků 

Úprava Popis účtování v tis. Kč MD Dal 

1 P evod pozemku podle IůS 40 49 
Investice do 

nemovitostí 
Pozemky, budovy, 

za ízení 

2 
P ecen ní pozemku na reálnou 
hodnotu (IAS 16 - P, B, Z) 

5 094 
Pozemky, budovy, 

za ízení Fond z p ecen ní 

3 
P ecen ní pozemku na reálnou 
hodnotu (IAS 40) 

7 730 
Investice do 

nemovitostí 
Ostatní provozní 

výnosy 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

6.2.2 Úprava klasifikace pronajatých budov 

Společnost nevyužívá pro hlavní ekonomickou činnost dv  administrativní budovy, které 

tém  z poloviny pronajímá jiným osobám. ůdministrativní budova 3 podle analýzy v části 

5.1.2 je pronajatá jen z 26 % a sklad, který je součástí Výrobní haly a skladu je pronajat 

pouze ze 14 % podlahové plochy a zbývající plocha budov je používána pro hlavní činnost. 

Navíc tyto dv  uvedené části budov by nebylo možné samostatn  prodat, proto nesplňuje 

podmínky standardu IůS 40 pro p evod do Investic do nemovitostí. Ovšem administrativní 

budovy 1 a 2 jsou sice pronajaty jen z části, ale ani zbývající části budov nejsou 

dlouhodob  využívány pro ekonomickou činnost společnosti. Proto budou p evedeny pod 

položku Investice do nemovitostí. Pronajaté budovy není možné v současné dob  

spolehliv  ocenit reálnou hodnotou a následn  ji pr b žn  stanovovat, proto budou 

ocen ny v po izovací cen  snížené o oprávky. 
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Tab. 18. Pronajaté budovy pro převod pod Investice do nemovitostí 

Pronajatá budova 
Po izovací 

cena 

Z statková 
cena 

Celková 
vým ra 

Pronajatá 
vým ra 

Pronajatá 
část v % 

Z st. hodno-

ta pro p evod 
(IAS 40) 

ůdministrativní budova 1 22 821 6 646 2 708 1 272 47% 6 646 

ůdministrativní budova 2 13 873 4 612 2 381 1 281 54% 4 612 

Celkem 36 694 11 258 5 089 2 553   11 258 

Zdroj: Registr majetku společnosti XY, a.s., 2014. Vlastní zpracování. 

Do položky Investice do nemovitostí bude p evedena částka odpovídající z statkové 

hodnot  budov. 

Tab. 19. Související operace s úpravami klasifikace pronajatých budov 

Úprava Popis účtování v tis. Kč MD Dal 

4 P evod budov podle IAS 40 11 258 
Investice do 

nemovitostí 
Pozemky, budovy, 

za ízení 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

6.2.3 Zavedení komponentního odpisování budovy 

Společnost plánuje v roce 2015 opravovat, resp. vym nit část st echy výrobní haly, protože 

již nevyhovuje podmínkám a bezpečnosti v náročném výrobním provozu. Pro tyto účely 

tvo ila v roce 2013 a 2014 rezervu ve výši 6 0řř tis. Kč a k 31. 12. 2014 je vytvo ena ve 

výši 12 1ř7 tis. Kč. Podle koncepčního rámce nesplňuje rezerva na opravy majetku 

definici závazku, protože odtok pen z v budoucnosti není dostatečn  jistý. Proto musí být 

rezerva na opravu majetku zrušena. Podle IůS 16 by m la pro takové p ípady zavést 

komponentní odpisování majetku, kdy by m la rozd lit jednotlivé části majetku, které 

nemají shodnou životnost a odepisovat je zvlášť. Budova výrobní haly byla zkolaudována 

v roce 1ř55 a technické zhodnocení je provád no s každou v tší investicí do výrobních 

za ízení, kdy jsou budovány nové rozvody energií. Po izovací cena budovy včetn  

technických zhodnocení je Ř4 714 tis. Kč a po 5ř letech odpisování činí z statková 

hodnota 40 654 tis. Kč a zbývající doba odpisování 20 let. Technický pracovník odhadl 

zbývající hodnotu st echy výrobní haly p ibližn  na desetinu celkové z statkové hodnoty, 

tedy 4 100 tis. Kč. Zbývající životnost st echy je pouze 6 let, ale část st echy bude 

vym n na již v roce 2015 Ěprvní etapaě. Zm na metody odpisování je podle standardu IůS 

Ř zm nou účetního pravidla, který by se m la opravit retrospektivn . Vzhledem 

k nedostatku informací a dlouhé dob  odpisování od roku 1ř55 bude proveden 

prospektivní p epočet a zm na bude uplatn na až od roku 2014. Budova bude rozd lena na 
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dva komponenty – st echu se zbývající životností 6 let a plášť a konstrukce budovy se 

zbývající životností jako doposud dalších 20 let. 

Tab. 20. Komponentní odpisy budovy 

Část budovy 
Z statková 

hodnota 

Zbývající 
životnost 

Roční odpis 
v roce 2014 

Nový odpis 
od roku 2014 

St echa 4 100 6 
2 031 

683 

Plášť a konstrukce budovy 36 554 20 1 828 

Celkem 40 654 x 2 031 2 511 

Zdroj: Vlastní zpracování.  

Rozdíl odpis  plynoucí z úpravy = 2 031 tis. Kč – 2 511 tis. Kč = - 4Ř0 tis. Kč 

Komponenty budou odepisovány lineární metodou stejn  jako doposud. Nový odpis bude 

určen podílem z statkové ceny a zbývajícího počtu let životnosti. Z provedené zm ny 

plyne dopad do výkazu o úplném výsledku, který je nutné upravit o rozdíl mezi odpisy 

spočítanými podle české účetní legislativy a nov  podle IFRS, a sice navýšení odpis  

o 4Ř0 tis. Kč proti výsledku hospoda ení b žného roku.  

Tab. 21. Související operace se zavedením komponentního odpisování 

Úprava Popis účtování v tis. Kč MD Dal 

5 Úprava odpis  480 Odpisy 
Pozemky, budovy, 

za ízení 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

6.2.4 ůktivace významných náhradních díl  

Významné náhradní díly s délkou životnosti nad jeden rok a v tší po izovací cenou jsou 

vykázané v zásobách v celkové výši řř4 tis. Kč. Náhradní díly jsou drženy na sklad  

zejména z d vodu dlouhé dodací doby dodavatelem a nutnosti omezit p ípadný výpadek 

výroby v p ípad  poruchy. V tabulce je uvedena odhadnutá doba životnosti náhradního 

dílu v letech v p ípad  jeho použití, za kterou je nutné op t náhradní díl vym nit za nový.  

Tab. 22. Významné náhradní díly 

Náhradní díl Po izovací cena Doba použitelnosti Roční odpis 

Čerpadlo 1 158 3 53 

Čerpadlo 2 145 2 73 

Deskový vým ník 428 4 107 

Hydromotor 1 152 3 51 

Hydromotor 2 111 3 37 

Celkem 994 x 320 



UTB ve Zlín , Fakulta managementu a ekonomiky 70 

 

Zdroj: Evidence zásob společnosti XY, a.s., 2014. Vlastní zpracování. 

Uvedené náhradní díly budou p evedeny ve výkazu o finanční pozici do položky dle IůS 

16 – Pozemky, budovy, za ízení v po izovací cen . Nový odpis bude vypočítán podílem 

po izovací ceny a počtu let použitelnosti, jak je uvedeno v tabulce 22. 

Tab. 23. Související operace spojené s aktivací náhradních dílů 

Úprava Popis účtování v tis. Kč MD Dal 

6 
P evod náhradních díl  podle 
IAS 16 

994 
Pozemky, budovy, 

za ízení Zásoby 

7 Odpis náhradních díl  2014 320 Odpisy 
Pozemky, budovy, 

za ízení 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

6.2.5 Dlouhodobé pohledávky 

V rozvaze je vykázána uhrazená dlouhodobá záloha ve výši 53 tis. Kč z titulu poskytnuté 

zálohy za vydané CCS karty na čerpání pohonných hmot. Společnost očekává, že 

uhrazenou zálohu dostane zp t po 5 letech. Standardy IFRS vyžadují vyjád ení 

dlouhodobých pohledávek v současné hodnot , čímž dojde k vykázání reálné hodnoty, 

kterou by společnost inkasovala nyní, kdyby nebyla dohodnuta delší splatnost. Pro 

diskontování na současnou hodnotu bude použita stanovená vnit ní úroková míra 2 % p. a., 

která odpovídá pr m rné úrokové mí e, za kterou společnost čerpá externí úročené zdroje.  

č á ℎ  . ℎ á =   � . �č+ , 5 =  � . �č 

Nominální hodnota pohledávky je 53 tis. Kč, splatnost je 5 let, současná hodnota 

pohledávky na začátku roku 2014 je 4Ř tis. Kč, výnos za rok 2014 je 2 % z pohledávky na 

začátku roku 2014, tj. ř60 Kč, současná hodnota na konci roku 2014 je tedy 4Ř ř60 Kč. 

Ve výkazech budou uvedeny částky v celých tisících zaokrouhlen . 

Tab. 24. Výpočet současné hodnoty z dlouhodobé pohledávky 

Dl. pohledávky z časového rozlišení 
rozpoušt né do náklad  do roku: 2016 2017 2018 Celkem 

Nominální hodnota 240 510 3 431 4 181 

Počet let diskontování 3 4 5 x 

Současná hodnota Ěleden 2014ě 226 471 3 108 3 805 

Rozdíl nominální a současné hodnoty -14 -39 -323 -376 

Úrok 2014 5 9 62 76 

Současná hodnota Ěprosinec 2014ě 231 480 3 170 3 881 
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Zdroj: Vlastní zpracování.   

Položky časového rozlišení, které byly reklasifikovány do položky Obchodní a jiné 

pohledávky, obsahují pohledávky z certifikací Ěnáklady p íštích obdobíě, které se postupn  

zúčtovávají do náklad  déle než jeden rok. 

Tyto pohledávky odpovídající nominální částce 4 1Ř1 tis. Kč budou nejd íve p evedeny na 

Dlouhodobé pohledávky a následn  p epočteny na současnou hodnotu podobn  jako 

u výše uvedené dlouhodobé zálohy. 

Tab. 25. Související operace spojené s převodem a oceněním dlouhodobých pohledávek 

Úprava Popis účtování v tis. Kč MD Dal 

8 
Snížení dlouhodobé zálohy na 
současnou hodnotu 

5 Nerozd lené zisky 
Dlouhodobé 
pohledávky 

9 Výnos z úroku za rok 2014 1 
Dlouhodobé 
pohledávky 

Finanční výnosy 

10 
P evod dlouhodobé části náklad  
p íštích období v nominální hodnot  

4 181 
Dlouhodobé 
pohledávky 

Obchodní a jiné 
pohledávky 

11 
Snížení dlouhodobé pohledávky na 
současnou hodnotu 

376 Nerozd lené zisky 
Dlouhodobé 
pohledávky 

12 Výnos z úroku za rok 2014 76 
Dlouhodobé 
pohledávky 

Finanční výnosy 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

6.2.6 Zrušení rezervy na opravy majetku 

Společnost XY, a.s. tvo ila v roce 2013 a 2014 rezervu ve výši 6 0řř tis. Kč, celkem je 

vytvo ena ve výši 12 1ř7 tis. Kč. Podle koncepčního rámce nesplňuje rezerva na opravy 

majetku definici závazku, protože odtok pen z v budoucnosti není dostatečn  jistý. Proto 

musí být rezerva na opravu majetku zrušena. Část rezervy, která byla tvo ena v p edešlém 

roce 2013, bude proúčtována proti zvýšení Nerozd lených zisk , druhá část rezervy 

vytvo ená v roce 2014 ovlivnila náklady b žného roku, a proto bude proúčtována proti 

snížení Ostatních provozních náklad . 

Tab. 26. Související operace spojené se zrušením rezervy na opravu majetku 

Úprava Popis účtování v tis. Kč MD Dal 

13 
Zrušení rezervy tvo ené v 
minulých letech 

6 099 
Rezervy 

krátkodobé 
Nerozd lené zisky 

14 
Zrušení rezervy tvo ené v roce 
2014 

6 098 
Rezervy 

krátkodobé 

Ostatní provozní 
náklady 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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6.2.7 Rezervy a podmín né závazky 

Rezerva z reklamačního nároku zákazníka se skládá ze dvou částí, z částky 4 353 tis. Kč 

jako náhrada za vrácené reklamované výrobky a z částky 7 ř23 tis. Kč jako finanční 

náklady nárokované zákazníkem jako náhradu stažených výrobk  z trhu a jejich vým nu 

konečným zákazník m. U první částky existuje dostatečná jistota, že společnost XY, a.s. 

bude muset náhrady zákazníkovi uhradit, druhou částku za finanční škodu společnost 

neuznala a probíhá již druhým rokem jednání a dokazování vzniklé škody zákazníkem. 

Zákazník zatím nebyl schopen p edložit d kazy o tom, že nárokovanou částku finančních 

náklad  skutečn  vynaložil. Z pohledu IFRS bude částka nejistého závazku ve výši 

7 923 tis. Kč zve ejn na jako podmín ný závazek popsaný v komentá i k výkaz m. 

Rezerva bude ve stejné výši zrušena proti nerozd leným zisk m, protože její tvorba 

prob hla již v minulých letech. 

Tab. 27. Související operace spojené se zrušením rezervy na nejistý závazek 

Úprava Popis účtování v tis. Kč MD Dal 

15 
Zrušení rezervy tvo ené v 
minulých letech 

7 923 
Rezervy 

krátkodobé 
Nerozd lené zisky 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

6.2.8 Rezerva na budoucí nároky zam stnanc  

Vytvo ená rezerva z titulu nevyčerpané dovolené náležející zam stnanc m v roce 2014 ve 

výši 2 436 tis. Kč bude čerpána do náklad  v roce 2015, protože je nutné dovolenou 

z p edchozího roku vyčerpat nejpozd ji do konce p íštího roku. Proto bude rezerva 

v nezm n né výši ponechána v krátkodobých rezervách. 

V kolektivní smlouv  se společnost zavázala vyplácet odm ny zam stnanc m p i odchodu 

do d chodu v závislosti na počtu let odpracovaných ve společnosti. Výše budoucích 

nárok  každého zam stnance byla jednotliv  spočítána podle odpracované doby ve 

společnosti s p ihlédnutím k počtu let, za kterou každý zam stnanec dosáhne v ku 62 let, 

kdy se v pr m ru očekává odchod do d chodu. Částka vytvo ené rezervy ve výši 

1 187 tis. Kč je vyjád ena v současné hodnot . Vzhledem k tomu, že očekávané pln ní 

nastane z podstatné části zam stnanc  za více než jeden rok, rezerva ve výši 1 1Ř7 tis. Kč 

bude pouze p evedena a vykázána v položce Rezervy dlouhodobé. 
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Tab. 28. Související operace spojené s reklasifikací dlouhodobé rezervy 

Úprava Popis účtování v tis. Kč MD Dal 

16 
P esun dlouhodobé části 
rezervy na benefity 

1 187 
Rezervy 

krátkodobé 

Rezervy 

dlouhodobé 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

6.2.9 Dlouhodobé závazky 

Dlouhodobé závazky ve výši Ř7 tis. Kč jsou ve jmenovité hodnot  vyjád eny závazky 

z obchodních vztah , které mají podle splátkového kalendá e splatnost až v roce 2016. 

Podle IFRS budou podobn  jako dlouhodobé pohledávky p epočítány na současnou 

hodnotu. Pro p epočet bude použita diskontní míra ve výši 2 % p. a.  

Tab. 29. Výpočet současné hodnoty z dlouhodobých závazků 

Dlouhodobé závazky v tis. Kč 

Nominální hodnota 87 

Počet let diskontování do roku 2016 3 

Současná hodnota Ěleden 2014ě 82 

Rozdíl nominální a současné hodnoty -5 

Úrok 2014 2 

Současná hodnota Ěprosinec 2014ě 84 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Tab. 30. Související operace spojené s přeceněním dlouhodobých závazků 

Úprava Popis účtování v tis. Kč MD Dal 

17 
Snížení dlouhodobých závazk  
na současnou hodnotu 

5 
Dlouhodobé 

závazky 
Nerozd lené zisky 

18 Náklad z úroku za rok 2014 2 Finanční náklady 
Dlouhodobé 

závazky 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

6.2.10 Reklasifikace výnos  

Tržby za prodej vlastních výrobk  a služeb obsahovaly podle české účetní legislativy 

nejenom výnosy za hlavní ekonomickou činnost společnosti, ale také tržby za služby 

z titulu výnos  z pronájmu nemovitostí. Výnosy z pronájmu ve výši 7 405 tis. Kč budou 

p evedeny do položky Ostatní provozní výnosy. 
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Tab. 31. Související operace spojené s reklasifikací výnosů 

Úprava Popis účtování v tis. Kč MD Dal 

19 
Reklasifikace výnos  z 
pronájmu 

7 405 Tržby 
Ostatní provozní 

výnosy 

 Zdroj: Vlastní zpracování. 

6.2.11 Dlouhodobé bankovní úv ry 

Společnost XY, a.s. využívá t i dlouhodobé úv ry v celkové výši 2Ř 772 tis. Kč. Dva úv ry 

jsou spláceny m síčn  a jeden čtvrtletn . Konečná splatnost úv r  je v letech 2016 a 2017. 

V rozvaze podle ČÚL jsou zvlášť vykazovány splátky do jednoho roku jako krátkodobé 

úv ry ve výši 11 Ř1ř tis. Kč. Tato hodnota krátkodobých splátek je ovšem vyjád ena ve 

jmenovité hodnot  splátek.  

Tab. 32. Přehled čerpaných nesplacených bankovních úvěrů 

v tis. Kč 
Z statek 

úv ru 

Konečná 
splatnost 

Splácení Počet 
splátek 

Splátka 
Úroková 
sazba p.a. 

Splátky 
2015 

Splátky 
2016 

Splátky 
2017 

Úv r 1 9 375  12/2016 m síčn  24 391 1,80% 4 692 4 683 0 

Úv r 2 9 397  12/2017 m síčn  36 261 2,05% 3 127 3 127 3 143 

Úv r 3 10 000  6/2017 čtvrtletn  10 1 000 3,90% 4 000 4 000 2 000 

Celkem 28 772 x x x x x 11 819 11 810 5 143 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Bankovní úv ry je nutné p epočítat na současnou hodnotu stejn  jako dlouhodobé závazky. 

U každého úv ru je smluvena odlišná úroková sazba, která bude použita jako pro 

diskontování p i výpočtu současné hodnoty úv rových závazk . Nejd íve bude p epočítán 

Úv r 3, který je splácen čtvrtletn , výpočet nebude tak obsáhlý a je možné jej uvést p ímo 

v textu práce.  

Nejd íve je nutné spočítat současnou hodnotu celého úv ru, aby bylo možné vyjád it výši 

úroku v každém období, konečného stavu úv rového závazku v současné hodnot  na konci 

každého čtvrtletí po provedení splátky. Roční úroková sazba 3,ř % p. a. bude p epočtena 

na stejné období periodicity splátkování, tedy na čtvrtletní sazbu 0,řŘ % p. q. 

 

� =  + , + + , + ⋯ + + , =   � . �č 
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Tab. 33. Splácení úvěru č. 3 vyjádřené v současné hodnotě 

Po . 
číslo 

splátky 

M síc 
splátky 

PS 

závazek 
Splátka Úrok 

Snížení 
závazku 

KS 

závazek 

Současná 
hodnota splátek 

1 2015/3 9 484,0 1 000,0 92,5 907,5 8 576,5 990,3 

2 2015/6 8 576,5 1 000,0 83,6 916,4 7 660,1 980,8 

3 2015/9 7 660,1 1 000,0 74,7 925,3 6 734,8 971,3 

4 2015/12 6 734,8 1 000,0 65,7 934,3 5 800,5 961,9 

5 2016/3 5 800,5 1 000,0 56,6 943,4 4 857,0 952,6 

6 2016/6 4 857,0 1 000,0 47,4 952,6 3 904,4 943,4 

7 2016/9 3 904,4 1 000,0 38,1 961,9 2 942,4 934,3 

8 2016/12 2 942,4 1 000,0 28,7 971,3 1 971,1 925,3 

9 2017/3 1 971,1 1 000,0 19,2 980,8 990,3 916,4 

10 2017/6 990,3 1 000,0 9,7 990,3 0,0 907,5 

Celkem   x 10 000,0 516,0 9 484,0 x 9 484,0 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Současná hodnota úv ru k 31. 12. 2014 činí ř 4Ř4 tis. Kč, z toho částka 3 6Ř4 tis. Kč je 

suma splátek vyjád ených v současné hodnot  do konce roku 2015 a bude vykázána jako 

krátkodobé p jčky Ěšed  označené buňky ve sloupci „Snížení závazku“ v tabulce 33). 

Zbývající částka ve výši 5 Ř00 tis. Kč je dlouhodobá část bankovního úv ru vyjád ená 

v současné hodnot , která je splatná až v letech 2016 a 2017. P epočet dlouhodobého úv ru 

na současnou hodnotu vyjad uje, jakou částku by bylo nutné zaplatit hned na splacení 

celého úv ru po zohledn ní časové hodnoty pen z Ěznehodnoceníě. Rozdíl mezi vykázanou 

hodnotou úv rového závazku podle ČÚL a současnou hodnotou bude vykázán oproti 

zvýšení nerozd lených zisk  jako d sledek minulých událostí Ějakoby byl úv r vykazován 

v současné hodnot  od počátku čerpání v roce 2007). Spočítané úroky budou do finančních 

náklad  účtovány od 2015. 

Podobným zp sobem budou p epočteny na současnou hodnotu i další dva úv ry. Pro 

diskontování úv ru č. 1 Ěp epočet je uveden v p íloze P VIě, bude použita úroková sazba 

dohodnutá ve smlouv  ve výši 1,8 % p. a.. Úv r je splácen m síčn , takže pro p epočet je 

nutné použít pro každou splátku m síční diskontní sazbu ve výši dvanáctiny roční sazby, 

tedy 0,15 % p. m. Do konce splatnosti chybí 24 m síčních splátek. Současná hodnota 

úv ru činí ř 202 tis. Kč, z toho částka 4 564 tis. Kč Ěsoučet bun k označených šedou 

barvou ve sloupci „snížení závazku“ě, další část ve výši 4 63Ř tis. Kč tvo í dlouhodobý 

úv rový závazek vyjád ený v současné hodnot  se splatností nad jeden rok.  
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Poslední úv r č. 2 je p epočten na současnou hodnotu v p íloze P VII. Nominální hodnota 

úv ru ve výši ř 3ř7 tis. Kč je p epočtena na současnou hodnotu ve výši ř 106 tis. Kč. 

Diskontní úrokovou mírou byla roční úroková sazba sjednaná ve smlouv  o úv ru ve výši 

2,05 % p. a., p epočtená podle periodicity splátek na m síční úrokovou sazbu ve výši 

0,17 % p. m. Do konce splatnosti úv ru zbývá 36 splátek, které byly p epočteny na 

současnou hodnotu. Splátky v roce 2015 Ěoznačené v tabulce p ílohy P VII šedou barvou 

ve sloupci „snížení závazku“ě tvo í v souhrnu 2 ř6Ř tis. Kč závazek z krátkodobých 

p jček, zbývající část úv ru ve výši 6 137 tis. Kč bude vykázána v položce dlouhodobých 

úv r . V tabulce č. 34 je uvedena rekapitulace výše uvedených p epočt  nesplacených 

z statk  bankovních úv r . Je zde vyjád ena celková současná hodnota jednotlivých úv r  

a jejich rozd lení na krátkodobé a dlouhodobé z hlediska splatnosti do jednoho roku a nad 

jeden rok. Takto budou vykázány ve výkazech podle IFRS. Rozdíl bude promítnut do 

nerozd lených zisk . 

Tab. 34. Rekapitulace zůstatků bankovních úvěrů v současné hodnotě 

v tis. Kč 

Z statek 
úv ru 

Ěnominálníě 

Současná 
hodnota úv ru 

Krátkodobé 
p jčky SH 

Dlouhodobý 

úv r SH 

Rozdíl mezi nominální 
a současnou hodnotou 

úv ru 

Úv r 1 9 375,0 9 201,6 4 563,9 4 637,7 173,4 

Úv r 2 9 397,0 9 105,5 2 968,3 6 137,2 291,5 

Úv r 3 10 000,0 9 484,0 3 683,6 5 800,5 516,0 

Celkem 28 772,0 27 791,2 11 215,8 16 575,4 980,8 

Nominální hodnota 11 819,0 16 953,0   

Rozdíl Nominální - Současná hodnota -603,2 -377,6 -980,8 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Tab. 35. Související operace spojené s přepočtem dlouhodobých úvěrů na současnou 

hodnotu 

Úprava Popis účtování v tis. Kč MD Dal 

20 
Úprava krátkodobých p jček 
o rozdíl p i p epočtu na SH 

603 Krátkodobé p jčky Nerozd lené zisky 

21 
Úprava dlouhodobých úv r  
o rozdíl p i p epočtu na SH 

378 Bankovní úv r Nerozd lené zisky 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

6.2.12 Odložená daň 

Transformace účetní záv rky podle IFRS nemá výši splatné dan  ze zisku žádný dopad, 

protože splatná daň z p íjmu vychází pouze z národní legislativní úpravy. Provedenými 
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úpravami bude ovlivn na výše odložené dan , která vyplývá z rozdíl  účetní a daňové 

hodnoty aktiv a závazk . Odložená daň se počítá ze souhrnného rozdílu hodnoty účetní 

a daňové základny, která se vynásobí platnou daňovou sazbou. V tabulce jsou uvedeny 

všechny rozdíly mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazk , které jsou podkladem 

pro výpočet odložené dan .  

Tab. 36. Vliv provedených úprav na odloženou daň resp. odložený daňový závazek  

Odložená daň podle ČÚL: Účetní 
hodnota 

Daňová 
hodnota 

Rozdíl 
hodnot 

Odložená 
daň 1ř % 

Dlouhodobý majetek 231 328 164 189 67 139 12 757 

Zásoby 138 984 151 814 -12 830 -2 438 

Pohledávky 124 254 125 412 -1 158 -220 

Rezervy (-) -28 096 -12 197 -15 899 -3 021 

Celkem rozdíly hodnot podle ČÚL 466 470 429 218 37 252   

Celkem odložený daňový závazek podle ČÚL 7 078 

  

Zm ny odložené dan  z úprav podle IFRS: Účetní 
hodnota 

Daňová 
hodnota 

Rozdíl 
hodnot 

Odložená 
daň 1ř % 

P ecen ní pozemku na reálnou hodnotu 

(IAS 16) - odložená daň ve VK 
5 094 

  
5 094 968 

P ecen ní pozemku na reálnou hodnotu  
(IAS 40) 

7 730 
  

7 730 1 469 

Komponentní odpisování - snížení majetku -480   -480 -91 

Náhradní díly - snížení zásob, zvýšení majetku -320   -320 -61 

P ecen ní dlouhodobých pohledávek na SH -304   -304 -58 

Zrušení rezerv 20 120   20 120 3 823 

P ecen ní dlouhodobých závazk  a úv r  na 
SH 

984 
  

984 187 

Celkem rozdíly hodnot podle IFRS 499 294 429 218 70 076 
 Celkem odložený daňový závazek podle IFRS 13 315 

Zm na odložené dan  5 269 

Zm na odložené dan  ve VK 968 

Zm na odložené dan  celkem 6 237 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

V první části tabulky č. 36 je uvedeno složení odloženého daňového závazku podle české 

účetní legislativy. Ve druhé části tabulky jsou uvedeny rozdíly vzniklé z jednotlivých 

úprav v souladu s IFRS. Odložená daň tvo í zm nu stavu odloženého daňového závazku 

oproti p edchozímu období a bude zaúčtována do náklad  a vykázána ve výkazu o úplném 

výsledku. Celkový odložený závazek vyplývá z celkových rozdíl  účetní a daňové hodnoty 

aktiv a závazk .  
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Tab. 37. Související operace spojené se změnami odložené daně 

Úprava Popis účtování v tis. Kč MD Dal 

22 Odložená daň 5 269 Dan  ze zisku 
Odložený daňový 

závazek 

23 Odložená daň ve VK 968 
Odložená daň ve 

VK 

Odložený daňový 
závazek 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

P echodný rozdíl v účetní a daňové základn , který ovlivňuje výpočet odložené dan  je 

následující: 

 Hodnota pozemk  byla p ecen na na reálnou hodnotu Ěúprava v kapitole 6.2.1). 

Rozdíl ve výši 12 Ř24 tis. Kč mezi po izovací cenou uvedenou v rozvaze podle ČÚL 

a reálnou hodnotou tvo í rozdíl pro výpočet odložené dan . 

 Zavedením komponentního odepisování majetku, resp. budovy, na kterou byla tvo ena 

rezerva na opravu st echy, došlo k rozd lení na dv  samostatné položky s úpravou 

doby odepisování Ěúprava v kapitole 6.2.3). St echa bude nov  odepisována do roku 

plánované vým ny, a tím došlo ke zrychlení odepisování a snížení účetní hodnoty 

majetku. P echodný rozdíl ze snížení majetku ĚPozemky, budovy, za ízeníě snižuje 

účetní hodnotu majetku o 4Ř0 tis. Kč. 

 V kapitole 6.2.4 byla provedena aktivace významných náhradních díl  a tím došlo ke 

snížení zásob o řř4 tis. Kč, navýšení odpisovaného majetku také o řř4 tis. Kč, ale 

zároveň se začaly náhradní díly odepisovat ve výši 320 tis. Kč. Účetní hodnota 

majetku se tedy navýšila jen o 674 tis. Kč. Aktivace náhradních díl  zp sobilo celkové 

snížení aktiv, základny pro výpočet odložené dan , o částku 320 tis. Kč. 

 P ecen ní dlouhodobých pohledávek v kapitole 6.2.5 na současnou hodnotu snižují 

účetní hodnotu pohledávek o 304 tis. Kč. 

 Zrušení rezerv vytvo ených podle ČÚL, které nesplňují definici rezerv podle IFRS 

navýšily hodnotu pasiv Ěvlastního kapitáluě o 20 120 tis. Kč a zároveň došlo ke snížení 

rozdílu mezi účetní hodnotou a daňovou základnou pro výpočet odložené dan  Ěúprava 

v kapitole 6.2.6 a 6.2.7).  

 Poslední úpravou ovlivňující p echodný rozdíl je p epočet dlouhodobých závazk  

a úv r  na současnou hodnotu Ěúprava v kapitole 6.2.9 a 6.2.11). Účetní hodnota 

t chto závazk  byla snížena o řŘ4 tis. Kč, což také p isp lo k odloženému daňovému 

závazku. 
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Ostatní úpravy provedené v kapitole 6.2, které nebyly uvedeny v p echázejícím výčtu, 

neovlivnily výpočet odložené dan . 

6.3 Sestavení účetní záv rky podle IFRS 

V této části práce budou p ehledn  uvedeny výkaz o finanční situaci a výkaz o úplném 

výsledku jednak s výchozími hodnotami podle ČÚL, v dalším sloupci budou uvedeny 

souhrnn  všechny zm ny v jednotlivých položkách vyjád ené absolutní částkou a procentní 

zm nou k p vodní hodnot . V posledním sloupci budou uvedeny finální hodnoty po 

úpravách ve shod  se standardy IFRS.  

Cílem této práce není sestavení kompletní účetní záv rky obsahující hodnoty b žného 

a srovnatelného období, ale pouze úprava výkaz  s hodnotami za rok 2014 pro získání 

hodnot, které budou následn  využity pro srovnání výsledk  finanční analýzy podle ČÚL 

a podle IFRS. Vzhledem k tomu, že finanční analýza vychází z hodnot uvedených 

v rozvaze a výkazu o úplném výsledku, není nutné pro tyto účely sestavovat výkaz 

o pen žních tocích a výkaz o pohybech ve vlastním kapitálu. Stejn  tak nebude sestaven 

komentá  popisující významné položky účetních výkaz  a ostatní d ležité doplňující 

informace. 

6.3.1 Výkaz o finanční situaci 

Po transformaci výkazu o finanční situaci podle IFRS se celková bilanční suma zvýšila 

o 11 720 tis. Kč, tj. o 1,ř % bilanční sumy. Nejvýznamn jší úprava v aktivech ovlivňující 

toto navýšení bylo p ecen ní pozemk  na reálnou hodnotu. Tím došlo k navýšení bilanční 

sumy o 12 Ř24 tis. Kč. Ostatní úpravy v aktivech zap íčinily spíše pokles bilanční sumy, 

protože p i p eceňování dlouhodobých pohledávek na současnou hodnotu došlo ke snížení 

sumy pohledávek. Dlouhodobé pohledávky byly sice navýšeny o 3 Ř77 tis. Kč, ale tato 

zm na je zp sobena pouze p evodem z položky časového rozlišení. I tato p evedená 

pohledávka byla p epočtena na současnou hodnotu a byla ponížena o rozdíl mezi 

jmenovitou a současnou hodnotou. Stejn  tak u aktivace náhradních díl  do majetku 

a zavedení jejich odpisování ponížilo bilanční sumu, došlo k ponížení položky zásob 

a nár stu odpisovaného za ízení, ale už jen ve snížené hodnot  o uplatn né odpisy za rok 

2014. V pasivech došlo k nejvýznamn jšímu p esunu mezi položkami rezerv Ěsoučást 

závazk ě, které byly zrušeny ve výši 20 120 tis. Kč Ětj. 3,2 % bilanční sumyě, 

a nerozd leným ziskem ve vlastním kapitálu, kam byly účtovány veškeré úpravy, které 
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nejsou pouhou reklasifikací položek. Nerozd lené zisky byly celkem navýšeny 

o 26 587 tis. Kč, z toho částka 14 627 tis. Kč vychází z úprav minulých let, které 

neovlivnily výkaz o úplném výsledku a byly zohledn ny p ímo v rozvaze proti vlastnímu 

kapitálu.  

Tab. 38. Výkaz o finanční situaci společnosti XY, a.s. k 31. 12. 2014 

Položka 
ČÚL, v 
tis. Kč 

Změna v 
tis. Kč 

Změna v 
% 

IFRS, v 

tis. Kč 

AKTIVA CELKEM 629 292 11 720 1,9% 641 012 

 Pozemky, budovy, zařízení  230 979 -6 019 -2,6% 224 960 

 Investice do nemovitostí  0 19 037 x 19 037 

 Nehmotná aktiva  349 0 0,0% 349 

 Finanční investice  1 800 0 0,0% 1 800 

 Dlouhodobé pohledávky  53 3 877 7315,1% 3 930 

Dlouhodobá aktiva celkem 233 181 16 895 7,2% 250 076 

 Zásoby  138 984 -994 -0,7% 137 990 

 Obchodní a jiné pohledávky  116 338 -4 181 -3,6% 112 157 

 Daňové pohledávky  13 535 0 0,0% 13 535 

 Peníze  127 254 0 0,0% 127 254 

Krátkodobá aktiva celkem 396 111 -5 175 -1,3% 390 936 

ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL 
CELKEM 

629 292 11 720 1,9% 641 012 

 Základní kapitál  130 000 0 0,0% 130 000 

 Ostatní fondy  59 756 0 0,0% 59 756 

 Nerozdělené zisky  291 180 26 587 9,1% 317 767 

Vlastní kapitál celkem 480 936 26 587 5,5% 507 523 

 Bankovní úvěr  16 953 -378 -2,2% 16 575 

 Dlouhodobé obchodní a jiné závazky  87 -3 -3,4% 84 

 Odložený daňový závazek  7 078 6 237 88,1% 13 315 

 Rezervy dlouhodobé  0 1 187 x 1 187 

 Dlouhodobé závazky vůči zaměstnancům  0 0 x 0 

Dlouhodobé závazky celkem 24 118 7 043 29,2% 31 161 

 Krátkodobé půjčky  11 819 -603 -5,1% 11 216 

 Obchodní a jiné závazky  80 570 0 0,0% 80 570 

 Splatný daňový závazek  3 753 0 0,0% 3 753 

 Rezervy krátkodobé  28 096 -21 307 -75,8% 6 789 

Krátkodobé závazky celkem 124 238 -21 910 -17,6% 102 328 

Závazky celkem 148 356 -14 867 -10,0% 133 489 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Zbývající část ve výši 11 ř60 tis. Kč tvo í úpravy, které mají dopad do výsledku 

hospoda ení b žného období a jsou také sumou úprav ve výkazu o úplném výsledku. 

Úpravy dlouhodobých závazk  a bankovních úv r  se týkaly jejich p ecen ní na 

současnou hodnotu, tím došlo ke snížení vykazované hodnoty závazk  oproti navýšení 

nerozd lených zisk  ve vlastním kapitálu. 

6.3.2 Výkaz o úplném výsledku 

Tab. 39. Výkaz o úplném výsledku společnosti XY, a.s. za období končící 31. 12. 2014 

Položka 
ČÚL, v 
tis. Kč 

Změna v 
tis. Kč 

Změna v 
% 

IFRS, v 

tis. Kč 

 Tržby  770 365 -7 405 -1,0% 762 960 

 Změna stavu zásob vlastní činnosti  -3 121 0 0,0% -3 121 

 Spotřeba materiálu, energie a nákup služeb  -550 582 0 0,0% -550 582 

 Náklady na zaměstnance  -121 568 0 0,0% -121 568 

 Odpisy  -34 304 -800 2,3% -35 104 

 Ostatní provozní výnosy  1 615 15 135 937,2% 16 750 

 Ostatní provozní náklady  -14 123 6 098 -43,2% -8 025 

 Finanční výnosy  5 272 77 1,5% 5 349 

 Finanční náklady  -5 626 -2 0,0% -5 628 

 Zisk z prodeje majetku a materiálu  2 550 0 0,0% 2 550 

Zisk před zdaněním 50 478 13 103 26,0% 63 581 

 Daně ze zisku  -8 945 -5 269 58,9% -14 214 

Zisk za období 41 533 7 834 18,9% 49 367 

 Fond z přecenění pozemků, budov, zařízení  0 5 094 x 5 094 

 Odložená daň ve VK  0 -968 x -968 

Úplný výsledek za období 41 533 11 960 28,8% 53 493 

 Zisk připadající vlastníkům mateřské společ-
nosti  

41 533 11 960 28,8% 53 493 

 Zisk připadající na menšinový podíl  0 0 x 0 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

P i transformaci výkazu zisku a ztráty podle ČÚL došlo k celkovému navýšení zisku za 

období o 7 Ř34 tis. Kč a úplného výsledku za období o 11 ř60 tis. Kč. Nejv tší vliv m lo 

i zde p ecen ní pozemk  na reálnou hodnotu. P ecen ní pozemku využívaného pro 

ekonomickou činnost bylo promítnuto do ostatního úplného výsledku v částce 

5 094 tis. Kč, kdežto p ecen ní pozemku za azeného v investicích do nemovitostí 

ovlivňuje ostatní provozní výnosy částkou 7 730 tis. Kč. Zrušení rezervy, která byla podle 

ČÚL tvo ena v roce 2014, ponižuje ostatní provozní náklady o 6 0řŘ tis. Kč. Ze všech 
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p echodných rozdíl  je vykázána odložená daň jako rozdíl mezi d íve vykázanou 

odloženým daňovým závazkem a nov  vzniklým daňovým závazkem. Odložená daň 

snižuje zisk za období o dalších 5 26ř tis. Kč. Zvlášť je vykázána odložená daň ze zvýšení 

účetní hodnoty pozemk  podle IůS 16 p ecen ných na reálnou hodnotu.  

6.4 Ekonomické p ínosy a náklady zavedení procesu transformace 

výkaznictví podle IFRS 

Společnost XY, a.s. má povinnost vést účetnictví pode ČÚL a zatím žádný z vlastník  

nepožaduje, aby společnost sestavovala a p edkládala účetní záv rku podle IFRS. Pot eba 

p evodu účetní záv rky podle pravidel IFRS vyvstala pouze z interního zájmu vedení 

společnosti o získání srovnatelných údaj , jako výchozího podkladu k provedení a pokud 

možno budoucího provád ní finanční analýzy se zám rem srovnávat ukazatele m ení 

finanční výkonnosti a finanční pozice se svými konkurenty. Konkurenční společnosti 

p sobí p evážn  v Evrop  a jiných zahraničních zemích a dostupné finanční výkazy 

z účetních záv rek získané prost ednictvím kreditních společností jsou sestavené p evážn  

podle IFRS. Vzhledem k tomu, že v tšinou jsou dostupné pouze roční účetní výkazy 

konkurent , není nutné pro pot eby srovnání sestavovat účetní záv rku podle IFRS čast ji 

než jednou za rok. Sestavení účetní záv rky podle IFRS metodou úpravy finálních účetních 

výkaz  nevyžaduje žádné speciální vybavení, je možné využít standardního kancelá ského 

softwarového balíčku MS Office a zejména tabulkový kalkulátor MS Excel. Úpravy ani 

nevyžadují složité propočty, nejd ležit jší fází transformace účetních výkaz  je 

identifikace oblastí, které je nutné upravit. Pro první p evod účetní záv rky podle IFRS je 

možné využít externí specialisty, zejména pro nastavení p evodového m stku a vysv tlení 

základních princip  a zaškolení. Není nutné využívat externí specialisty pro pravidelné 

transformace, nicmén  bude nutné proškolit stávající zam stnance ekonomického odd lení, 

kte í se zatím s problematikou IFRS nesetkali. Náklady na zavedení projektu transformace 

účetního výkaznictví podle IFRS budou tedy p edstavovat náklady na první transformace 

externí firmou a dále náklady na prvotní zaškolení zam stnanc , p ípadn  roční souhrnné 

školení zahrnující zm ny legislativy pro následující období. Ostatní náklady v souvislosti 

s pravidelnými p evody účetních záv rek by nem ly vznikat. Vzhledem k velikosti a počtu 

zam stnanc  ekonomického odd lení by nem ly náklady na zaškolení a počáteční 

poradenství p esáhnout 100 tis. Kč. 
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P ínosy projektu se dají jen t žko vyjád it konkrétní hodnotou. Vedení společnosti získá 

nástroj, prost ednictvím kterého bude dostávat srovnatelné a srozumitelné výkazy 

s v rn jším zobrazením skutečné finanční pozice a finanční výkonnosti ízeného podniku. 

Zam stnanci ekonomického odd lení budou p ipravení na p ípadné zavedení povinnosti 

účetního výkaznictví podle standard  IFRS ať už z titulu zm ny vlastníka a p idružení do 

zahraniční skupiny, kde bude nový vlastník výkaznictví podle IFRS vyžadovat, nebo 

pokud bude mít společnost tuto povinnost ze zákona. 

6.5 Dopady transformace účetního výkaznictví podle IFRS na výsledky 

finanční analýzy společnosti XY, a.s. 

Na záv r této práce bude provedena finanční analýza pom rových ukazatel , která p isp je 

ke komplexnímu posouzení finanční situace společnosti XY, a.s. Budou porovnány 

pom rové ukazatele vypočtené z účetních výkaz  sestavených podle ČÚL a podle IFRS 

a bude analyzován vliv užití IFRS na m ení výkonnosti společnosti.   

Pro porovnání výkonnosti a identifikaci hlavních faktor , které ovlivňují výkonnost, bude 

proveden pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu ĚROEě, který v sob  vhodn  

zahrnuje rentabilitu celkových aktiv, rentabilitu tržeb, obratovost aktiv a finanční páku 

jako ukazatel zadluženosti. Rentabilita vlastního kapitálu je vrcholovým ukazatelem, který 

vypovídá o zhodnocení vloženého kapitálu vlastníky společnosti a o schopnosti vytvá et 

nové zdroje.  

Pro výpočet ROE je použitý zisk po zdan ní ĚEůTě, který zohledňuje i efekt zdan ní. Pro 

rozklad rentability vlastního kapitálu byl použitý rozklad na dílčí ukazatele: � �  �� = � �  �  × �  �  × �� č í á = 

= �   ě í ∑ ý × ∑ ý � × �í � á  

Ukazatel podílu zisku po zdan ní k výnos m p edstavuje vztah pro výpočet rentability 

tržeb, resp. výnos . Místo hodnoty tržeb bylo použito sumy výnos  vzhledem k použití 

podobné veličiny jak podle ČÚL tak podle IFRS. Suma výnos  z českých účetních výkaz  

tvo í všechny položky ve výkazu zisk  a ztrát označených ímskou číslicí. Suma výnos  

z účetního výkazu o úplném výsledku je tvo ena všemi kladnými hodnotami. Rozdílem 

mezi pojetím položek dle ČÚL a IFRS je započítání zm ny stavu zásob vlastní činnosti do 

výnos  podle ČÚL, v IFRS je zm na stavu zásob vlastní činnosti počítána do náklad . 
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Schéma 1. Pyramidální rozklad rentability vlastního kapitálu v pojetí podle ČÚL a IFRS 
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Zdroj: Paseková, 2012. Vlastní zpracování. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu vzrostl o 1,ř % na 10,5 % oproti rentabilit  VK 

počítaného z českých účetních výkaz . Zm nu ovlivňuje vyšší rentabilita celkových aktiv, 

která je podle IFRS o 1,7 % vyšší. Oproti ČÚL je vyšší i rentabilita výnos  o 1,4 %, která 

je ovlivn na vyšším ziskem po zdan ní a naopak nižšími výnosy Ěvliv zm ny vykazování 

stavu zásob vlastní činnosti v nákladech). Výnosy byly sice ovlivn ny promítnutím 

p ecen ní pozemk  používaných pro vlastní ekonomickou činnost, nicmén  do ukazatele 

rentability výnos  vstupuje toto p ecen ní i do zisku po zdan ní Ěčástečn  ponížené 

o odloženou daňě. Celkový zisk po zdan ní Ěúplný výsledek za obdobíě vzrostl po úpravách 

z částky 41,5 mil. Kč na 53,4 mil. Kč, což pozitivn  ovlivňuje všechny ukazatele 

rentability. Ukazatel obratovosti aktiv mírn  poklesl z 1,242 na 1,237. Pokles zap íčinil 

nár st hodnoty aktiv, který ovlivňují i úpravy minulých let účtované p ímo proti vlastnímu 

kapitálu. Tím došlo k v tšímu nár stu aktiv, než rostly výnosy. Z další úrovn  rozkladu 

obratovosti aktiv je patrný nár st obrátky pozemk , budov a za ízení a to z d vodu 
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vyčlen ní majetku, který není používaný pro vlastní ekonomickou činnost do položky 

Investice do nemovitostí, jež se v tomto pom ru neprojevuje. Pom r hodnoty pozemk , 

budov a staveb na celkových aktivech tento záv r jen potvrzuje. Finanční páka je 

ovlivn na zejména nár stem vlastního kapitálu, kde se zvýšily nerozd lené zisky vlivem 

všech úprav provedených p i transformaci a to ve v tším pom ru než byl nár st aktiv. 

Celkové závazky jsou vykazovány v nižší výši vlivem p epočtu na současnou hodnotu 

a také zrušením rezerv, které byly v rámci úprav p esunuty do nerozd lených zisk  ve 

vlastním kapitálu. Tím došlo k podstatnému p esunu z cizích zdroj  do vlastního kapitálu, 

což podstatn  ovlivnilo také finanční páku. Podle rozkladu ukazatele finanční páky je také 

patrná výrazná zm na pom ru krátkodobých závazk  k celkovým závazk m. Jednak došlo 

k výraznému poklesu celkových závazk  ze 14Ř mil. Kč na 133 mil. Kč, ale zároveň došlo 

k nár stu krátkodobých závazk  vlivem p esunu v tšiny zbývajících položek rezerv do 

krátkodobých závazk .  

V další části finanční analýzy byly vybrány t i ukazatele rentability Ěoznačeny v tabulce 40  

ů.1 až ů.3ě, které se již vyskytly v rozkladu rentability vlastního kapitálu, ale jsou použity 

znovu pro p ehledn jší p edstavu v následujícím grafickém zobrazení komplexního 

pohledu na výkonnost a finanční pozici společnosti. P ehled doplňují t i ukazatele likvidity 

ĚB.1 až B.3ě, t i ukazatele zadluženosti ĚC.1 až C.3ě a t i ukazatele obrátkovosti ĚD.1 až 

D.3). 

Tab. 40. Vliv IFRS na ukazatele poměrové finanční analýzy 

Ozn. Ukazatel Výpočet 
Hodnota podle Abs. 

zm na 

Relativní 
zm na ČÚL IFRS 

A.1 
Rentabilita vlastního 
kapitálu ROE 

EAT / VK 8,6% 10,5% 1,9% 22,0% 

A.2 Rentabilita aktiv ROA EBIT / Aktiva 8,2% 10,3% 2,1% 25,4% 

A.3 Rentabilita výnos  EBIT / Výnosy 6,6% 8,2% 1,6% 23,7% 

B.1 B žná likvidita Krátk.aktiva / KZ 4,6 3,8 -0,8 -17,5% 

B.2 Pohotová likvidita (KA-zásobyě / KZ 3,0 2,5 -0,5 -17,1% 

B.3 Hotovostní likvidita Peníze / KZ 1,5 1,2 -0,3 -17,6% 

C.1 Celková zadluženost Závazky / ů 0,24 0,21 -0,03 -11,7% 

C.2 
Krytí dlouh.majetku 
dlouh.kapitálem 

(Dlouh.Z+VK) / Dlouh.A 2,1 2,2 0,1 2,9% 

C.3 Úrokové krytí EBIT / Úroky 50,0 62,5 12,6 25,2% 

D.1 Obratovost aktiv Výnosy / ůktiva 1,2 1,2 0,0 -0,4% 

D.2 
Obratovost 

krátk.pohledávek 
Výnosy / Krátk.pohl. 6,3 7,1 0,8 12,3% 

D.3 Obratovost krátk.závazk  Výnosy / KZ 9,3 7,7 -1,5 -16,4% 

Zdroj: Paseková, 2012. Vlastní zpracování. 
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Graf 3. Vliv IFRS na vybrané poměrové ukazatele finanční analýzy 

 

Zdroj: Paseková, 2012. Vlastní zpracování. 

V uvedeném grafu 1 jsou zobrazeny výsledky pom rových ukazatel  z tabulky 40, kde 

modrá spojnice grafu zobrazuje výchozí hodnoty ukazatel  vypočtených podle ČÚL 

a červená spojnice grafu zobrazuje relativní zm ny stejných pom rových ukazatel  

vypočtených z hodnot účetních výkaz  sestavených podle IFRS. Porovnání ukazuje 

u všech ukazatel  rentability vyšší hodnoty oproti ČÚL z d vodu vyššího zisku p ed i po 

zdan ní. Navýšení ukazatel  dosahuje p es 20 % p vodního výsledku. Všechny vybrané 

ukazatele likvidity jsou naopak nižší než podle ČÚL a to vlivem zvýšení krátkodobých 

závazk  p i transformaci výkaz . Ovšem i po snížení vykazují hodnoty likvidity stále 

velmi vysokých hodnot oproti doporučeným hodnotám. Celková zadluženost se mírn  

snížila vlivem navýšení bilanční sumy a zároveň snížení celkových závazk , zejména 

o zrušené rezervy. Z d vodu navýšení vlastního kapitálu v položce nerozd lených zisk  
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ZÁV R 

Společnost XY, a.s. p sobí jako významný exportér zejména do evropských zemí. V tšina 

konkurenčních firem p sobí v zahraničí. S pokračující globalizací je nutné bedlivé 

sledování hospoda ení konkurent  a samoz ejm  srovnávání dosažené výkonnosti 

a finanční pozice konkurent  se srovnatelnými údaji ízené společnosti. V podmínkách 

české účetní legislativy jsou sestavované účetní výkazy z velké části podman ny vliv m 

daňových zákon  a sledují spíše zájmy ve ejné správy, nikoliv zájmy investor , resp. 

p ípadných v itel . Cílem práce bylo charakterizovat vybrané standardy IFRS, uvést 

významné rozdíly mezi českou účetní legislativou a IFRS, p evést účetní výkazy, které 

jsou součástí účetní záv rky v souladu s IFRS a porovnat vliv implementace IFRS na 

vybrané ukazatele výkonnosti a finanční pozice firmy. 

V teoretické části by zmín n historický vývoj harmonizace účetního výkaznictví v Evrop  

a vývojové tendence ve sv t . Další část teoretické práce popisuje Koncepční rámec tvo ící 

obecné východisko pro všechny ostatní standardy IFRS, jsou zde definovány jednotlivé 

části účetní záv rky podle IFRS. Byl proveden výb r podstatných Mezinárodních 

standard  účetního výkaznictví, které mají vliv na p evod účetních výkaz , a uvedeny 

rozdíly mezi českou účetní legislativou a IFRS. V praktické části je analyzována obsahová 

struktura účetních výkaz  jako hlavních části účetní záv rky společnosti XY, a.s. za rok 

2014 a v každém bloku byly vymezeny problémové oblasti, které je nutné upravit p i 

transformaci účetních výkaz . V projektové části byly aplikovány konkrétní úpravy 

položek účetních výkaz , které vedly až k sestavení účetních výkaz  v souladu 

s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Následn  byly uvedeny p ínosy 

a náklady projektu prvotního p evodu účetní záv rky a zavedení pravidelné transformace. 

Sestavené účetní výkazy byly použity pro výpočet pom rových ukazatel  výkonnosti 

a finanční pozice a výsledky byly porovnány s pom rovými ukazateli vypočtenými 

z účetních výkaz  sestavených podle české účetní legislativy.   

D sledkem aplikace úprav účetních výkaz  podle IFRS došlo k navýšení bilanční sumy 

o 11 720 mil. Kč a výsledek hospoda ení za rok 2014 vzrostl o 11 ř60 tis. Kč. Nejv tšími 

vlivy promítnutými v účetních výkazech bylo p ecen ní pozemk  na reálnou hodnotu 

zvyšující bilanční sumu, zrušení rezerv, které nelze tvo it podle IFRS, což se projevilo ve 

snížení závazk  a navýšení vlastního kapitálu, dále p ecen ní dlouhodobých pohledávek 
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a závazk , v neposlední ad  zavedení komponentního odpisování budovy a aktivace 

náhradních díl  do majetku společnosti. 

Na záv r bylo provedeno porovnání vliv  IFRS na pom rové ukazatele. Transformace 

pozitivn  ovlivnila ukazatele rentability, p edevším vlivem vyššího zisku, negativn  byly 

ovlivn ny ukazatele likvidity v d sledku navýšení krátkodobých závazk , zadluženost 

společnosti se snížila v d sledku promítnutí všech úprav do navýšení vlastního kapitálu, 

a konečn  obrátka aktiv se na jedné stran  u pohledávek zvýšila jejich snížením po 

p ecen ní na současnou hodnotu a na druhé stran  se u závazk  snížila vlivem nár stu 

krátkodobých závazk  po vykázání rezerv vztahujících se k p íštímu účetnímu období 

v položce krátkodobých závazk . 

Celkový vliv transformace účetních výkaz  podle IFRS není z pohledu zm ny výkonnosti 

a finanční pozice zcela zásadní. Je nutné poznamenat, že nejv tší vlivy se vztahují 

k úpravám minulých let, zejména p ecen ní pozemk  na reálnou hodnotu a vyloučení 

rezerv. Ostatní b žné úpravy nemají významný dopad. Projekt poskytl vedení společnosti 

XY, a.s. p edstavu o vlivu transformace účetních výkaz  podle IFRS na výkonnost 

a finanční pozici a také žádanou informační základnu pro p ípadné porovnání výkonnosti 

a finanční pozice s konkurenčními společnostmi.  
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P ÍLOHů P I: ROZVůHů  - ůKTIVů SPOLEČNOSTI XY, ů.S. 

K DůTU 31.12.2014 V TIS. KČ DLE ČÚL  

    31.12.2014 31.12.2013 

    Brutto Korekce Netto Netto 

  AKTIVA CELKEM 1 177 366 548 074 629 292 638 378 

B. Dlouhodobý majetek 759 922 526 794 233 128 243 706 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 20 581 20 232 349 258 

B.I.3. Software 17 634 17 285 349 258 

B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 2 947 2 947     

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 736 640 505 661 230 979 241 648 

B.II.1. Pozemky 5 415   5 415 5 415 

B.II.2. Stavby 217 906 141 172 76 734 75 185 

B.II.3. 
Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmot-

ných movitých v cí 498 425 364 489 133 936 150 454 

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8 253   8 253 8 356 

B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 6 641   6 641 2 238 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 2 701 901 1 800 1 800 

B.III.1. Podíly - ovládaná osoba 1 800   1 800 1 800 

B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 901 901     

C. Ob žná aktiva 411 772 21 280 390 492 390 155 

C.I. Zásoby 151 814 12 830 138 984 131 361 

C.I.1. Materiál 83 197 6 477 76 720 64 963 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 44 498 2 897 41 601 43 257 

C.I.3. Výrobky 24 119 3 456 20 663 23 028 

C.I.5. Zboží       113 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 53   53 53 

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 53   53 53 

C.III. Krátkodobé pohledávky 132 651 8 450 124 201 131 703 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztah  118 736 8 450 110 286 111 552 

C.III.6. Stát - daňové pohledávky 13 535   13 535 15 645 

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 328   328 4 438 

C.III.9. Jiné pohledávky 52   52 68 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 127 254   127 254 127 038 

C.IV.1. Peníze 145   145 160 

C.IV.2. Účty v bankách 127 109   127 109 126 878 

D. I. Časové rozlišení 5 672   5 672 4 517 

D.I.1. Náklady p íštích období 5 672   5 672 4 517 

Zdroj: Finanční výkazy společnosti XY, a.s., 2014. Vlastní zpracování. 
  



 

 

P ÍLOHů P II: ROZVůHů  - PůSIVů SPOLEČNOSTI XY, ů.S. 

K DůTU 31.12.2014 V TIS. KČ DLE ČÚL  

    31.12.2014 31.12.2013 

  PASIVA CELKEM 629 292 638 378 

A. Vlastní kapitál 480 936 439 403 

A.I. Základní kapitál 130 000 130 000 

A.I.1. Základní kapitál 130 000 130 000 

A.II. Kapitálové fondy 59 756 59 756 

A.II.4. 
Oceňovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách obchod-

ních korporací 59 756 59 756 

A.III. Fondy ze zisku 17 317 17 317 

A.III.1. Rezervní fond 17 317 17 317 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 232 330 193 229 

A.IV.1. Nerozd lený zisk minulých let 232 330 193 229 

A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) 41 533 39 101 

B.  Cizí zdroje 148 339 198 953 

B.I. Rezervy 28 096 22 632 

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních p edpis  12 197 6 099 

B.I.4. Ostatní rezervy 15 899 16 533 

B.II. Dlouhodobé závazky 7 165 6 431 

B.II.1. Závazky z obchodních vztah  87 409 

B.II.10. Odložený daňový závazek 7 078 6 022 

B.III. Krátkodobé závazky 84 306 109 434 

B.III.1. Závazky z obchodních vztah  63 353 84 905 

B.III.5. Závazky k zam stnanc m 5 259 7 020 

B.III.6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojiš-
t ní 2 803 3 219 

B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 3 753 2 427 

B.III.8. Krátkodobé p ijaté zálohy 942 3 

B.III.10. Dohadné účty pasivní 7 697 10 925 

B.III.11. Jiné závazky 499 935 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 28 772 60 456 

B.IV.1. Bankovní úv ry dlouhodobé 16 953 28 945 

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úv ry 11 819 31 511 

C. I. Časové rozlišení 17 22 

C.I.1. Výdaje p íštích období 17 22 

Zdroj: Finanční výkazy společnosti XY, a.s., 2014. Vlastní zpracování. 

  



 

 

P ÍLOHů P III: VÝKůZ ZISKU ů ZTRÁTY SPOLEČNOSTI XY, ů.S. 

V DRUHOVÉM ČLEN NÍ Zů OBDOBÍ KONČÍCÍ 31.12.2014 V TIS. 

KČ DLE ČÚL  

    Období do Období do 

    31.12.2014 31.12.2013 

II. Výkony 767 244 715 051 

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobk  a služeb 770 365 720 043 

II.2. Zm na stavu zásob vlastní činnosti -3 121 -4 992 

B. Výkonová spot eba 550 582 505 939 

B.1. Spot eba materiálu a energie 472 349 436 142 

B.2. Služby 78 233 69 797 

 + P idaná hodnota 216 662 209 112 

C. Osobní náklady 121 568 123 395 

C.1. Mzdové náklady 81 026 89 875 

C.2. Odm ny člen m orgán  obchodní korporace 9 205 1 344 

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojišt ní 29 060 29 232 

C.4. Sociální náklady 2 277 2 944 

D. Dan  a poplatky 531 547 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 34 304 37 065 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 7 451 6 427 

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  308 90 

III.2. Tržby z prodeje materiálu 7 143 6 337 

F. Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 4 901 4 640 

F.1. Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku  6   

F.2. Prodaný materiál 4 895 4 640 

G. 
Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních náklad  p íštích období 7 104 12 307 

IV. Ostatní provozní výnosy 1 615 7 023 

H. Ostatní provozní náklady 6 488 18 287 

* Provozní výsledek hospoda ení 50 832 26 321 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku   15 000 

VII.1. 
Výnosy z podíl  v ovládaných osobách a v účetních jednot-

kách pod podstatným vlivem 
  15 000 

IX. Výnosy z p ecen ní cenných papír  a derivát  420 618 

X. Výnosové úroky 349 163 

N. Nákladové úroky 1 031 1 583 

XI. Ostatní finanční výnosy 4 503 13 215 

O. Ostatní finanční náklady 4 595 8 562 

* Finanční výsledek hospoda ení -354 18 851 

Q. Daň z p íjm  za b žnou činnost 8 945 6 071 

Q 1.  - splatná 7 889 6 862 

Q 2.  - odložená 1 056 -791 

** Výsledek hospoda ení za b žnou činnost 41 533 39 101 

*** Výsledek hospoda ení za účetní období Ě+/-) 41 533 39 101 

**** Výsledek hospoda ení p ed zdan ním 50 478 45 172 

Zdroj: Finanční výkazy společnosti XY, a.s., 2014. Vlastní zpracování.  



 

 

P ÍLOHů P IV: ROZVůHů – P EVODOVÝ M STEK  

  české výkazy v tis. Kč IFRS bez úprav 

  AKTIVA CELKEM 629 292   

B. Dlouhodobý majetek 233 128   

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 349   

B.I.3. Software 349 Nehmotná aktiva 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 230 979   

B.II.1. Pozemky 5 415 Pozemky, budovy, zařízení 

B.II.2. Stavby 76 734 Pozemky, budovy, zařízení 

B.II.3. 
Samostatné hmotné movité věci a soubory 
hmotných movitých věcí 133 936 Pozemky, budovy, zařízení 

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8 253 Pozemky, budovy, zařízení 

B.II.8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 

6 641 Pozemky, budovy, zařízení 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 1 800   

B.III.1. Podíly - ovládaná osoba 1 800 Finanční investice 

C. Oběžná aktiva 390 492   

C.I. Zásoby 138 984   

C.I.1. Materiál 76 720 Zásoby 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 41 601 Zásoby 

C.I.3. Výrobky 20 663 Zásoby 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 53   

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 53 Dlouhodobé pohledávky 

C.III. Krátkodobé pohledávky 124 201   

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 110 286 Obchodní a jiné pohledávky 

C.III.6. Stát - daňové pohledávky 13 535 Daňové pohledávky 

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 328 Obchodní a jiné pohledávky 

C.III.9. Jiné pohledávky 52 Obchodní a jiné pohledávky 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 127 254   

C.IV.1. Peníze 145 Peníze 

C.IV.2. Účty v bankách 127 109 Peníze 

D. I. Časové rozlišení 5 672   

D.I.1. Náklady příštích období 5 672 Obchodní a jiné pohledávky 

 

  



 

 

 

  české výkazy v tis. Kč IFRS bez úprav 

  PASIVA CELKEM 629 292   

A. Vlastní kapitál 480 936   

A.I. Základní kapitál 130 000   

A.I.1. Základní kapitál 130 000 Základní kapitál 

A.II. Kapitálové fondy 59 756   

A.II.4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 
obchodních korporací 59 756 Ostatní fondy 

A.III. Fondy ze zisku 17 317   

A.III.1. Rezervní fond 17 317 Nerozdělené zisky 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 232 330   

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 232 330 Nerozdělené zisky 

A.V.1. 
Výsledek hospodaření běžného účetního ob-

dobí (+ - ) 41 533 Nerozdělené zisky 

B.  Cizí zdroje 148 339   

B.I. Rezervy 28 096   

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 12 197 Rezervy krátkodobé 

B.I.4. Ostatní rezervy 15 899 Rezervy krátkodobé 

B.II. Dlouhodobé závazky 7 165   

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 87 Dlouhodobé obchodní a jiné závazky 

B.II.10. Odložený daňový závazek 7 078 Odložený daňový závazek 

B.III. Krátkodobé závazky 84 306   

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 63 353 Obchodní a jiné závazky 

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 5 259 Obchodní a jiné závazky 

B.III.6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravot-

ního pojištění 2 803 Obchodní a jiné závazky 

B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 3 753 Splatný daňový závazek 

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 942 Obchodní a jiné závazky 

B.III.10. Dohadné účty pasivní 7 697 Obchodní a jiné závazky 

B.III.11. Jiné závazky 499 Obchodní a jiné závazky 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 28 772   

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 16 953 Bankovní úvěr 

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 11 819 Krátkodobé půjčky 

C. I. Časové rozlišení 17   

C.I.1. Výdaje příštích období 17 Obchodní a jiné závazky 

Zdroj: Paseková, 2012. Vlastní zpracování. 

  



 

 

P ÍLOHů P V: VÝKůZ ZISKU ů ZTRÁTY – P EVODOVÝ M STEK  

  české výkazy v tis. Kč IFRS bez úprav 

II. Výkony 767 244   

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 770 365  Tržby  
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -3 121  Změna stavu zásob vlastní činnosti  
B. Výkonová spotřeba 550 582   

B.1. Spotřeba materiálu a energie 472 349 
 Spotřeba materiálu, energie a nákup 
služeb  

B.2. Služby 78 233 
 Spotřeba materiálu, energie a nákup 
služeb  

 + Přidaná hodnota 216 662   

C. Osobní náklady 121 568   

C.1. Mzdové náklady 81 026  Náklady na zaměstnance  

C.2. 
Odměny členům orgánů obchodní korpora-

ce 
9 205  Náklady na zaměstnance  

C.3. 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravot-

ní pojištění 29 060  Náklady na zaměstnance  

C.4. Sociální náklady 2 277  Náklady na zaměstnance  
D. Daně a poplatky 531  Ostatní provozní náklady  

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

34 304  Odpisy  

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 

7 451   

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  308  Zisk z prodeje majetku a materiálu  
III.2. Tržby z prodeje materiálu 7 143  Zisk z prodeje majetku a materiálu  

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 

4 901   

F.1. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku  

6  Zisk z prodeje majetku a materiálu  

F.2. Prodaný materiál 4 895  Zisk z prodeje majetku a materiálu  

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období 

7 104  Ostatní provozní náklady  

IV. Ostatní provozní výnosy 1 615  Ostatní provozní výnosy  
H. Ostatní provozní náklady 6 488  Ostatní provozní náklady  
* Provozní výsledek hospodaření 50 832   

IX. 
Výnosy z přecenění cenných papírů a deri-
vátů 

420  Finanční výnosy  

X. Výnosové úroky 349  Finanční výnosy  
N. Nákladové úroky 1 031  Finanční náklady  
XI. Ostatní finanční výnosy 4 503  Finanční výnosy  
O. Ostatní finanční náklady 4 595  Finanční náklady  
* Finanční výsledek hospodaření -354   

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 8 945   

Q 1.  - splatná 7 889  Daně ze zisku  
Q 2.  - odložená 1 056  Daně ze zisku  
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 41 533   

*** 
Výsledek hospodaření za účetní období 
(+/-) 

41 533   

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 50 478   

Zdroj: Vlastní zpracování.  



 

 

P ÍLOHů P VI: P EPOČET ÚV RU Č. 1 Nů SOUČůSNOU 

HODNOTU  

Po . 
číslo 

splátky 

M síc 
splátky 

PS 

závazek 
Splátka Úrok 

Snížení 
závazku 

KS 

závazek 

Současná 
hodnota splátek 

1 2015/1 9 201,6 391,0 13,8 377,2 8 824,4 390,4 

2 2015/2 8 824,4 391,0 13,2 377,8 8 446,7 389,8 

3 2015/3 8 446,7 391,0 12,7 378,3 8 068,3 389,2 

4 2015/4 8 068,3 391,0 12,1 378,9 7 689,4 388,7 

5 2015/5 7 689,4 391,0 11,5 379,5 7 310,0 388,1 

6 2015/6 7 310,0 391,0 11,0 380,0 6 929,9 387,5 

7 2015/7 6 929,9 391,0 10,4 380,6 6 549,3 386,9 

8 2015/8 6 549,3 391,0 9,8 381,2 6 168,2 386,3 

9 2015/9 6 168,2 391,0 9,3 381,7 5 786,4 385,8 

10 2015/10 5 786,4 391,0 8,7 382,3 5 404,1 385,2 

11 2015/11 5 404,1 391,0 8,1 382,9 5 021,2 384,6 

12 2015/12 5 021,2 391,0 7,5 383,5 4 637,7 384,0 

13 2016/1 4 637,7 391,0 7,0 384,0 4 253,7 383,5 

14 2016/2 4 253,7 391,0 6,4 384,6 3 869,1 382,9 

15 2016/3 3 869,1 391,0 5,8 385,2 3 483,9 382,3 

16 2016/4 3 483,9 391,0 5,2 385,8 3 098,1 381,7 

17 2016/5 3 098,1 391,0 4,6 386,4 2 711,7 381,2 

18 2016/6 2 711,7 391,0 4,1 386,9 2 324,8 380,6 

19 2016/7 2 324,8 391,0 3,5 387,5 1 937,3 380,0 

20 2016/8 1 937,3 391,0 2,9 388,1 1 549,2 379,5 

21 2016/9 1 549,2 391,0 2,3 388,7 1 160,5 378,9 

22 2016/10 1 160,5 391,0 1,7 389,3 771,3 378,3 

23 2016/11 771,3 391,0 1,2 389,8 381,4 377,8 

24 2016/12 381,4 382,0 0,6 381,4 0,0 368,5 

Celkem   x 9 375,0 173,4 9 201,6 x 9 201,6 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

  



 

 

P ÍLOHů P VII: P EPOČET ÚV RU Č. 2 Nů SOUČůSNOU 

HODNOTU  

Po . 
číslo 

splátky 

M síc 
splátky 

PS 

závazek 
Splátka Úrok 

Snížení 
závazku 

KS 

závazek 

Současná 
hodnota splátek 

1 2015/1 9 105,5 260,6 15,6 245,0 8 860,5 260,2 

2 2015/2 8 860,5 260,6 15,1 245,5 8 615,0 259,7 

3 2015/3 8 615,0 260,6 14,7 245,9 8 369,1 259,3 

4 2015/4 8 369,1 260,6 14,3 246,3 8 122,8 258,8 

5 2015/5 8 122,8 260,6 13,9 246,7 7 876,1 258,4 

6 2015/6 7 876,1 260,6 13,5 247,1 7 629,0 257,9 

7 2015/7 7 629,0 260,6 13,0 247,6 7 381,4 257,5 

8 2015/8 7 381,4 260,6 12,6 248,0 7 133,4 257,1 

9 2015/9 7 133,4 260,6 12,2 248,4 6 885,0 256,6 

10 2015/10 6 885,0 260,6 11,8 248,8 6 636,1 256,2 

11 2015/11 6 636,1 260,6 11,3 249,3 6 386,9 255,8 

12 2015/12 6 386,9 260,6 10,9 249,7 6 137,2 255,3 

13 2016/1 6 137,2 260,6 10,5 250,1 5 887,1 254,9 

14 2016/2 5 887,1 260,6 10,1 250,5 5 636,5 254,4 

15 2016/3 5 636,5 260,6 9,6 251,0 5 385,6 254,0 

16 2016/4 5 385,6 260,6 9,2 251,4 5 134,2 253,6 

17 2016/5 5 134,2 260,6 8,8 251,8 4 882,3 253,1 

18 2016/6 4 882,3 260,6 8,3 252,3 4 630,1 252,7 

19 2016/7 4 630,1 260,6 7,9 252,7 4 377,4 252,3 

20 2016/8 4 377,4 260,6 7,5 253,1 4 124,3 251,9 

21 2016/9 4 124,3 260,6 7,0 253,6 3 870,7 251,4 

22 2016/10 3 870,7 260,6 6,6 254,0 3 616,7 251,0 

23 2016/11 3 616,7 260,6 6,2 254,4 3 362,3 250,6 

24 2016/12 3 362,3 260,6 5,7 254,9 3 107,4 250,1 

25 2017/1 3 107,4 260,6 5,3 255,3 2 852,2 249,7 

26 2017/2 2 852,2 260,6 4,9 255,7 2 596,4 249,3 

27 2017/3 2 596,4 260,6 4,4 256,2 2 340,3 248,9 

28 2017/4 2 340,3 260,6 4,0 256,6 2 083,7 248,4 

29 2017/5 2 083,7 260,6 3,6 257,0 1 826,6 248,0 

30 2017/6 1 826,6 260,6 3,1 257,5 1 569,1 247,6 

31 2017/7 1 569,1 260,6 2,7 257,9 1 311,2 247,2 

32 2017/8 1 311,2 260,6 2,2 258,4 1 052,9 246,7 

33 2017/9 1 052,9 260,6 1,8 258,8 794,1 246,3 

34 2017/10 794,1 260,6 1,4 259,2 534,8 245,9 

35 2017/11 534,8 260,6 0,9 259,7 275,1 245,5 

36 2017/12 275,1 275,6 0,5 275,1 0,0 259,2 

Celkem   x 9 396,6 291,1 9 105,5 x 9 105,5 

Zdroj: Vlastní zpracování.  



 

 

P ÍLOHů P VIII: P EHLED ÚČTOVÁNÍ ÚPRůV PODLE IFRS  

Úprava Popis účtování v tis. Kč MD Dal 

1 P evod pozemku podle IůS 40 49 
Investice do 

nemovitostí 
Pozemky, budovy, 

za ízení 

2 
P ecen ní pozemku na reálnou hodnotu ĚIůS 
16 - P, B, Z) 

5 094 
Pozemky, budovy, 

za ízení Fond z p ecen ní 

3 
P ecen ní pozemku na reálnou hodnotu ĚIůS 
40) 

7 730 
Investice do 

nemovitostí 
Ostatní provozní 

výnosy 

4 P evod budov podle IůS 40 
11 

258 

Investice do 

nemovitostí 
Pozemky, budovy, 

za ízení 

5 Úprava odpis  480 Odpisy 
Pozemky, budovy, 

za ízení 

6 P evod náhradních díl  podle IůS 16 994 
Pozemky, budovy, 

za ízen 
Zásoby 

7 Odpis náhradních díl  2014 320 Odpisy 
Pozemky, budovy, 

za ízení 

8 
Snížení dlouhodobé zálohy na současnou 
hodnotu 

5 Nerozd lené zisky 
Dlouhodobé 
pohledávky 

9 Výnos z úroku za rok 2014 1 
Dlouhodobé 
pohledávky 

Finanční výnosy 

10 
P evod dlouhodobé části náklad  p íštích 
období v nominální hodnot  

4 181 
Dlouhodobé 
pohledávky 

Obchodní a jiné 
pohledávky 

11 
Snížení dlouhodobé pohledávky na současnou 
hodnotu 

376 Nerozd lené zisky 
Dlouhodobé 
pohledávky 

12 Výnos z úroku za rok 2014 76 
Dlouhodobé 
pohledávky 

Finanční výnosy 

13 Zrušení rezervy tvo ené v minulých letech 6 099 
Rezervy 

krátkodobé 
Nerozd lené zisky 

14 Zrušení rezervy tvo ené v roce 2014 6 098 
Rezervy 

krátkodobé 

Ostatní provozní 
náklady 

15 Zrušení rezervy tvo ené v minulých letech 7 923 
Rezervy 

krátkodobé 
Nerozd lené zisky 

16 P esun dlouhodobé části rezervy na benefity 1 187 
Rezervy 

krátkodobé 

Rezervy 

dlouhodobé 

17 
Snížení dlouhodobých závazk  na současnou 
hodnotu 

5 
Dlouhodobé 

závazky 
Nerozd lené zisky 

18 Náklad z úroku za rok 2014 2 Finanční náklady 
Dlouhodobé 

závazky 

19 Reklasifikace výnos  z pronájmu 7 405 Tržby 
Ostatní provozní 

výnosy 

20 
Úprava krátkodobých p jček o rozdíl p i 
p epočtu na SH 

603 
Krátkodobé 

p jčky 
Nerozd lené zisky 

21 
Úprava dlouhodobých úv r  o rozdíl p i 
p epočtu na SH 

378 Bankovní úv r Nerozd lené zisky 

22 Odložená daň 5 269 Dan  ze zisku 
Odložený daňový 

závazek 

23 Odložená daň ve VK 968 
Odložená daň ve 

VK 

Odložený daňový 
závazek 

Zdroj: Vlastní zpracování. 



 

 

P ÍLOHů P IX: P EHLED ÚPRůV VE VÝKůZU O FINůNČNÍ 

SITUůCI  

  
Reklas 

Přecenění 
pozemků 

Reklas Komponent Náhradní díly 

Položka 
ČÚL, v 
tis. Kč 

1 2 3 4 5 6 7 

AKTIVA CELKEM 629 292               

 Pozemky, budovy, zařízení  230 979 -49 5 094   -11 258 -480 994 -320 

 Investice do nemovitostí  0 49   7 730 11 258       

 Nehmotná aktiva  349               

 Finanční investice  1 800               

 Dlouhodobé pohledávky  53               

Dlouhodobá aktiva celkem 233 181               

 Zásoby  138 984           -994   

 Obchodní a jiné pohledávky  116 338               

 Daňové pohledávky  13 535               

 Peníze  127 254               

Krátkodobá aktiva celkem 396 111               

ZÁVAZKY A VLASTNÍ 
KAPITÁL CELKEM 

629 292               

 Základní kapitál  130 000               

 Ostatní fondy  59 756               

 Nerozdělené zisky  291 180   5 094 7 730   -480   -320 

Vlastní kapitál celkem 480 936               

 Bankovní úvěr  16 953               

 Dlouhodobé obchodní a jiné 
závazky  87               

 Odložený daňový závazek  7 078               

 Rezervy dlouhodobé  0               

 Dlouhodobé závazky vůči 
zaměstnancům  0               

Dlouhodobé závazky celkem 24 118               

 Krátkodobé půjčky  11 819               

 Obchodní a jiné závazky  80 570               

 Splatný daňový závazek  3 753               

 Rezervy krátkodobé  28 096               

Krátkodobé závazky celkem 124 238               

Závazky celkem 148 356               

Zdroj: Vlastní zpracování. 

  



 

 

  

Dlouhodobé pohledávky, reklas  

a přecenění Zrušení rezerv 

Položka 
ČÚL, v 
tis. Kč 

8 9 10 11 12 13 14 15 

AKTIVA CELKEM 629 292                 

 Pozemky, budovy, zařízení  230 979                 

 Investice do nemovitostí  0                 

 Nehmotná aktiva  349                 

 Finanční investice  1 800                 

 Dlouhodobé pohledávky  53 -5 1 4 181 -376 76       

Dlouhodobá aktiva celkem 233 181                 

 Zásoby  138 984                 

 Obchodní a jiné pohledávky  116 338     -4 181           

 Daňové pohledávky  13 535                 

 Peníze  127 254                 

Krátkodobá aktiva celkem 396 111                 

ZÁVAZKY A VLASTNÍ 
KAPITÁL CELKEM 

629 292                 

 Základní kapitál  130 000                 

 Ostatní fondy  59 756                 

 Nerozdělené zisky  291 180 -5 1   -376 76 6 099 6 098 7 923 

Vlastní kapitál celkem 480 936                 

 Bankovní úvěr  16 953                 

 Dlouhodobé obchodní a jiné 
závazky  87                 

 Odložený daňový závazek  7 078                 

 Rezervy dlouhodobé  0                 

 Dlouhodobé závazky vůči 
zaměstnancům  0                 

Dlouhodobé závazky celkem 24 118                 

 Krátkodobé půjčky  11 819                 

 Obchodní a jiné závazky  80 570                 

 Splatný daňový závazek  3 753                 

 Rezervy krátkodobé  28 096           -6 099 -6 098 -7 923 

Krátkodobé závazky celkem 124 238                 

Závazky celkem 148 356                 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

  



 

 

  
Reklas 

Dlouhodobé 
závazky 

Reklas 
Bankovní 

úvěry 
Odložená daň 

Položka 
ČÚL, v 
tis. Kč 

16 17 18 19 20 21 22 23 

AKTIVA CELKEM 629 292                 

 Pozemky, budovy, zařízení  230 979                 

 Investice do nemovitostí  0                 

 Nehmotná aktiva  349                 

 Finanční investice  1 800                 

 Dlouhodobé pohledávky  53                 

Dlouhodobá aktiva celkem 233 181                 

 Zásoby  138 984                 

 Obchodní a jiné pohledávky  116 338                 

 Daňové pohledávky  13 535                 

 Peníze  127 254                 

Krátkodobá aktiva celkem 396 111                 

ZÁVAZKY A VLASTNÍ 
KAPITÁL CELKEM 

629 292                 

 Základní kapitál  130 000                 

 Ostatní fondy  59 756                 

 Nerozdělené zisky  291 180   5 -2   603 378 -5 269 -968 

Vlastní kapitál celkem 480 936                 

 Bankovní úvěr  16 953           -378     

 Dlouhodobé obchodní a jiné 
závazky  87   -5 2           

 Odložený daňový závazek  7 078             5 269 968 

 Rezervy dlouhodobé  0 1 187               

 Dlouhodobé závazky vůči 
zaměstnancům  0                 

Dlouhodobé závazky celkem 24 118                 

 Krátkodobé půjčky  11 819         -603       

 Obchodní a jiné závazky  80 570                 

 Splatný daňový závazek  3 753                 

 Rezervy krátkodobé  28 096 -1 187               

Krátkodobé závazky celkem 124 238                 

Závazky celkem 148 356                 

Zdroj: Vlastní zpracování. 



 

 

P ÍLOHů P X: P EHLED ÚPRůV VE VÝKůZU O ÚPLNÉM VÝSLEDKU  

  

Přecenění 
pozemků 

Komponent 
Náhradní 

díly 

Dlouhodobé 
pohledávky 

Zrušení 
rezerv 

Dlouhodobé 
závazky 

Reklas Odložená daň 

 
Položka 

ČÚL, v tis. 
Kč 

2 3 5 7 9 12 14 18 19 22 23 
IFRS, v tis. 

Kč 

 Tržby  770 365                 -7 405     762 960 

 Změna stavu zásob vlastní činnosti  -3 121                       -3 121 

 Spotřeba materiálu, energie a nákup služeb  -550 582                       -550 582 

 Náklady na zaměstnance  -121 568                       -121 568 

 Odpisy  -34 304     -480 -320               -35 104 

 Ostatní provozní výnosy  1 615   7 730             7 405     16 750 

 Ostatní provozní náklady  -14 123             6 098         -8 025 

 Finanční výnosy  5 272         1 76           5 349 

 Finanční náklady  -5 626               -2       -5 628 

 Zisk z prodeje majetku a materiálu  2 550                       2 550 

Zisk před zdaněním 50 478                       63 581 

 Daně ze zisku  -8 945                   -5 269   -14 214 

Zisk za období 41 533                       49 367 

 Fond z přecenění pozemků, budov, zařízení  0 5 094                     5 094 

 Odložená daň ve VK  0                     -968 -968 

Úplný výsledek za období 41 533                       53 493 

 Zisk připadající vlastníkům mateřské 
společnosti  41 533                       53 493 

 Zisk připadající na menšinový podíl  0                       0 

Zdroj: Vlastní zpracování. 



 

 

P ÍLOHů P XI: VÝKůZ O ZM NÁCH VLůSTNÍHO KůPITÁLU SPOLEČNOSTI XY, ů.S.  K DůTU 31. 12. 2014 

PODLE ČÚL 

  
Základní 
kapitál 

Kapitálové 
fondy 

Fondy ze 

zisku, 

rezervní 
fond 

Nerozdělený 
zisk 

minulých let 

Neuhrazená 
ztráta 

minulých let 

Výsledek 
hospodaření 

běžného 
účetního období  

VLASTNÍ 
KAPITÁL 
CELKEM 

Stav k 31. 12. 2012 130 000 59 756 15 989 167 997   26 560 400 302 

Rozdělení výsledku hospodaření     1 328 25 232   -26 560   

Změna základního kapitálu               

Vyplacené podíly na zisku               

Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku               

Výdaje z kapitálových fondů               

Výsledek hospodaření za běžné období           39 101 39 101 

Stav k 31. 12. 2013 130 000 59 756 17 317 193 229   39 101 439 403 

Rozdělení výsledku hospodaření       39 101   -39 101   

Změna základního kapitálu               

Vyplacené podíly na zisku               

Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku               

Výdaje z kapitálových fondů               

Výsledek hospodaření za běžné období           41 533 41 533 

Stav k 31. 12. 2014 130 000 59 756 17 317 232 330   41 533 480 936 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 



 

 

P ÍLOHů P XII: VÝKůZ O PEN ŽNÍCH TOCÍCH SPOLEČNOSTI 

XY, ů.S.  Zů OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. 12. 2014 PODLE ČÚL 

    Období do Období do 

    31. 12. 2014 31. 12. 2013 

P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 127 038 34 029 

  Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)     

Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním 50 478 45 172 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 40 832 34 776 

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 34 304 37 065 

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv  7 104 12 307 

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -302 -90 

A.1.4. Výnosy z podílů na zisku   -15 000 

A.1.5. Nákladové a výnosové úroky 682 1 420 

A.1.6. Opravy o ostatní nepeněžní operace -956 -926 

A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu 91 310 79 948 

A.2. Změna stavu pracovního kapitálu -27 969 41 522 

A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv 7 484 -7 956 

A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív -25 966 36 862 

A.2.3. Změna stavu zásob -9 487 12 616 

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku     

A.** 
Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými 
položkami 63 341 121 470 

A.3. Vyplacené úroky -1 031 -1 583 

A.4. Přijaté úroky 349 163 

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost -6 016 -4 891 

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy     

A.7. Přijaté podíly na zisku   15 000 

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 56 643 130 159 

  Peněžní toky z investiční činnosti     

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -25 527 -17 996 

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 308 90 

B.3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám     

B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -25 219 -17 906 

  Peněžní toky z finančních činností     

C.1. Změna stavu závazků z financování -31 208 -19 244 

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu     

C.2.1. Peněžní zvýšení základního kapitálu     

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům     

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků     

C.2.4. Úhrada ztráty společníky     

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů     

C.2.6. Vyplacené podíly na zisku     

C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti -31 208 -19 244 

F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 216 93 009 

R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 127 254 127 038 

Zdroj: Vlastní zpracování. 


