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Anotace: Převod účetních dat obchodní korporace dle české legislativy do výkazů 

mateřské společnosti  

 

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku převodu účetních dat obchodní 

korporace XY, sestavených podle českých účetních předpisů na výkazy podle US GAAP 

pro mateřskou korporaci XY se sídlem v USA. V první kapitole je představena posuzovaná 

společnost.  

Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmů harmonizace účetnictví dle české, 

evropské a americké legislativy. Je provedena analýza současného vedení účetnictví 

posuzované firmy. Následuje srovnání rozdílů mezi českým a americkým účetnictvím. 

Praktická část se zabývá převodem účetních dat z českých výkazů do výkazů amerických 

dle US GAAP, nutných pro měsíční reporty o finančním hospodaření společnosti. Závěrem 

jsou zhodnoceny přínosy. 
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Abstract: The accounting data conversion of the business corporations according to  

the Czech legislation in financial statements of the parent company 

 

This thesis is focused on the transfer of accounting data of the business corporation 

XY, compiled according to the Czech legislation on statements under US GAAP for the 

parent corporation XY with a seat in the USA. The first chapter is introduced considered 

the company. 

The theoretical part is focused on explaining the concepts of harmonization  

of accounting according to the Czech, European and US legislation. It is carried out  

an analysis of the current accounting firms. It is followed by a comparison of the 

differences between Czech and America accounting. The practical part deals with the 

transfer of accounting data from the Czech statements into US statements according to  

US GAAP required for monthly reports about the financial management of the company. 

Finally, the benefits are evaluated. 
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1. Úvod 

Základním stavebním kamenem každé ekonomiky je obchodní korporace, která 

produkuje buďto zboží, materiál nebo služby. Jeho chod a fungování je vystaveno 

působení mnoha vlivů. Zároveň je však i on tím, který ovlivňuje své okolí. Účetní závěrka 

je nezbytným zdrojem informací o finanční pozici, výkonnosti a změnách ve finanční 

pozici podniku, poskytuje informace v podobě výkazů pro širokou škálu uživatelů. 

Zejména pro investory jsou informace, poskytnuté účetní závěrkou, důležitým podkladem 

pro rozhodnutí, do kterého podniku investovat své volné finanční prostředky.  

Podobně jako v případě právních systémů, i v systému účetnictví (zejména její 

regulace) převládají rozdíly mezi přístupem evropským a anglosaským. Každý stát má 

účetnictví založeno na národní legislativě, a proto výstupy z něj v podobě účetních výkazů, 

neposkytují transparentní, srovnatelné a relevantní informace, které by byly srozumitelné 

na nadnárodní úrovni všem uživatelům účetní závěrky. Právě rozdílný vývoj účetních 

systémů a rozličné zaměření účetních systémů způsobily, že účetní závěrky jednotlivých 

podniků nelze srovnávat. Integrace trhů a celková globalizace vede ke snahám o sblížení 

systémů účetnictví jednotlivých zemí a dosažení mezinárodní srovnatelnosti výsledků 

účetnictví, zejména výkaznictví.  

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma „Převod účetních dat obchodní 

korporace dle české legislativy do výkazů mateřské společnosti“. Práce bude řešena 

v podmínkách obchodní korporace XY, která je součástí nadnárodní korporace  

se sídlem v USA. 

V práci se budu zabývat převodem výsledovky sestavené podle české účetní 

legislativy do výkazů nutných pro účetní závěrku sestavenou dle US GAAP s důrazem na 

rozdíly oproti českým účetním předpisům. Na základě získaných informací provedu 

analýzu výkazů společnosti XY a vyberu položky, které jsou vykazovány odlišným 

způsobem. V projektové části se budu věnovat transformaci českých výkazů podle  

US GAAP.  

Cílem této bakalářské práce je zjednodušit a tím urychlit závěrkové práce (měsíční 

reporty) pro mateřskou korporaci, připravit základnu pro vytvoření softwaru, který by 

vygeneroval podklady z českého účetnictví. Tato změna by měla následně omezit či 

zabránit chybám způsobených lidským faktorem, vzniklých při převádění potřebných dat.   
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2. Charakteristika společnosti XY 

Následující kapitola bude věnována představení korporace, ve které byla bakalářská 

práce řešena. Vzhledem ke skutečnosti, že vedení posuzované korporace požádalo  

o utajení, bude dále nazývána jako korporace XY. 

2.1 Historie podniku 

Obchodní korporace XY, se sídlem v Ostravě byla založena v roce 1995. Od roku 

2005 je společnost vlastněna jediným majitelem se sídlem v Berlíně (Spolková republika 

Německo) a stala se tak součástí nadnárodní korporace, kdy za mateřskou je považována 

korporace se sídlem v USA. Mateřská korporace je v dnešní době vlastníkem cca  

120 „dceřinek“, které obchodují ve zhruba 140 zemích světa.  

Americká mateřská společnost byla založena před více jak sto lety v USA po důlním 

neštěstí, kdy se dva společníci rozhodli zaměřit své podnikání na bezpečnost pracovníků nejen 

v hornictví. Za pomoci skvělého vynálezce Thomase Edisona vytvořili, jako první na světě, 

elektrickou svítilnu na přilbu, která v průběhu následujících 25 let snížila počet obětí důlních 

neštěstí o ohromujících 75 procent.  

V následujících desetiletích společnost XY nadále stála v čele snahy o bezpečnost na 

důlních pracovištích. Razili cestu s malými lékárničkami a přenosnými detektory metanu  

a používali nové technologie, aby vyprodukovali špičkové termovizní kamery, přilby  

s balistickou ochranou a špičkové systémy pro detekci plynů a plamenů. [15] 

2.2 Předmět činnosti 

Činností obchodní korporace XY je zejména nákup a prodej výrobků, které jsou 

vyráběny ve skupině XY. Dále pak příprava, realizace a následný servis stacionárních 

detekčních systémů nebezpečných plynů.  

Všechny činnosti společnosti XY jsou zaměřeny na ochranu zdraví pracovníků 

v nebezpečném prostředí, např. v průmyslu (chemický, ropný, důlní, ocelářský, automobilový, 

potravinářský, zpracovatelský), a také jsou využívány jako ochranná výbava hasičů, policie  

a armády (zejména dýchací přístroje, ochranné přilby, termokamery, respirátory, 

protichemické obleky a ostatní ochranné oděvy včetně speciálních přístrojů). 
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2.3 Struktura společnosti 

 

Obr. 1  Organizační struktura korporace XY 

 

Obrázek 1 detailně popisuje strukturu společnosti. Hlavní sídlo mateřské korporace je 

ve Spojených státech Amerických, vedení pro Východní Evropu je v Berlíně. Posuzovaná 

korporace XY je rozdělena do několika divizí: Výroba a obchod, Servis, Marketing, 

Účetnictví a finance. Pod vedení v Berlíně je zahrnuta také divize pro Slovenskou republiku. 

  

Mateřská 
společnost  

 v USA 

Manažeři pro 
Východní Evropu 

Divize pro 
výrobu  

a obchod 

Vedoucí 
kanceláře  
v Ostravě 

Vedoucí      
výroby 

Výrobní technik 

Projektant 

Vedoucí   
obchodu 

Obchodní 
management 

Divize  
Servis 

Samostatný 
referent  pro 

servis 

Servisní      
technik 

Marketing 

Obchodní 
asistent 

Podpora  
prodeje 

Účetnictví   
a finance 

Vedoucí divize 
pro ČR 

Vedoucí divize 
pro SK 



4 

3. Harmonizace účetnictví  

Harmonizace účetnictví znamená srovnatelnost informací zjišťovaných  

a vykazovaných v účetnictví, sjednocení účtování, oceňování a vykazování stejných transakcí. 

Vzhledem ke skutečnosti, že pro potřeby uživatelů jsou výkazy mnohdy jediným zdrojem 

informací o podniku, jeho výkonnosti a o změnách ve finanční situaci, je hlavním cílem 

harmonizace dosažení vysoké míry srovnatelnosti a transparentnosti vykazovaných informací 

a účetních závěrek v celosvětovém rozsahu. Harmonizaci se tedy rozumí přibližování 

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

byly patřičně vzdělanému uživateli srozumitelné. Tyto snahy probíhají v několika proudech  

a projevují se jako: 

 Harmonizace v rámci určitého společenství zemí; takových seskupení je na světě 

celá řada (v Jižní Africe, Asii, Jižní Americe aj.), avšak pro nás je – vzhledem k naší 

geografické poloze – nejzávaznější snaha o sbližování účetnictví uvnitř EU. 

 Úsilí o celosvětovou harmonizaci účetnictví; na tomto poli dnes zaujímají významné 

místo dva ucelené soubory standardů: Mezinárodní standardy finančního výkaznictví 

(IFRS, dříve Mezinárodní účetní standardy – IAS) a americké účetní standardy  

(US GAAP). [1] 

3.1 Harmonizace účetnictví v ČR 

V České republice je účetnictví upraveno zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, ve kterém jsou uvedeny hlavní účetní principy a požadavky na 

vedení účetnictví. Vedle tohoto zákona vydává Ministerstvo financí ČR České účetní 

standardy, které jsou rovněž součástí české účetní legislativy, a v nichž jsou obsažena 

podrobná pravidla pro vedení účetnictví. V souvislosti se vstupem do Evropské unie se ČR 

musí řídit jejími předpisy a aplikovat je do své účetní legislativy. 

Účtuje se i s ohledem na další zákony, zejména: 

 Zákonem o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v platném znění, 

 Zákonem o daních z příjmu právnických a fyzických osob č. 586/1992 Sb. ve znění, 

 Zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. v platném znění, 

 Zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. v platném znění, 

 Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění. 
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3.2 Harmonizace účetnictví v rámci Evropské unie 

Procesy ekonomické integrace a globalizace zvyšují snahu o využitelnosti účetních 

informací potřebné pro ekonomická rozhodování různých uživatelů. Hlavním problémem 

zůstává harmonizace tradic, odlišných ekonomických, právních, daňových a sociálních 

systémů jednotlivých států. Jedná se zejména o odlišné přístupy k právním systémům  

a zažitým zvyklostem, a k boji proti šedé ekonomice. 

Jednotné finanční výkazy umožňují porovnat finanční situaci podniků nejenom 

v České republice, ale i za jejími hranicemi, a tím usnadňují orientaci v nich jejich uživatelům 

– vlastníkům podniků, manažerům, konkurentům, akcionářům společnosti, zaměstnancům, 

dodavatelům, odběratelům, věřitelům a mimo jiné také široké veřejnosti. Proto v Evropě roste 

potřeba sjednocení účetního výkaznictví. 

První evropskou snahou o harmonizaci v oblasti účetnictví bylo přijetí směrnic, které 

tvoří kodex účetní legislativy Evropské unie [1], [12]: 

 Čtvrtá směrnice č. 78/660/EEC z 25. 7. 1978, která upravuje obsah účetní závěrky 

velkých a středních kapitálových společností, 

 Sedmá směrnice č. 83/349/EEC z 13. 6. 1983, která popisuje konsolidovanou 

účetní závěrku, 

 Osmá směrnice č. 84/253/EEC z 10. 4. 1984, která se zaměřuje na kvalifikační 

požadavky na profesi auditora nezbytné pro kvalifikované ověření účetních 

závěrek, 

 akční plány Organizace pro hosp. spolupráci a rozvoj a iniciativy v rámci EU. 

Tyto směrnice platí pro všechny členské státy Evropské unie, které je měly zapracovat 

do svého národního účetnictví ve stanovené lhůtě. Nejdůležitější směrnicí je čtvrtá, která však 

nenabízí pouze jedno řešení tvorby finančních výkazů (rozvahu je možné sestavit ve 

vertikální i horizontální formě, pro výsledovku není pevně stanoveno druhové nebo účelové 

členění nákladů). Vznikla na základě mnohých kompromisů, které na jedné straně dovolily 

akceptovat zvyklosti jednotlivých národních systémů, na straně druhé však omezily, až 

znemožnily komparaci výkazů. I přes svá úskalí a pomalejší implementaci než se očekávalo, 

napomohla tato směrnice zlepšit evropské účetní výkaznictví a byla počátkem konvergence 

národních účetních systémů, sjednocení výkaznictví. Novým způsobem je i sledování 

vnitropodnikových aktivit u nadnárodních korporací.  
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3.2.1 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 

Účetní výkazy sestavené podle evropských směrnic nesplňovaly požadavky finančních 

trhů. To bylo impulsem pro Evropskou komisi, která vytvořila novou strategii harmonizace – 

Mezinárodní účetní standardy (IAS). Pro společnosti registrované na evropských trzích 

s cennými papíry to znamenalo sestavovat konsolidovanou účetní závěrku v souladu s těmito 

standardy. IAS byly vytvářeny Nadací Výboru pro mezinárodní účetní standardy (IASC), 

která také kontrolovala jejich dodržování a tím přispívala k další harmonizaci.  

V roce 2001 byla založena Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB), která svojí 

činností navazuje na IASC. Tvoří a rozvíjí jednotnou sadu vysoce kvalitních, srozumitelných 

a vynutitelných globálních účetních standardů, které požadují vysoce kvalitní, transparentní  

a srovnatelné informace v účetních závěrkách a dalších součástech finančního výkaznictví. 

Tato Rada vypracovává nové účetní standardy, které mají nadnárodní charakter, schvaluje 

finální verze interpretací standardů a kontroluje jejich aplikaci v účetnictví podniků. 

Mezinárodní účetní standardy (IAS 1 – IAS 41) ale nadále zůstávají v platnosti. IASB 

vypracovává Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS), kterých je v současnosti 13 

(IFRS 1 – IFRS 13). [6] 

Dodnes zavedly IFRS do svého účetnictví mnohé země i mimo státy Evropské unie, 

např. Rusko, Austrálie a některé státy Východní Evropy a Afriky. Spojené státy Americké, 

Singapur a Malajsie se snaží sblížit místní účetní principy s mezinárodními standardy. Je tedy 

jen otázkou času, kdy si bude kdokoli moct porovnat ekonomickou situaci podniků na 

opačném konci světa díky mezinárodním standardům účetního výkaznictví. [1], [12] 

3.3 Harmonizace účetnictví v rámci USA (US GAAP) 

US GAAP (Generally accepted accounting principles) jsou americké účetní soubory, 

podle kterých se řídí a na jejichž základě účtují hlavně společnosti ve Spojených státech 

amerických. Používají je však i jiné neamerické světové společnosti. US GAAP je systém 

národní regulace účetnictví, který je tvořen množstvím postupů a zásad, které jsou primárně 

zaměřeny na poskytnutí věrohodných informací o finanční pozici korporace. V USA netvoří 

účetní pravidla zákonodárci, jako je tomu např. v ČR, ale jejich dodržování je všeobecně 

vyžadováno. V Americe převládá přesvědčení, že ekonomika a politika by na sobě neměly 

být závislé. Vzhledem k tomu, že účetní pravidla jsou ekonomickou záležitostí, měli by být 
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tvůrci těchto pravidel nezávislí. Dalším důvodem je skutečnost, že účetnictví je složitá věc  

a rozumí jí pouze lidé, kteří ho dlouho studovali a mají praxi.  

Vznik US GAAP byl do značné míry zapříčiněn krachem na burze cenných papírů 

v roce 1929. Tato událost a následná hluboká hospodářská krize měla za následek obrovskou 

nedůvěru americké veřejnosti ve fungování finančních trhů, a tím také nedůvěru ve 

vykazované finanční výsledky společností. Aby se podobným situacím zabránilo, začaly se 

postupně utvářet metody, které je nutné dodržovat při předkládání finančních zpráv 

kapitálovými společnostmi. V současné době je tento systém nejstarším  

a nejpropracovanějším souborem požadavků na sestavování a zveřejňování účetních výkazů 

kapitálových společností. [5] 
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4. Analýza současného vedení účetnictví v podniku 

V této části bakalářské práce bude shrnuto současné vedení účetnictví v posuzované 

korporaci XY. 

4.1 Základní zásady českého finančního výkaznictví:  

1. Zásada účetní jednotky - vymezení jednotky jako uzavřeného celku, za který je nutno 

vést účetnictví, sestavovat závěrku a zjišťovat hospodářský výsledek. 

2. Zásada nepřetržitosti trvání účetní jednotky - při vedení účetnictví se předpokládá 

nepřetržité trvání účetní jednotky, tzn. vedení účetnictví od vzniku až po zánik účetní 

jednotky. 

3. Zásada nezávislosti účetní období - účetní jednotka musí zaznamenávat účetní 

případy v době, kdy vznikají. 

4. Zásada objektivity - účetní jednotka musí vést účetnictví úplně (zúčtovat všechny 

účetní případy) dále průkazně (všechny případy prokázat doklady a účetních knihách) 

a správně (nesmí být porušovány povinnosti ustanovené zákonem). 

5. Zásada bilanční kontinuity (návaznost) - musí existovat návaznost mezi jednotlivými 

účetními obdobími (konečné stavy na konci účetního období se stávají počátečními 

stavy následujícího účetního období). 

6. Zásada oceňování majetku a závazku - majetek se oceňuje tzv. historickými cenami. 

Jsou to ceny v okamžiku jeho pořízení. Závazky se oceňují v nominálních hodnotách. 

7. Zásada opatrnosti - účetní jednotka musí promítnout do oceňování majetku rizika, 

ztráty, manka, přebytky a znehodnocení pokud jsou známé. Majetek a výnosy se 

nesmí nadhodnocovat, náklady podhodnocovat. Pro krytí rizik se vytvářejí rezervy. 

8. Zásada zákazu kompenzace (vyrovnání) - vyjadřuje zákaz vzájemného vyrovnání 

nákladu a výnosu (náklady se účtují do nákladů, výnosy do výnosů). [8] 
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4.2 Účetní metody obecně 

Účetnictví společnosti je řádně vedeno a účetní závěrka je sestavena v souladu se 

Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění, Vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 

účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy 

pro podnikatele v platném znění. 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady vyjmenované v kapitole 3.1, především 

pak zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové 

souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých 

aktivitách. 

Účetnictví podniku se tedy řídí zejména těmito zásadami: 

 zásoby se účtují způsobem B a jsou oceňovány průměrnými cenami, 

 účtují o nedokončené výrobě, 

 v rámci odpisů se používají účetní a daňové odpisy, dále si tvoří kategorii 

odpisovaného majetku od hodnoty 2 000,- Kč do 20 000,- Kč (jednorázově), 

od 20 000,- Kč do 40 000,- Kč (24 měsíců), 

 účtují o odložené dani, opravných položkách, 

 náklady a výnosy se účtují na jednotlivá střediska: Administrativní, 

Obchodní, Servisní, Středisko detekčních systémů, Marketing  

a Středisko výzkumu a vývoje. 

Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. za kalendářní rok. 

Finanční údaje jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč). Celá obchodní agenda je 

zpracovávána v jednom softwaru a účetní agenda v druhém softwaru. Přijaté  

a vydané faktury jsou ručně převáděny do účetního softwaru. Pro konsolidované měsíční 

účetnictví, které vyžaduje US GAAP, je zpřístupněna excelovská část matčiného programu 

SAP. V budoucnu chce korporace XY přejít na jednotný systém. 
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5. Srovnání účetních postupů a výkazů, sestavených podle 

českého účetnictví se standardy americkými 

V následující kapitole budou porovnány rozdíly mezi sestavováním účetních dokladů 

podle české legislativy a účetními doklady podle US GAAP. 

5.1 Základní zásady US GAAP  

US GAAP je sada zásad, podle kterých se sestavují finanční výkazy, a které se 

předkládají individuálním investorům v USA. US GAAP nemá nic společného s účetnictvím, 

které se používá při sestavování vnitropodnikových reportů (manažerské účetnictví neboli 

management accounting), nebo s účetnictvím, které se používá pro sestavování daňového 

přiznání. Tento fakt je téměř nepochopitelný pro Evropana, zvyklého na to, že účtuje 

především pro to, aby byl schopen doložit svou daňovou povinnost. US GAAP není daný 

zákonem, a proto není povinný. 

Nejrozsáhlejším US GAAP výkazem je rozvaha (balance sheet). Běžně se dělí do tří 

hlavních částí:  

 majetek neboli aktiva (assets) - prezentuje se v pořadí likvidity (od nejvíce po 

nejméně),  

 závazky (liabilities) - prezentují se v pořadí podle splatnosti (od nejdříve  

po nejpozději), 

 vlastní kapitál (equity) - uváděný v pořadí daném tradicí. [11] 

Rozvaha (balance sheet):  

Rozvaha je běžný název pro výkaz, který se v angličtině jmenuje výkaz finančního 

stavu (statement of financial position). Rozvaha je nejrozsáhlejší US GAAP výkaz. Běžně se 

dělí do třech hlavních částí: majetek neboli aktivum (assets), závazky (liabilities)  

a vlastní kapitál (equity). Majetek se prezentuje v pořadí likvidity (od nejvíc po nejmíň), 

závazky se prezentují v pořadí splatnosti (od nejdřív po nejpozději) a vlastní kapitál se 

prezentuje v pořadí daném tradicí. 

Pohledávky (receivables):  

Za pohledávky se všeobecně považují všechny nároky na peníze (claims to cash), 

který vyplývají z běžných nebo základních operací firmy (normal nebo core operations). 
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Pohledávky tak vzniknou v situaci, kdy firma má nárok zaúčtovat tržbu
 
před tím, než dostane 

zaplaceno. Pohledávky se obvykle dělí do dvou hlavních kategorií: pohledávky z obchodního 

styku (accounts receivable), a směnky k inkasu (notes receivable) 

Zásoby (inventory):  

 materiál (raw materials), 

 rozpracovaná výroba (work in process), 

 výrobky a/nebo zboží (finished goods). 

Tyto klasifikace jsou však (většinou) pouze vnitropodniková záležitost. Všeobecně  

US GAAP také nevidí žádný rozdíl mezi zbožím (merchandise) a výrobky (products). Oba 

považuje za „finished goods”, nebo jednoduše za „goods“ (nebo goods for resale, goods in 

stock, goods on hand, stock on hand, atd.). Pokud si však firma přeje tyto položky vést zvlášť, 

US GAAP jí v tom nebrání. US GAAP také nevidí žádný rozdíl mezí polotovarem a hotovým 

výrobkem. Nebo, přesněji řečeno, polotovar se považuje buď za součást rozpracované výroby 

(pokud firma míní polotovar spotřebovat), nebo hotových výrobků (pokud firma míní 

polotovar prodat). 

Dlouhodobá aktiva (long-lived assets):  

Dlouhodobá aktiva jsou ta aktiva, která nejsou peníze a nebudou likvidována nebo 

spotřebována do jednoho roku. Dlouhodobá aktiva se dají rozdělit do čtyř hlavních tříd 

(klasifikací): 

 finanční investice (investments), 

 hmotný investiční majetek (property plant and equipment), 

 nehmotný investiční majetek (intangible assets), 

 zdroje (resources). 

Není však povinné, aby všechny společnosti svá aktiva takto dělily. Pokud má 

společnost například nepodstatné množství nehmotného majetku není třeba, aby ve své 

rozvaze uváděla nehmotný majetek. Na druhé straně, pokud firma vlastní například stroj, 

který je sám od sebe podstatný, vykázala by ho v rozvaze jako samostatnou položku. 
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Hmotný majetek (property, plant and equipment) PP&E:  

 pozemky (property nebo land), 

 budovy (plant, buildings nebo structures), 

 zařízení (equipment). 

Co se evidence a vykazování týče, US GAAP nepředepisuje žádné standardní názvy 

účtů nebo rozvahových položek. Firmy si mohou zvolit jakékoliv rozumné názvy, nejenom 

pro individuální jednotky hmotného majetku, ale také pro individuální seskupení a majetkové 

třídy. Pro individuální jednotky PP&E si seskupení a majetkové třídy mohou také v účtové 

osnově (kterou si mohou tvořit podle svého vlastního přání) zvolit jakékoliv rozumně popisné 

názvy. Individuální majetky a seskupení mohou na rozvaze také vykazovat pod jakýmikoliv 

rozumně popisnými názvy. Pod rozumně popisným názvem se rozumí název, který popisuje 

PP&E, majetkovou třídu nebo seskupení tak, aby běžný uživatel pochopil podstatu PP&E. 

Například, název „stroje“ by nebyl rozumně popisný. Na druhé straně název „obráběcí stroje“ 

by už rozumně popisný byl. Cílem US GAAP je, aby si uživatel, který se podívá na rozvahu, 

mohl z uvedené informace udělat pravdivý obraz o tom, jaký PP&E firma vlastní, a k čemu 

ho asi používá. 

Nehmotný majetek: 

 patenty, copyrighty, obchodní značky a názvy (patents, copyrights, trademarks 

and tradenames), 

 licence, povolení a koncese (licenses, permits and franchises), 

 majetkový pronájem (capital leases), 

 Goodwill, 

 ostatní nehmotný majetek. 

Účtová osnova, účtování: 

Co se účtování a účtové osnovy týče, zde platí, že každý majetek, který se dá 

identifikovat a sledovat zvlášť, by se měl sledovat zvlášť. Jinak řečeno, pokud je individuální 

nehmotný majetek specificky identifikovatelný (zakoupený jako jedna jednotka, nebo pokud 

se dá popsat nějakým způsobem, který dává smysl), účetní jednotka ho má v účetnictví 

sledovat jako samostatnou položku. Pokud nehmotný majetek není specificky 
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identifikovatelný, účetní jednotka ho sledovat nemusí (např. majetek specificky 

neidentifikovatelný, spadá do kategorie vnitřně vytvořený goodwill). 

Vykazování: 

Co se vykazování týče, zde platí stejná všeobecná pravidlo jako u všech jiných 

položek. Pokud je nějaká položka podstatná (material), musí se vykázat zvlášť, pod rozumně 

popisným názvem. Pokud položka není podstatná, může se zahrnout do majetkové třídy nebo 

seskupení, které se vykáže pod rozumně popisným názvem. [11] 

 

5.2 Příklady hlavních rozdílů mezi US GAAP a českým účetnictvím 

Rozdíly mezi US GAAP a českými národními standardy se dají shrnout do třech 

kategorií: 

 komu bude tato informace poskytnuta. 

 kdo má určovat pravidla pro to, jak se tato informace má poskytovat,  

 z čeho vychází povinnost se těmito pravidly řídit.  

V tabulce 1 jsou uvedeny nejpodstatnější rozdíly mezi US GAAP a národními 

účetními standardy, používanými v Evropě a v České republice. Tyto rozdíly je nutno brát na 

vědomí při aplikaci US GAAP zásad.  

 

Tab. 1 Rozdíly mezi českými a americkými účetními operacemi 

Účetní operace České standardy US GAAP 

Výkazy stanoveny zákonem,  

stejné pro všechny podniky 

nepředepisuje žádnou 

konkrétní formu ani obsah 

Účetní operace předepsaný postup nepředepisuje postup, důležitý 

je konečný výsledek 

Účetní osnova předepsaná, 

zařazení podle čís. kódů 
účetní případy se popisují 

slovně 

Daňové otázky, daň. 

dopad 
stanoveny zákonem stát nezajímají 

Daňová povinnost povinná pro všechny, založená 

na časovém rozlišení - 

podniku vzniká daňová 

povinnost v okamžiku 

vystavení faktury 

podniku nevznikne daňová 

povinnost v okamžiku, kdy 

vydá fakturu, ale ve chvíli, 

kdy přijme peníze 
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Účetní operace České standardy US GAAP 

Investice vedeny v pořizovacích cenách, 

reprodukčních poř. cenách, 

vlastní náklady 

vedeny v tržních hodnotách 

Závazky ocenění jmenovitou hodnotou 

při jejich vzniku  

(příp. reálnou hodnotou) 

vykazuje v současné hodnotě 

peněžních toků 

Základní kapitál, fondy 

ze zisku, dividendy 

stanoveno zákonem Nemusí existovat žádný 

základní kapitál, fondy ze 

zisku nejsou povinné, firma 

může vyplácet dividendy,  

i když je ztrátová 

Zásoby jsou součástí oběžných aktiv neprodejné zásoby = odpis 

Dohadné položky 

aktivní 
stanoveno zákonem neexistují 

Náklady Je to spotřebování 

ekonomického zdroje, jsou 

spojené s budoucím a 

současným výdejem peněz 

Dělí se na provozní a ostatní, 

vznikají v okamžiku prodeje 

Odpisování Není povoleno odpisování 

jednotlivých komponentů 

zvlášť 

Nezakazuje ale ani 

nepřikazuje komponentní 

odpisování 

Přeceňovaní Může se přeceňovat pomocí 

opravných položek, přes 

výsledovku, ale majetek se 

nesmí přecenit nad svou 

pořizovací hodnotu 

Majetek se může přecenit 

pouze směrem dolů, také přes 

výsledovku, pokus se přecení 

majetek dolů, už se znova 

nemůže přecenit zpátky 

nahoru. Nahoru se může 

přeceňovat pouze v případě 

vyřazení a jen do výše  

poř. ceny  

Technické zhodnocení Zařazení modernizace, jako 

technické zhodnocení lze od 

40 000,- Kč 

Není finanční hranice 

Vyřazení Není rozdělení na výnosy a 

zisky a náklady a ztráty, proto 

se zisky z prodeje vykazují 

jako výnosy 

Zisky a ztráty z prodeje jsou 

ve výsledovce jako zisky  

a ztráty 

Rezervy Je povoleno tvořit rezervy na 

opravy dlouhodobého majetku 

Neznají rezervy na opravy, 

povolují ale vytvořit v rámci 

jednoho období opravné 

položky 
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Příklady dalších rozdílů: 

 Vykázané peníze v bance se nerovnají konečnému zůstatku v bance. 

 Zásoby, které nejsou prodejné, jsou odepsané. 

 Jestliže firma něco prodá (např. pohledávku), a zároveň získá právo koupit ji zpět, 

nejedná se o prodej, ale o půjčku.  

 Ve výsledovce se v US GAAP všechny náklady třídí účelově (na výrobu, odbyt  

a správu). 

 Rozdíl může být v tvorbě opravných položek k pohledávkám.  

 Hlavní rozdíl je v členění a kategorizaci nákladů. [11]  
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6. Transformace českých účetních dat podniku na výkazy 

v souladu s mezinárodními účetními standardy 

Následující kapitola se bude zabývat možností, jak zjednodušit práci účetním 

v podniku se zahraniční účastí při převodu účetních dat mezi českým a americkým softwarem. 

6.1 Popis transformace 

Podnik musí své výkazy transformovat do výkazů mateřské společnosti v USA, která 

účtuje podle US GAAP. Na rozdíl od českých zákonů, kde se vystavuje účetní závěrka  

a uzávěrka jednou ročně, vyžaduje mateřská společnost měsíční účetní uzávěrky a jednou 

ročně účetní závěrku. Tyto výkazy musí účetní sestavovat jak v podobě, která je v souladu 

s českými legislativami, a zároveň musí splňovat pravidla, která nastavila mateřská společnost 

v US GAAP. 

V současnosti neexistuje žádný přechodový můstek, který by napomáhal usnadnit 

převádění dat, a proto se musí účetní výkazy pro mateřskou společnost před vložením do 

amerického softwaru zpracovávat a upravovat ručně. Tento proces je zdlouhavý, protože 

existuje spousta rozdílů v účtování podle českých standardů a podle US GAAP. Navíc české 

účetní programy umožňují opravovat případné chyby, kdežto americký software žádné opravy 

neumožňuje. Do amerického software musí být zapsány položky ve finální (správné) podobě. 

Z tohoto důvodu se společnost XY rozhodla v nejbližší době zakoupit český software SAP, 

který by umožňoval automatický přechod mezi českým a americkým softwarem a zároveň by 

účetní upozornil na případné chyby a tím zjednodušil její práci. 

US GAAP všeobecně nepředepisují přesný obsah výsledovky, ale musí jít  

o pravdivý a věrný obraz firmy. Teoreticky se výsledovka dělí na dvě části „účelovou“  

a „druhovou“. V IFRS si firma může vybrat, US GAAP naopak vyžaduje formu účelovou. 

Umožňuje však firmě vykazovat položky „pod čarou“, „skutečně mimořádné“ a „souhrnný 

hospodářský výsledek“. Hrubý výnos je celková (fakturovaná) přijatá částka. Čistý výnos je 

částka, kterou firma skutečně bude mít. Při sestavování se od hrubých výnosů obvykle 

odečítají slevy a tvorba opravných položek. 
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Následující kapitoly jsou věnované vytvářením této předlohy. Data, která jsou použita, 

pak slouží k vytvoření Výkazu zisku a ztrát podniku. Rozvaha posuzovaná není. 

Tabulka obsahuje položky, které jsou srovnatelné s českou i americkou legislativou. 

Na rozdíl od našeho českého výkaznictví, americká legislativa ji vyžaduje jak po střediscích 

tak i druhově. Tato předloha je rozdělena nejen po střediscích, ale i zároveň druhově proto, 

aby v případě IT softwaru bylo možno do těchto řádků doplňovat přímo číselné údaje. 

V následujících kapitolách je podrobně popsán postup vytváření této tabulky. 

A také by tyto kapitoly měly (přiblížit) popsat obě verze použitých výkazů a analyzovat 

informace použité do předlohy. 

 

6.1.1 Výkazy podle středisek 

Společnost má celkem 6 středisek, ve kterých účtuje. V případě účtování po 

střediscích je výsledovka stejná jak pro české, tak pro americké účetnictví. Je rozdělená na 

náklady a výnosy. Dále dochází k rozdílným přístupům k rozdělení na fixní a variabilní 

náklady, které jsou rozděleny na několik částí. Nejprve jsou zaznamenány fixní náklady, dále 

jsou uvedeny spotřebované nákupy, služby, osobní náklady, daně a poplatky, jiné provozní 

náklady, odpisy, rezervy, komplexní náklady, finanční náklady, mimořádné náklady a daně 

z příjmu. Tyto položky jsou pro americké účetnictví rozepsány detailněji. 

Jednotlivé položky se mění podle středisek, protože logicky ne všechna střediska mají 

stejné druhy nákladů. Nakonec jsou všechny jednotlivé náklady sečteny a odečteny  

a získáváme celkové náklady.  

Další částí ve výkazu jsou výnosy. Ty se dělí na tržby, tržby za vlastní výkony  

a zboží, jiné provozní výnosy, změny stavu, aktivace a finanční výnosy. Stejně jako náklady 

jsou i výnosy sečteny a odečteny a získáváme celkové výnosy. Nakonec jsou  

i tyto celkové výnosy a náklady od sebe odečteny a získáváme hospodářský zisk za sledované 

období a celkový hospodářský výsledek za všechna střediska. Ve střediskových výkazech 

není velký rozdíl mezi americkými a českými výkazy.  
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6.1.2 Celkové výkazy (Income Statement) 

Forma zpracování českých výkazů je pro americké účetnictví bohužel nedostatečná. 

Pro americké účetnictví musí být výkazy popsány mnohem detailněji, a musí v nich být 

opravdu všechny položky proto, aby byla výsledovka přímým obrazem účetnictví v podniku. 

Měly by zde být uvedené položky jak za střediska, tak i druhově či účelově, podle toho jak si 

to stanoví mateřské společnost.  

Z důvodu rozsáhlosti dat formuláře Výkazu zisku a ztrát, byly do tabulky 2 zahrnuty 

pouze nejdůležitější části. Sekce, které jsou vypsané v amerických výkazech, byly přiřazené 

ke stejným či podobným položkám v českých výkazech. 

 

Tab. 2 Rozdíly mezi českými a americkými výkazy 

Položky v českých 

výkazech 

Názvy v angličtině Položky v amerických 

výkazech 

Tržby z prodeje výrobků, 

zboží a služeb 

Sales net of taxes Sales net of taxes, Net sales, 

Cost of goods solds 

Hrubý zisk Gross profit Zde patří vypočítaný hrubý 

zisk 

Správní režie Total administrative expenses Adm + R&E 

Jiné provozní výnosy -- Provozní výnosy zde nejsou 

zaúčtovány 

Jiné provozní náklady Total marketing expenses, 

Research and development 

expenses 

Selling + MKT 

Ostatní finanční výnosy Operating income Provozní zisk 

Ostatní finanční náklady Total selling expenses, Total 

other cost of sales 

Adm + R&E 

Finanční výsledek 

hospodaření 

Total operating income and 

expense 

Zde je vypočten výsledek 

mezi finančními výnosy  

a náklady 

Daň Total tax provision on net 

income 

Pretax Profit 

Výsledek hospodaření za 

běžnou činnost 

Net income profit/loss after 

taxes – input 

Zde pak je vypočten 

výsledek hospodaření 
 



19 

6.2 Přechodový modul 

Níže uvedená tabulka 3 obsahuje položky, které jsou srovnatelné s českou i americkou 

legislativou. Na rozdíl od českého výkaznictví, vyžaduje americká legislativa rozdělení výkazů 

nejen po střediscích, ale i druhově. Předloha (plná verze modulu se nachází v Příloze 1)  

je rozdělena nejen po střediscích, ale i zároveň druhově proto, aby v případě zavedení modulu  

IT software, bylo možno do těchto řádků doplňovat přímo číselné údaje. 

Tab. 3 Modul pro účetní operace 

Area  
in P&L č. účtu 

Název účtu  
pro ČR 

Název účtu 
(angl.překlad) 

Admin- 
Cost 
Centre 

R&D-Cost 
Centre 

Selling- 
Cost C.  

MKT 
+MKC- 
 Cost C. 

Service-
Cost C. 

Systems-
PG07-
Cost C. 

Production 
equipment 
Cost C. 

OCOS  501100 

Spotřeba 
materiálu na 
zakázky - na 
sklad 

Material - 
OCOS No No No No OCOS OCOS OCOS 

R&D  501210 
Materiál pro 
výzkum 

Material for 
R&D No 

R&D  
Supplies No No No No No 

Admin 501220 
Kancelářské 
potřeby 

Office  
supplies 

Adm. 
Supplies No No No No No No 

All 501230 Drobný HM  
Office 
equipment 

Adm. 
Supplies 

R&D 
Supplies 

Sell. 
Supplies 

MKT. 
Supplies OCOS OCOS OCOS 

All 501260 
Spotřební 
materiál Other material 

Adm. 
Supplies 

R&D 
Supplies 

Sell. 
Supplies 

MKT. 
Supplies OCOS OCOS OCOS 

Selling, 
MKT 501280 

Propagační 
materiály 

Promotional 
material No No 

Sell. 
Advertis. 

MKT. 
Advertis. No No No 

Admin, 
OCOS 502100 

Spotřeba el. 
energie, PHM, 
plynu, vody Electricity 

Adm. 
Utilities No No MKT OCOS OCOS OCOS 

OCOS  504100 
Prodané 
zboží 

Cost of goods-
OCOS No No OCOS No No No No 

All 511030 
Opravy a 
udržování 

Others 
equipment 
maintenance 

Adm. 
Repairs 

R&D 
Repairs 

Sell. 
Repairs MKT. Repairs OCOS OCOS OCOS 

All 512000 Cestovné 
Travelling 
expenses 

Adm. 
Travel 

R&D 
Travel 

Sell. 
Travel MKT. Travel OCOS OCOS OCOS 

All 513000 
Náklady na 
reprezentaci 

Represent. 
expenses 

Adm. 
Other 

R&D 
Other 

Sell. 
Other MKT. Other OCOS OCOS OCOS 

OCOS  518038 
Logistika 
Europa 

Logistic 
Europe - XY 
cost pool No No No No No No No 

OCOS  518039 
Europa 
Qualita 

Europe 
Qualita - XY-
cost pool No No No No No No No 

All 518040 

Ostatní 
služby-
ostatní-různé 

Others 
services 

Adm. 
Other 

R&D 
Other 

Sell. 
Other MKT. Other OCOS OCOS OCOS 

All 518050 

Ostatní služby 
-softwarové 
práce-IT IT-services 

Adm.  
Proffesion. 
ser. 

R&D 
Proffesion. 
ser. 

Sell. 
Proffes. 
ser. 

MKT Proffes. 
ser. OCOS OCOS OCOS 

MKT 518070 

Ostatní 
služby- 
web stránky, 
reklama, 
inzerce, 
propagace 

Service-web 
pages No No No 

MKT. Proffes. 
ser. No No No 

All 518110 

Ostatní služby 
-nájem 
kopírky a 
ost.movit.věcí, 
nájem nebyt. 
prostor, 
školení a 
semináře 

Equipment 
leasing + 
copiers 

Adm. 
Other 

R&D 
Other 

Sell. 
Other MKT. Other No No No 
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Area in 
P&L č. účtu 

Název účtu  
pro ČR 

Název účtu 
(angl.překlad) 

Admin- 
Cost 
Centre 

R&D-Cost 
Centre 

Selling-  
Cost C.  

MKT+MKC-
Cost C. 

Service-
Cost C. 

Systems-
PG07-
Cost C. 

Production 
equipment 
Cost C. 

All 518140 

Ostatní služby 
- překlady, 
posudky, 
schvalování 

Translations, 
opinions, 
approval 

Adm. 
Proffesion. 
ser. 

R&D 
Proffesion. 
ser. 

Sell. 
Proffes. 
ser. 

MKT. Proffes. 
ser. OCOS OCOS OCOS 

All 518610 

Ostatní 
služby-
Telefonní 
poplatky, 
Internet, 
leasing 

Phone and 
internet 

Adm. 
Commun. 

R&D 
Commun. 

Sell. 
Commun. 

MKT. 
Communic. OCOS OCOS OCOS 

All 521999 Hrubá mzda 

Annual 
bonuses-
estimate 

Adm. 
Bonus 

R&D 
 Bonus 

Sell. 
Bonus MKT. Bonus OCOS OCOS OCOS 

All 524999 

Zákonné 
sociální 
pojištění 

Social 
insurance-
bonuses 
estimate 

Adm. 
Bonus 

R&D 
 Bonus 

Sell. 
Bonus MKT. Bonus OCOS OCOS OCOS 

All 527020 

Úrazové 
pojištění 
zaměstnanců 

Accident 
insurance 
employees 

Adm. 
Payroll 

R&D 
 Payroll 

Sell. 
Payroll MKT. Payroll OCOS OCOS OCOS 

All 527040 Stravné 

Contribution 
for employee 
meals 

Adm. 
Payroll 

R&D 
 Payroll 

Sell. 
Payroll MKT. Payroll OCOS OCOS OCOS 

All 538000 
Ostatní daně 
a poplatky 

Other taxes 
and fees(not 
VAT) 

Adm. 
Taxes 

R&D 
 Travel 

Sell. 
Travel MKT. Travel OCOS OCOS OCOS 

MKT, 
Selling 543000 Dary Gifts No No 

Sell.  
Advertis. 

MKT. 
Advertis. No No No 

Other 
operating 
Expense 544000 

Smluvní 
pokuty a 
úroky z 
prodlení 

Penalties and 
interest on late 
payment No No No No No No No 

Other 
operating 
Expense 545000 

Ostatní 
pokuty a 
penále 

Fines and 
other penalties 
-non tax No No No No No No No 

All 548010 
Pojištění 
automobilů Car insurance 

Adm. 
Travel 

R&D 
 Travel 

Sell. 
Travel MKT. Travel OCOS OCOS OCOS 

All 548120 

Pojištění 
zahraničních 
cest 

Insurance 
travel abroad 

Adm. 
Travel 

R&D 
 Travel 

Sell. 
Travel MKT. Travel OCOS OCOS OCOS 

Other 
operating 
Expense 548999 

Ostatní 
provozní 
náklady  

Other 
operating 
expenses-
rounding No No No No No No No 

All 551000 

Odpisy 
dlouhodobého 
nehmotného 
a hmotného 
majetku Depreciation 

Adm. 
Depreciat. 

R&D 
Depreciat. 

Sell. 
Depreciat. 

MKT. 
Depreciat. OCOS OCOS OCOS 

Admin 559100 

Tvorba a 
zúčtování 
opravných 
položek 

Bad debt 
expense 

Adm. Bad 
debt No No No No No No 

Non 
operating 
Expense 563000 

Kursové 
ztráty 

Foreign 
exchange 
Losses No No No No No No No 

Non 
operating 
Expense 568000 

Ostatní 
finanční 
náklady 

Other financial 
expenses No No No No No No No 

Total Tax 591000 

Daň z příjmů 
z běžné 
činnosti - 
splatná 

Provision for 
Income Tax-
current No No No No No No No 

Total Tax 592000 

Daň z příjmů 
z běžné 
činnosti - 
odložená 

Provision for 
Income Tax-
deferred No No No No No No No 
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Area in 
P&L č. účtu 

Název účtu  
pro ČR 

Název účtu 
(angl.překlad) 

Admin- 
Cost 
Centre 

R&D-
Cost 
Centre 

Selling-  
Cost C.  

MKT+MKC-
Cost C. 

Service-
Cost C. 

Systems-
PG07-Cost 
C. 

Production 
equipment 
Cost C. 

Sales 602030 

Tržby z 
prodeje 
služeb-
přepravné - 
přefakturace 

Sales - service 
or production No No No No Sales Sales Sales 

Sales 602070 
Tržby za 
služby 

Sales - service 
or production No No No No Sales Sales No 

Sales 602107 

Tržby za 
vlastní výkony 
a zboží 

Sales - service 
or production No No No No Sales Sales Sales 

Sales 602901 
Leasingová 
smlouva 

Sales - service 
or production No No Sales No No No No 

OCOS  611000 

Změna stavu 
nedokončené 
výroby 

Change in 
work in 
progress No No OCOS No OCOS OCOS OCOS 

Other 
operating 
Income 624000 

Aktivace 
dlouhodobého 
hmotného 
majetku 

Activation of 
property No No OCOS No OCOS OCOS OCOS 

Other 
operating 
Income 642000 

Tržby  
z prodeje 
materiálu  
a DKP 

Sales of 
material No No No No No No No 

Other 
operating 
Income 648010 

Ostatní 
provozní 
výnosy 

Other 
operating 
Income-
indemnification No 

R&D 
Interco - 
out No 

MKT.- 
Inter.HQ-
out No No No 

NON 
operating 
Income 662100 Úroky-IRSKO 

Interest from 
PNC-IRSKO No No No No No No No 

NON 
operating 
Income 662200 

Úroky-od 
bank, klienti 

Interest from 
bank, 
customers No No No No No No No 

NON 
operating 
Income 663000 Kursové zisky 

Foreign 
exchange 
Gains No No No No No No No 

NON 
operating 
Income 668000 

Ostatní 
finanční 
výnosy 

Other financial 
Income No No No No No No No 
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6.2.1 Popis vytváření předlohy (transformace) 

Při vytváření praktické části byla nejprve provedena analýza českých a amerických 

výkazů. Byly zjištěny rozdíly. Zjištěné informace byly využity při vytváření této předlohy. 

Předloha se vytvářela z důvodu zlepšení převodu informací mezi českými a americkými 

výkazy, které společnost posílá do výkazu mateřské společnosti. Tabulka je rozdělena na 

několik částí. Nyní budou tyto části popsány. Z důvodu rozsáhlosti údajů, bylo nutno 

nevypisovat všechny položky, tyto položky pak byly zahrnuty do větších oddílů jako např.: 

ostatní služby, tržby, provozní služby, rozsáhlejší informace jsou v příloze 1. 

 První částí je sloupec s názvem Area in P&L 

V tomto sloupci je popsáno, pod jakou sekci bude položka spadat ve výsledovce. 

V tabulce 4 jsou shrnuty a vysvětleny všechny použité názvy: 

Tab. 4 Vysvětlení položek  

Názvy Přeložení názvů Položky 

OCOS  

(Other cost of sales) 

Celkové ostatní náklady na 

prodej 

Patří zde spotřeba materiálu, 

el. energie a plynu, prodané 

zboží, ostatní služby 

ALL  

(It can be use in all cost 

centres) 

Tyto položky mohou být 

účtovány ve všech 

střediscích 

Drobný majetek, Spotřeba 

PHM, oprava a udržovaní, 

cestovné, náklady na 

prezentaci, mzda, soc. a zp, 

pojištění, odpis 

R&D  

(Research and development 

expenses) 

Náklady na výzkum  

a vývoj 

Materiál pro výzkum, 

vzorky pro zkušebnu, 

ostatní provozní služby 

předfakturace 

Adm  

(Total administrative 

expenses) 

Celkové správní náklady Spotřeba el. energie, plynu, 

vody, ostatní služby, oprava 

a údržba PC, daň silniční, 

tvorba opravných položek 

MKT  

(Total marketing expenses) 

Celkové marketingové 

náklady 

Ostatní spotřební materiál, 

spotřeba PHM-MKT, 

oprava a udržování MKT, 

cestovné MKT, ostatní 

služby 
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Názvy Přeložení názvů Položky 

Selling Prodejní náklady Vzorky na sklad, propagační 

materiál, vzorky do 

spotřeby, ostatní služby – 

reklama, dary 

Other operating expenses Ostatní provozní náklady Pokuty a penále, smluvní 

pokuty a úroky z prodlení, 

nedoplatky, přeplatky 

Total tax Daň Daň z příjmu – splatná, 

odložená 

Sales Odbyt Tržby za výrobky, zboží … 

Other operating income Provozní výnosy ostatní Aktivace DHM,tržby 

z prodeje DHM, pojistné 

plnění, uplatněná škoda, 

předfakturace 

Non operating income Neprovozní zisk Rozdíl DPH, úroky, kurzové 

zisky 

Non operating expans Neprovozní náklady Kurzové ztráty, ostatní 

finanční náklady 

 

 Druhý sloupec má název Accounting (účetnictví) – V tomto sloupci, jsou vypsána 

čísla účtů. Společnost používá šestimístné účty, ve kterých účtuje. 

 Další dva sloupce spolu souvisí. V prvním z nich jsou položky vypsány v češtině. 

V druhém sloupci jsou tyto položky vypsány v jejich anglických názvech. 

 Poslední sloupce jsou rozděleny na střediska, ve kterých se účtuje. V jejich řádcích 

je napsáno, zda se účtuje nebo ne. Dále je zde uvedeno, pod jakou sekcí je 

účtováno, aby se v pozdějším IT softwaru mohla do těchto řádků už jen vypisovat 

účetní data, která by se automaticky promítla ve výsledovce. Ve sloupcích pro 

servis a vývoj se ve většině případů účtuje v OCOS, což jsou Celkové ostatní 

náklady na prodej. Je to z důvodu že, se většina účtovaných položek používá ke 

spotřebě. 
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7. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo provést transformaci účetních dat, obchodní korporace 

XY, z výkazů podle české legislativy na výkazy podle US GAAP. Teoretická část je 

věnována charakteristice podniku, a vysvětluje pojem harmonizace účetnictví jak v České 

republice, tak podle evropské směrnice IFRS a amerických zásad dle US GAAP. Získané 

poznatky byly použity při analyzování současného vedení účetnictví v posuzovaném podniku. 

Dále jsou analyzovány účetní výkazy podle české legislativy a US GAAP. Ve výše 

uvedené tabulce jsou shrnuty jejich největší rozdíly. 

Při vypracování návrhu na transformaci dat jsou použity položky nutné pro sestavení 

výkazu zisku a ztrát. Praktická část práce se zabývá možností, jak zjednodušit převod 

měsíčních účetních dat z českého do amerického softwaru. Podnik musí své finanční výkazy 

transformovat do výkazů své mateřské společnosti v USA, která účtuje podle US GAAP. Na 

rozdíl od české legislativy, kde je povinnost účetní jednotky účtovat denní a měsíční pohyby 

na účtech, a je povinna sestavovat měsíční obratovku, vést hlavní knihu a účetní deník, tak 

mateřská společnost vyžaduje měsíční účetní uzávěrky včetně předpisu daně z příjmu (a to  

i zápornou), opravných položek na zásoby a pohledávky, dohadných položek na roční bonusy, 

roční audit, atd. Navíc dle vnitropodnikových směrnic musí být k základním rozvahovým 

účtům provedena vždy měsíční dokladová inventarizace.   

Můžeme konstatovat, že některé základní principy účtování jsou shodné v české účetní 

legislativě a v US GAAP. Existují však oblasti, kde jsou rozdíly, které jsou dány jiným 

chápáním celého účelu účetního systému. US GAAP je systém národní regulace účetnictví, 

který je tvořen množstvím postupů a obecných zásad, které jsou primárně zaměřeny na 

poskytnutí věrohodných informací o finanční pozici korporace. V USA netvoří účetní 

pravidla zákonodárci, jako je tomu např. v ČR, ale jejich dodržování je všeobecně 

vyžadováno. Účetní uzávěrka sestavená podle české účetní legislativy poskytuje informace 

především státu pro jeho daňové účely, její druhotnou funkcí je zabezpečení informačních 

potřeb podniku a má odrážet věrný a poctivý obraz společnosti. Spojení českého účetnictví  

a daní má za následek to, že údaje obsažené v českých účetních výkazech jsou částečně 

deformovány právě těmito daňovými hledisky, což je v základním rozporu s nejvyšší zásadou 

US GAAP, a to je zásada věrného a pravdivého zobrazení.  
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V případě posuzované společnosti znamená převod českých účetních dat výsledovky 

do US GAAP pohled účelový, a to vždy dle vnitřních směrnic mateřské společnosti.  

V rozvaze jde o detailnější rozdělení aktiv a pasiv, a to z pohledu, zda se jedná o aktivum či 

pasivum interního nebo externího charakteru, a v každém období se účtuje o daňovém 

závazku (daně z příjmu právnických osob) nebo pohledávce. Při převodu výsledovky 

v souladu s US GAAP je potřeba detailní znalost všech standardů US GAAP, které jsou 

zpravidla rozpracovány ve vnitřních směrnicích matky. Vzhledem k omezenému obsahu 

bakalářské práce byla převáděna a upravována pouze výsledovka podniku, ve které je práce 

řešena. 

Jsem přesvědčena, že výsledky mé bakalářské práce budou přínosné pro zjednodušení 

práce při převodu účetních dat společnosti XY do výkazu mateřské korporace. Výsledky 

budou použity jako předloha pro vytvoření můstku mezi softwary, či vytvoření samostatného 

IT softwaru. Doufám, že zavedení nového modulu účetního software pomůže zjednodušit  

a zefektivnit práci účetní posuzované společnosti. Toto řešení by mělo vyloučit možnosti chyb 

lidského faktoru při ručním zpracování dat. 

Zároveň by tato práce mohla posloužit i jiným společnostem se zahraniční účastí, 

neboť obsahuje hlavní rozdíly v požadavcích US GAAP a českých účetních předpisů při 

sestavování výsledovky. Stejně tak by mohla být použita jako návod, jak upravit data české 

účetní uzávěrky do podoby odpovídající pravidlům US GAAP. 
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Příloha 1  Podrobný rozpis účetních operací jako budoucí základna pro IT software 

 

Area in P&L 
No. 
Account 

Name in Czech Chart of 
accounts Name in English 

Admin- Cost 
Centre 

R&D-Cost 
Centre Selling-Cost C.  MKT+MKC-Cost C. 

Service-
Cost C. 

Systems-
PG07-
Cost C. 

Production 
equipment-
Cost C. 

OCOS  501100 
Spotřeba materiálu na 
zakázky-na sklad Material -  OCOS No No No No OCOS OCOS OCOS 

Selling 501161 Vzorky na sklad Samples No No Sell.Samples MKT Samples No No No 

OCOS  501200 
Spotřeba materiálu na 
zakázky-bez skladu Material -  OCOS No No No No OCOS OCOS OCOS 

R&D  501210 Materiál pro výzkum Material for R&D No R&D Supplies No No No No No 

Admin 501220 Kancelářské potřeby Office supplies Adm.Supplies No No No No No No 

All 501230 Drobný HM - do 2 tis.Kč 
Office equipment-
in 2K CZK Adm.Supplies R&D Supplies Sell.Supplies MKT.Supplies OCOS OCOS OCOS 

All 501260 Spotřební mater.ostatní Other material Adm.Supplies R&D Supplies Sell.Supplies MKT.Supplies OCOS OCOS OCOS 

Selling 501261 Vzorky-do spotřeby Samples No No Sell.Samples MKT.Samples No No No 

MKT 501269 
Ostatní spotřební materiál-
MKT 

Other material - 
MKT No No No No No No No 

All 501270 Předplat.časopisů 

Professional 
literature - 
subscription  Adm.Supplies R&D Supplies Sell.Supplies MKT.Supplies OCOS OCOS OCOS 

Selling,MKT 501280 Propagač.materiál 
Promotional 
material No No Sell.Advertising MKT.Advertising No No No 

Selling,MKT 501289 

Propagač.materiál- 
rekl.předměty nad limit 500 
Kč/ks 

Promotional 
material over the 
limit No No Sell.Advertising MKT.Advertising No No No 

All 501290 Spotřeba PHM Fuel consuption Adm.Travel R&D Travel Sell.Travel MKT.Travel OCOS OCOS OCOS 

MKT 501299 Spotřeba PHM-MKT 
Fuel consuption-
MKT No No No MKT.Travel No No No 

Admin,OCOS 502100 Spotřeba el.energie Electricity Adm.Utilities No No No OCOS OCOS OCOS 

Admin,OCOS 502200 Spotřeba plynu Gas Adm.Utilities No No No OCOS OCOS OCOS 

Admin,OCOS 502300 Voda Water Adm.Utilities No No No OCOS OCOS OCOS 

OCOS  504100 Prodané zboží-zakázky 
Cost of goods-
OCOS No No OCOS No No No No 

OCOS  504200 
Prodané zboží-zakázky-bez 
skladu 

Cost of goods-
OCOS No No OCOS No No No No 

All 511010 
Opravy a udržování-
automobilů 

Repair and 
maintenance - 
cars Adm.Travel R&D Travel Sell.Travel MKT.Travel OCOS OCOS OCOS 

MKT 511019 
Opravy a udržování-
automobilů-stř.MKT 

Repair and 
maintenance - 
MKT- car No No No MKT.Travel No No No 
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Area in P&L 
No. 
Account 

Name in Czech Chart of 
accounts Name in English 

Admin- Cost 
Centre 

R&D-Cost 
Centre Selling-Cost C.  MKT+MKC-Cost C. 

Service-
Cost C. 

Systems-
PG07-
Cost C. 

Production 
equipment 
-Cost C. 

Admin 511020 
Opravy a udržování-PC 
techniky TX 

IT equipment 
maintenance Adm.Repairs No No No No No No 

All 511030 Opravy a udržování-ostatní 
Others equipment 
maintenance Adm.Repairs R&D Repairs Sell. Repairs MKT. Repairs OCOS OCOS OCOS 

All 512000 Cestovné 
Travelling 
expenses Adm.Travel R&D Travel Sell.Travel MKT.Travel OCOS OCOS OCOS 

MKT 512009 Cestovné-MKT 
Travelling 
expenses-MKT No No No MKT.Travel No No No 

All 512999 
Cestovné daňově 
neuznatelné 

Travelling 
expenses-non tax Adm.Travel R&D Travel Sell.Travel MKT.Travel OCOS OCOS OCOS 

All 513000 Náklady na reprezentaci 
Representation 
expenses Adm. Other R&D Other Sell.Other MKT.Other OCOS OCOS OCOS 

All 518010 Ostatní služby-Poštovné Postage 
Adm. 
Communication 

R&D 
Communication Sell.Communication MKT.Communication OCOS OCOS OCOS 

OCOS  518030 Ostatní služby-dopravné 

Transportation 
without re-
invoicing No No No No No No No 

OCOS  518035 
Ostatní služby-dopravné bez 
přefakturace 

Transportation for 
re-invoicing No No No No No No No 

OCOS  518038 Logistika Europa 
Logistic Europe – 
XY cost pool No No No No No No No 

OCOS  518039 Europa Qualita 
Europe Qualita - 
XY cost pool No No No No No No No 

All 518040 Ostatní služby-ostatní-různé Others services Adm.Other R&D Other Sell.Other MKT.Other OCOS OCOS OCOS 

MKT 518049 
Ostatní služby-ostatní-různé 
MKT 

Others services-
MKT No No No MKT.Other No No No 

All 518050 
Ostatní služby-softwarové 
práce-IT IT-services 

Adm.Proffesional 
ser. 

R&D 
Proffesional 
ser. 

Sell.Proffesional 
ser. 

MKT.Proffesional 
ser. OCOS OCOS OCOS 

OCOS  518060 
Ostatní služby-pronájem 
tlakových lahví 

Rental of air 
cylinders No No No No OCOS OCOS No 

MKT 518070 Ostatní služby-web stránky 
Service-web 
pages No No No 

MKT.Proffesional 
ser. No No No 

MKT,Selling 518080 

Ostatní služby-
reklama,inzerce,propagace 
MKT MKT-services No No Sell.Advertising MKT.Advertising No No No 

All 518110 
Ostatní služby-nájem kopírky 
a ost.movit.věcí 

Equipment leasing 
+ copiers Adm.Other R&D Other Sell.Other MKT.Other No No No 

All 518120 
Ostatní služby-nájem 
nebyt.prostor 

Rent office space-
Ostrava 

Adm.Rental 
expense 

R&D Rental 
expense 

Sell.Rental 
expense 

MKT.Rental 
expense OCOS OCOS OCOS 

MKT 518129 
Ostatní služby-nájem 
nebyt.prostor MKT 

Rent office space-
MKT No No No 

MKT.Rental 
expense No No No 

All 518130 
Ostatní služby-školení a 
semináře 

Training and 
seminars 

Adm. 
Communication 

R&D 
Communication Sell.Communication MKT.Communication OCOS OCOS OCOS 
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Area in P&L 
No. 
Account 

Name in Czech Chart of 
accounts Name in English 

Admin- Cost 
Centre 

R&D-Cost 
Centre Selling-Cost C.  MKT+MKC-Cost C. 

Service-
Cost C. 

Systems-
PG07-
Cost C. 

Production 
equipment 
-Cost C. 

All 518140 
Ostatní služby-
překlady,posudky,schvalování 

Translations, 
opinions, approval 

Adm.Proffesional 
ser. 

R&D 
Proffesional 
ser. 

Sell. Proffesional 
ser. 

MKT.Proffesional 
ser. OCOS OCOS OCOS 

Admin 518170 Ostatní služby-systém jakosti 
Service-quality 
systém Adm.Other No No No No No No 

Selling,OCOS 518180 Ostatní služby-nájem Praha 
Rent office space-
Praha 

Adm.Rental 
expense No No No OCOS No No 

All 518330 
Ostatní služby-operativní 
leasing aut LeasePlan 

Operational 
leasing cars Adm.Travel R&D Travel Sell.Travel MKT.Travel OCOS OCOS OCOS 

All 518460 Ostatní služby-půjčovné 
Car rental and 
others Adm.Other R&D Other Sell.Other MKT.Other OCOS OCOS OCOS 

All 518480 
Ostatní služby-registrační a 
členské poplatky 

Registration and 
membership fees Adm.Other R&D Other Sell.Other MKT.Other OCOS OCOS OCOS 

All 518610 
Ostatní služby-Telefonní 
poplatky,Internet 

Phone and 
internet 

Adm. 
Communication 

R&D 
Communication Sell.Communication MKT.Communication OCOS OCOS OCOS 

MKT 518649 Ostatní služby-telefon-MKT 
Phone and 
internet-MKT No No No MKT.Communication No No No 

All 518700 Ostatní služby-Kooperace 
Cooperation-
subcontracting 

Adm.Proffesional 
ser. 

R&D 
Proffesional 
ser. 

Sell. Proffesional 
ser. 

MKT.Proffesional 
ser. OCOS OCOS OCOS 

Admin,Sell, 
MKT,OCOS 518710 

Ostatní služby-Kooperace 
MSA EUREX 

Cooperation-XY 
cost pool-Berlin 

Adm. Interco-
HQ-in No Sell.-Inter.HQ-in MKT.-Inter.HQ-in No No No 

MKT 518720 
Ostatní služby-Kooperace 
MSA Pitt 

Cooperation-XY 
Pitt No No No MKT.-Inter.HQ-in No No No 

R&D  518800 
Ostatní služby-služba-vzorky 
pro FTZÚ 

Customs fees-
samples from Pitt No R&D Other No No No No No 

Admin 518990 Ostatní služby-nedaňové 
Other services-
non tax Adm.Other No No No No No No 

All 521010 Hrubá mzda-zaměstnanci 
Gross wage-
salary employees Adm.Payroll R&D Payroll Sell.Payroll MKT.Payroll OCOS OCOS OCOS 

All 521020 Dohody o p.p. 
Salary-temporary 
employees Adm.Payroll R&D Payroll Sell.Payroll MKT.Payroll OCOS OCOS OCOS 

All 521900 
Hrubá mzda-zaměstnanci-
odstupné Severance Adm.Payroll R&D Payroll Sell.Payroll MKT.Payroll OCOS OCOS OCOS 

All 521999 
Hrubá mzda-zaměstnanci-
dohad roční odměny 

Annual bonuses-
estimate Adm. Bonus R&D Bonus Sell.Bonus MKT.Bonus OCOS OCOS OCOS 

All 524020 Zákonné sociální pojištění Social insurance Adm.Payroll R&D Payroll Sell.Payroll MKT.Payroll OCOS OCOS OCOS 

All 524120 ZP Health insurance Adm.Payroll R&D Payroll Sell.Payroll MKT.Payroll OCOS OCOS OCOS 

All 524990 
Zákonné Zdrav. pojištění-
dohad 

Health insurance-
bonuses estimate Adm. Bonus R&D Bonus Sell.Bonus MKT.Bonus OCOS OCOS OCOS 

All 524999 
Zákonné sociální pojištění-
dohad 

Social insurance-
bonuses estimate Adm. Bonus R&D Bonus Sell.Bonus MKT.Bonus OCOS OCOS OCOS 

All 527020 
Úrazové pojištění 
zaměstnanců 

Accident 
insurance empl. Adm.Payroll R&D Payroll Sell.Payroll MKT.Payroll OCOS OCOS OCOS 
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Area in P&L 
No. 
Account 

Name in Czech Chart of 
accounts Name in English 

Admin- Cost 
Centre 

R&D-Cost 
Centre Selling-Cost C.  MKT+MKC-Cost C. 

Service-
Cost C. 

Systems-
PG07-
Cost C. 

Production 
equipment 
-Cost C. 

All 527040 
Stravné-55% á 90,-Kč (49,50 
Kč/ks) 

Contribution for 
employee meals Adm.Payroll R&D Payroll Sell.Payroll MKT.Payroll OCOS OCOS OCOS 

Admin 531000 Daň silniční Road tax Adm.Taxes No No No No No No 

All 538000 Ostatní daně a poplatky 
Other taxes and 
fees(not VAT) Adm.Taxes R&D Travel Sell.Travel MKT.Travel OCOS OCOS OCOS 

MKT,Selling 543000 Dary Gifts No No Sell.Advertising MKT.Advertising No No No 

Other operating 
Expense 544000 

Smluvní pokuty a úroky z 
prodlení 

Penalties and 
interest on late 
payment No No No No No No No 

Other operating 
Expense 545000 Ostatní pokuty a penále 

Fines and other 
penalties-non tax No No No No No No No 

All 548010 Pojištění automobilů Car insurance Adm.Travel R&D Travel Sell.Travel MKT.Travel OCOS OCOS OCOS 

MKT 548019 Pojištění automobilů-MKT 
Car insurance-
MKT No No No MKT.Travel No No No 

All 548110 Pojištění společnosti-majetku 

Property 
insurance 
company Adm.Insurance R&D Insurance Sell.Insurance MKT.Insurance OCOS OCOS OCOS 

All 548120 Pojištění zahraničních cest 
Insurance travel 
abroad Adm.Travel R&D Travel Sell.Travel MKT.Travel OCOS OCOS OCOS 

MKT 548129 
Pojištění zahraničních cest-
MKT 

Insurance travel 
abroad-MKT No No No MKT.Travel No No No 

Non operating 
Expense or 
Income 548139 

Rozdíl DPH při tuz.FP v 
zahr.měně 

Difference in VAT-
domestic suppliers No No No No No No No 

Other operating 
Expense 548999 

Ostatní provozní náklady -
nedoplatky, přeplatky 

Other operating 
expenses-
rounding No No No No No No No 

All 551000 

Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného 
majetku Depreciation 

Adm. 
Depreciation 

R&D 
Depreciation Sell. Depreciation MKT. Depreciation OCOS OCOS OCOS 

All 551001 

Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného 
majetku Depreciation 

Adm. 
Depreciation 

R&D 
Depreciation Sell. Depreciation MKT. Depreciation OCOS OCOS OCOS 

All 551002 

Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného 
majetku Depreciation 

Adm. 
Depreciation 

R&D 
Depreciation Sell. Depreciation MKT. Depreciation OCOS OCOS OCOS 

Admin 559100 

Tvorba a zúčtování 
opravných polož.-k 
pohledávkám Bad debt expense Adm. Bad debt No No No No No No 

Admin 559200 
Tvorba a zúčtování 
opravných polož.-k zásobám Bad debt expense Adm. Bad debt No No No No No No 

Non operating 
Expense 563000 Kursové ztráty 

Foreign exchange 
Losses No No No No No No No 
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Area in P&L 
No. 
Account 

Name in Czech Chart of 
accounts Name in English 

Admin- Cost 
Centre 

R&D-Cost 
Centre Selling-Cost C.  MKT+MKC-Cost C. 

Service-
Cost C. 

Systems-
PG07-
Cost C. 

Production 
equipment 
-Cost C. 

Non operating 
Expense 568000 Ostatní finanční náklady 

Other financial 
expenses No No No No No No No 

Total Tax 591000 
Daň z příjmů z běžné činnosti 
- splatná 

Provision for 
Income Tax-
current No No No No No No No 

Total Tax 592000 
Daň z příjmů z běžné činnosti 
- odložená 

Provision for 
Income Tax-
deferred No No No No No No No 

Sales 602030 
Tržby z prodeje služeb-
přepravné-přefakturace 

Sales - service or 
production No No No No Sales Sales Sales 

Sales 602070 Tržby za služby-PG07 
Sales - service or 
production No No No No Sales Sales No 

Sales 602101 
Tržby za vlastní výkony a 
zboží-dýchací přístroje 

Sales - service or 
production No No No No Sales No No 

Sales 602106 Tržba PG06 
Sales - service or 
production No No No No Sales No No 

Sales 602107 
Tržby za vlastní výkony a 
zboží-stacionární přístroje 

Sales - service or 
production No No No No Sales Sales Sales 

Sales 602108 
Tržby za vlastní výkony a 
zboží-přenosné přístroje 

Sales - service or 
production No No No No Sales No No 

Sales 602109 Tržby PG09 
Sales - service or 
production No No No No Sales No No 

Sales 602110 Tržby PG10 
Sales - service or 
production No No No No Sales No No 

Sales 602126 
Tržby za vlastní výkony -
PG26-ze skladu 

Sales - service or 
production No No No No Sales No No 

Sales 602136 
Tržby za vlastní výkony a 
zboží-PG36-ze skladu 

Sales - service or 
production No No No No Sales No No 

Sales 602201 

Tržby za vlastní výkony a 
zboží-dýchací přístroje-bez 
skladu 

Sales - service or 
production No No No No Sales No No 

Sales 602203 PG03 
Sales - service or 
production No No No No Sales No No 

Sales 602206 Tržby PG06 
Sales - service or 
production No No No No Sales No No 

Sales 602207 
Tržby za služby-PG07-bez 
skladu 

Sales - service or 
production No No No No Sales Sales No 

Sales 602208 

Tržby za vlastní výkony a 
zboží-přenosné přístr.bez 
skladu 

Sales - service or 
production No No No No Sales No No 

Sales 602209 Tržby PG 09 
Sales - service or 
production No No No No Sales No No 

Sales 602226 
Tržby za vlastní výkony -
PG26-bez skladu 

Sales - service or 
production No No No No Sales No No 
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Area in P&L 
No. 
Account 

Name in Czech Chart of 
accounts Name in English 

Admin- Cost 
Centre 

R&D-Cost 
Centre Selling-Cost C.  MKT+MKC-Cost C. 

Service-
Cost C. 

Systems-
PG07-
Cost C. 

Production 
equipment 
-Cost C. 

Sales 602236 Tržby za služby PG36 
Sales - service or 
production No No No No Sales No No 

Sales 602901 Leasingová sml. Obec  
Sales - service or 
production No No Sales No No No No 

Sales 602902 Leasingová sml. PG 01 
Sales - service or 
production  No No Sales No No No No 

Sales 604010 Tržby za zboží-Respirátory Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604014 Tržby za zboží-Baseline Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604050 Tržby za zboží-PG05 Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604060 Tržby za zboží-PG06 Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604080 
Tržby za zboží-Přenosné 
přístroje Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604090 
Tržby za zboží-Hearing 
Conservation(ochr.sluchu) Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604100 Tržby za zboží-PG01 Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604101 
Tržby za zboží-dýchací 
přístroje-ze skladu Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604103 PG 03 Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604107 
Tržby za zboží-PG 07- ze 
skladu Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604108 
Tržby za zboží-Přenosné 
přístroje-ze skladu Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604110 Tržba PG10 Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604113 Tržby PG13 Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604136 
Tržby za zboží-Helmy 
požární-ze skladu Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604140 Tržby za zboží-PG01-40 Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604190 

Tržby za zboží-Hearing 
Conser(ochr.sluchu)-ze 
skladu Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604201 
Tržby za zboží-dýchací 
přístr.-bez skladu Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604206 
Tržby za zboží-Ochrana 
hlavy-bez skladu Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604207 
Tržby za zboží-PG 07- bez 
skladu Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604210 
Tržby za zboží-Respirátory-
bez skladu Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604213 
Tržby za zboží-Safety 
clothing-bez skladu Sales of goods No No Sales No No No No 



34 

Area in P&L 
No. 
Account 

Name in Czech Chart of 
accounts Name in English 

Admin- Cost 
Centre 

R&D-Cost 
Centre Selling-Cost C.  MKT+MKC-Cost C. 

Service-
Cost C. 

Systems-
PG07-
Cost C. 

Production 
equipment 
-Cost C. 

Sales 604227 
Tržby za zboží-Dých.přístroj s 
uzavř.okruhem-bez skladu Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604234 
Tržby za zboží-Thermo-
Kamery-bez skladu Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604236 
Tržby za zboží-Helmy 
požární-bez skladu Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604238 
Tržby za zboží-Komunikační 
systém-bez skladu Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604250 
Tržby za zboží-Masky-bez 
skladu Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604260 
Tržby za zboží-
Miscellaneous-ostatní Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604270 Tržby za zboží-PG27 Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604280 
Tržby za zboží-Přenosné 
přístroje-bez skladu Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604290 

Tržby za zboží-Hearing 
Conser(ochr.sluchu)-bez 
skladu Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604340 
Tržby za zboží-Thermo-
Kamery Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604360 Tržby za zboží-Helmy požární Sales of goods No No Sales No No No No 

Sales 604364 
Tržby za zboží-Helmy 
požární-opravy,ND Sales of goods No No Sales No No No No 

OCOS  611000 
Změna stavu nedokončené 
výroby 

Change in work in 
progress No No OCOS No OCOS OCOS OCOS 

Other operating 
Income 624000 

Aktivace dlouhodobého 
hmotného majetku 

Activation of 
property No No OCOS No OCOS OCOS OCOS 

Other operating 
Income 642000 

Tržby z prodeje materiálu a 
DKP Sales of material No No No No No No No 

Other operating 
Income 648010 

Ostatní provozní výnosy-
pojistné plnění 

Other operating 
Income-
indemnification No No No No No No No 

R&D Interco out 
of Affilliate 648020 

Ostat. prov.výnosy-
přefakturace R&D Reinvoicing-R&D No 

R&D 
 Interco - out No No No No No 

MKT- Interco out 
of Affilliate 648090 

Ostat. prov.výnosy-
přefakturace MKT 

Reinvoicing-MKT-
MSA Berlin No No No MKT.-Inter.HQ-out No No No 

MKT- Interco out 
of Affilliate 648091 Přefakt. MKT - PIT 

Reinvoicing-MKT-
MSA Pitt No No No 

MKT.-Inter.charge-
out No No No 

Other operating 
Income 648700 

Ostat. prov.výnosy-půjčovné 
aut,ost.maj. 

Other operating 
Income-car rental No No No No No No No 

Other operating 
Income 648800 

Ostatní provozní výnosy - 
uplatněná škoda 

Other operating 
Income-claims No No No No No No No 

Other operating 
Income 648870 

Ost.prov.výnosy-os.provize a 
přefakturace 

Other operating 
Income-others No No No No No No No 



35 

Area in P&L 
No. 
Account 

Name in Czech Chart of 
accounts Name in English 

Admin- Cost 
Centre 

R&D-Cost 
Centre Selling-Cost C.  MKT+MKC-Cost C. 

Service-
Cost C. 

Systems-
PG07-
Cost C. 

Production 
equipment 
-Cost C. 

Other operating 
Income 648900 

Ostatní provozní výnosy - 
přeplatky 

Other operating 
Income-
overpayments No No No No No No No 

NON operating 
Income 662100 Úroky-IRSKO 

Interest from 
PNC-IRSKO No No No No No No No 

NON operating 
Income 662200 Úroky-od bank,klienti 

Interest from 
bank, customers No No No No No No No 

NON operating 
Income 663000 Kursové zisky 

Foreign exchange 
Gains No No No No No No No 

NON operating 
Income 668000 Ostatní finanční výnosy 

Other financial 
Income No No No No No No No 
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Příloha 2  Výkaz zisku a ztráty korporace XY 
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Příloha 3  Výkaz zisku a ztráty mateřské korporace XY dle US GAAP 
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