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1 Úvod 

Vývoj světové ekonomiky a informačních systémů má stále větší globální charakter, 

proto je potřeba sjednotit informační systémy, zvýšit srovnatelnost, spolehlivost 

a srozumitelnost ekonomických informací. Tyto potřeby vedou k harmonizaci účetnictví, 

která v současnosti existuje ve třech významných liniích. Jedná se o Mezinárodní standardy 

finančního výkaznictví, účetní směrnice Evropské unie a národní účetní standardy USA. 

Harmonizací se rozumí proces sbližování účetních závěrek států na základě společných 

pravidel. V diplomové práci se dále věnuji Mezinárodním standardům finančního výkaznictví.  

Cílem diplomové práce je ukázat rozdíl mezi českými účetním standardy a IAS/IFRS 

v oblasti dlouhodobého hmotného majetku. Na rozdíl od ČÚS, Mezinárodní standardy 

finančního výkaznictví žádné účetní postupy nenařizují, jsou založeny na zásadách, neexistuje 

tedy jediný správný postup pro jeho aplikaci.  

Diplomová práce je rozdělena do tří částí. V první kapitole se věnuji českým účetním 

standardům v oblasti dlouhodobého hmotného majetku. Uvádím přehled právních předpisů 

upravujících tuto problematiku, obsahově vymezuji majetek. Popisuji základní účtování 

při pořízení a vyřazení majetku, oceňování a odepisování.  

Druhá kapitola je zaměřena na charakteristiku dlouhodobého hmotného majetku dle 

IAS/IFRS. Zabývám se a dále rozepisuji standardy IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení, 

IAS 17 – Leasingy, IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti 

a IAS 40 – Investice do nemovitostí. Tyto standardy porovnávám s českou legislativou.  

Ve třetí kapitole nazvané Praktická aplikace srovnávám české účetní standardy 

s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví ve firmě AGRO OLDŘIŠ, spol. s r. o. 

Společnost se zabývá zemědělskou výrobou a obchodní činností s vlastními výrobky. Firma 

účtuje pouze podle českých účetních standardů. Cílem je tedy ukázat rozdíl v případě, že by 

se firma rozhodla vykazovat údaje dle IAS/IFRS.  

Při zpracování diplomové práce jsem použila metodu analýzy, syntézy a srovnání. 

Práce je v souladu s daňovými předpisy do 31. března 2010.  

 



 2 

2 Charakteristika dlouhodobého hmotného majetku dle české 

účetní legislativy 

2.1 Přehled právních předpisů upravující dlouhodobý hmotný majetek 

Novela zákona o účetnictví začala od roku 2002 změnu úpravy účetních normativů. 

Vznikl třívrstvý systém úprav: zákon, vyhláška a české účetní standardy. 

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je na vrcholu tohoto 

třívrstvého systému. Stanoví pravidla pro vedení účetnictví. 

• Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Vyhláška upřesňuje zákon pro různé typy 

účetních jednotek a to ve smyslu řádného sestavení roční účetní závěrky. 

• České účetní standardy, jejichž cílem je stanovit základní postupy účtování na účtech 

za účelem dosažení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami. 

Podrobněji rozepisují zákon a vyhlášku a podávají základní odpovědi na metody, způsoby 

a postupy účtování. Český účetní standard č. 013 se zabývá problematikou dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku. 

• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

• Další právní předpisy upravující některá ustanovení zákona o účetnictví. Mezi ně patří 

například: zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 593/1992 Sb., o rezervách. 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství č. 1606/2002, 

 o uplatňování Mezinárodních účetních standardů.  

2.2 Obsahové vymezení dlouhodobého hmotného majetku 

Dlouhodobý hmotný majetek se rozděluje podle českých účetních standardů č. 013, 

 a to:  

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 

B.II.1. Pozemky 

B.II.2. Stavby 

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 

B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 
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B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 

B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 

Pozemky 

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. se mezi tento dlouhodobý majetek zařazují pozemky 

bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím. Podle účtové osnovy patří do skupiny       

 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný a konkrétně na účet 031 – Pozemky.  

Stavby 

Podle zákona o daních z příjmů jsou stavby dlouhodobým hmotným majetkem vždy 

a to bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti. Do této skupiny dle vyhlášky                

 č. 500/2002 Sb. patří: 

• stavby dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a to včetně 

budov, důlních děl, důlních staveb pod povrchem, vodních děl a jiných stavebních děl 

• technické rekultivace 

• byty a nebytové prostory 

• otvírky lomů, pískoven a hlinišť  

• drobné stavby na pozemcích určené k plnění funkcí lesa, sloužící k provozování 

myslivosti a provozu lesních školek, jestliže zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výšku 

5 m2 

• oplocení, které je drobnou stavbou a slouží k zajištění lesní výroby a myslivosti, viz [13] 

Nemovitosti nejsou hmotným majetkem, pokud jsou pořizovány za účelem prodeje 

nebo je předmětem činnosti účetní jednotky nákup a prodej nemovitostí. viz [7] 

Podle účtové osnovy patří do skupiny 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

a konkrétně na účet 021 – Stavby. 
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Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 

Samostatné movité věci 

Tento majetek patří do skupiny odepisovaného majetku, jehož vstupní cena je 

dle daňových zákonů vyšší než 40.000 Kč a jeho provozně-technické funkce delší než jeden 

rok. Pokud není některá z podmínek splněna, považuje se majetek za drobný hmotný majetek 

nebo spotřební materiál, který se zahrnuje přímo do nákladů. U plátců DPH se limit vstupní 

ceny udává po odpočtu DPH u nakoupené věci, je-li možno odpočet uplatnit. Nově se může 

uplatnit při nákupu osobního automobilu. U neplátců DPH je daň součástí vstupní ceny. 

Hranice 40.000 Kč však není omezující pro účetní jednotky, které si mohou zavést jinou nižší 

hranici pro určení dlouhodobého hmotného majetku. viz [7] 

Soubory movitých věcí 

Podobně jako u samostatných movitých věcí patří majetek do dlouhodobého 

hmotného majetku, pokud je vstupní cena vyšší než 40.000 Kč a provozně-technické funkce 

delší než jeden rok. Za soubor movitých věcí se považuje jednotlivá část výrobního nebo 

jiného celku, která se skládá z několika předmětů či zařízení vzájemně se doplňujících nebo 

propojených do linky. Jednotlivé části souboru nemusí dosahovat 40.000 Kč a mohou 

fungovat a existovat i samostatně. viz [7] 

Do samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí patří dle 

vyhlášky č. 500/2002 Sb. i předměty z drahých kovů bez ohledu na výši ocenění.  

Podle účtové osnovy patří do skupiny 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

a konkrétně na účet 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí. 

Pěstitelské celky trvalých porostů 

Do kategorie dlouhodobého hmotného majetku patří dle zákona o daních z příjmů 

pěstitelské celky trvalých porostů bez ohledu na výši vstupní ceny s dobou plodnosti delší než 

tři roky. Posuzování uvedených podmínek se provádí již při zakládání porostů. viz [7] 

Podle zákona o daních z příjmů, §26, odst. 9 se tímto rozumějí: 

• ovocné stromy vysázené na souvislém pozemku, jejichž výměra je nad 0,25 ha v hustotě 

nejméně 90 stromů na 1 ha 
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• ovocné keře vysázené na souvislém pozemku, jehož výměra činí 0,25 ha v hustotě 

nejméně 1.000 keřů na 1 ha 

• vinice 

• chmelnice 

Podle účtové osnovy patří do skupiny 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

a konkrétně na účet 025 – Pěstitelské celky trvalých porostů. 

Základní stádo a tažná zvířata 

Do dlouhodobého hmotného majetku se zahrnují zvířata chovná, dospělá, která 

přinášejí ekonomický užitek. Patří zde plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, 

koz a hus, koně tažní, dostihoví a sportovní, osli, muly a mezci. Mohou se zde řadit zvířata 

ostatních hospodářských využívaných chovů, tj. muflonů, daňků, jelenů, pštrosů a to při 

využitelnosti v chovu delší než čtyři roky. Zvířata, která se nepovažují za hmotné věci, jsou 

zejména hejna slepic, kachen, krůt a perliček, ryby, kožešinová zvířata, psi, včelstva, 

a jiná. viz [7] 

Dle zákona o daních z příjmů patří do dlouhodobého hmotného majetku dospělá 

zvířata se vstupní cenou vyšší než 40 000 Kč.  

Podle účtové osnovy patří do skupiny 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

a konkrétně na účet 026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny. 

Jiný majetek 

Mezi tento majetek patří dle zákona o daních z příjmů, §26 odst. 3: 

• technické zhodnocení, výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, pokud není 

zvyšována vstupní cena a zůstatková cena DHM 

• technické rekultivace  

• výdaje hrazené nájemcem, které tvoří součást ocenění hmotného majetku pronajatého 

formou finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku a které 

v úhrnu se sjednanou kupní cenou převýší u movitého majetku hodnotu 40.000 Kč 

Podle účtové osnovy patří do skupiny 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

a konkrétně na účet 029 – Jiný dlouhodobý hmotný majetek. 
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2.3 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

2.3.1 Pořízení majetku koupí 

Pořízení majetku se zaúčtuje na kalkulačním účtu 042 – Pořízení dlouhodobého 

hmotného majetku, se souvztažným zápisem buď na účet 321 – Závazky z obchodních vztahů 

nebo 211 – Pokladna, a to podle toho jestli je majetek pořízen na fakturu nebo hotově 

(Tabulka 2.1). Zařazení do užívání se odúčtuje z účtu 042 do příslušného majetkového účtu 

podle jednotlivé klasifikace. viz [7] 

Tabulka 2.1: Pořízení dlouhodobého hmotného majetku koupí 
Účtování pořízení  MD D 

Za hotové  042 211 

Na fakturu 042 321 

 

2.3.2 Bezúplatné získání majetku 

Do této kategorie se zařazuje majetek získaný dědictvím, darováním, převodem 

z osobního užívání, aj. Pořízení majetku se účtuje opět na účtech 042, se souvztažným 

zápisem na účtu 413 – Ostatní kapitálové fondy, pokud se jedná o pořízení majetku dědictvím 

nebo darováním, nebo na účtu 491 – Účet individuálního podnikatele při převodu z osobního 

užívání podnikatele (Tabulka 2.2). viz [7] 

Tabulka 2.2: Bezúplatné získání dlouhodobého hmotného majetku 
Účtování bezúplatného získání DHM MD D 

Darováním 042 413 

Převodem z osobního užívání 042 491 

 

2.3.3 Pořízení majetku ve vlastní režii 

Zde se řadí majetek vytvořený vlastní činností, u kterého se zjišťují náklady 

na zhotovení, včetně vedlejších nákladů, a to z evidence nedokončené výroby či jiné 

evidence. Na straně MD se zaúčtuje na účtu 042 se souvztažným zápisem 624 – Aktivace 

dlouhodobého hmotného majetku, a to při aktivaci majetku. Úbytek nedokončené výroby 

se zaúčtuje na straně MD účet 611 – Změna stavu nedokončené výroby a na straně Dal 

účet 121 – Nedokončená výroba (Tabulka 2.3). viz [7] 
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Tabulka 2.3: Vytvoření dlouhodobého hmotného majetku vlastní činností 
Účtování pořízení DHM vlastní činností MD D 

Aktivace majetku 042 624 

Úbytek nedokončené výroby 611 121 

 

2.3.4 Pořízení majetku formou finančního pronájmu 

Finančním pronájmem se rozumí vztah mezi pronajímatelem (vlastníkem), který 

přenechá nájemci (uživateli) hmotný majetek k užívání bez převedení vlastnictví 

a bez vynaložení velkého množství finančních prostředků. viz [7] 

Dle zákona o daních z příjmů §24 odst. 4 lze do nákladů na dosažení, zajištění 

a udržení zařadit finanční pronájem majetku s následnou koupí za určitých podmínek: 

• pokud kupní cena majetku není vyšší než zůstatková cena majetku při rovnoměrném 

odpisování 

• doba nájmu trvá minimální dobu odpisování, tj. nejméně tři roky, u nemovitostí nejméně 

třicet let 

• po ukončení finančního pronájmu zahrne budoucí vlastník odkoupený majetek do svého 

obchodního majetku 

Úhradu splátek zaúčtuje nájemce na straně MD účet 379 - Závazky z obchodních 

vztahů a na straně D účet 211 (221) – Pokladna. Splátku zúčtuje do nákladů pomocí účtu 

518 – Ostatní služby oproti účtu 379. Po splacení leasingu budoucí vlastník zaúčtuje majetek 

v zůstatkové ceně na kalkulační účet 042 se souvztažným zápisem na účtu 379 a pro zařazení 

do majetku zrušíme kalkulační účet 042, který nahradíme majetkovým účtem 02x 

(Tabulka 2.4). viz [7] 
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Tabulka 2.4: Pořízení dlouhodobého hmotného majetku pomocí finančního pronájmu 
Účtování finančního pronájmu MD D 

Úhrada splátek 379 211(221) 

Zvýšená splátka – akontace 381 379 

Časové rozlišení zvýšené splátky 518 381 

Pravidelná splátka 518 379 

Pořízení po splacení leasingu v zůstatkové ceně 042 379 

Zařazení do užívání 02x(03x) 042 

 

2.4 Oceňování dlouhodobého hmotného majetku 

Účetní jednotky oceňují majetek k okamžiku uskutečnění účetního případu a ke 

konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka. 

Hmotný majetek pořízený úplatně je oceňován pořizovací cenou. Tato cena zahrnuje cenu 

pořízení a náklady, které souvisejí s jeho pořízením. Cena pořízení je ta, za kterou byl majetek 

opravdu nakoupen. viz [7] 

Součásti ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického 

zhodnocení jsou náklady na: 

• přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, a to hlavně odměny za poradenské služby a 

zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevření akreditivu, 

expertízy, patentové rešerše a předprojektové přípravné práce 

• úroky, úroky z úvěru, pokud se tak účetní jednotka rozhodne, avšak jen do doby zařazení 

• odvody za dočasné či trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, poplatky za 

dočasné nebo trvalé odnětí lesní půdy 

• průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce, zařízení staveniště, odstranění 

porostu a příslušné terénní úpravy 

• clo, dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby 

• licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku 

• vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby. Zůstatkové ceny 

vyřazených staveb a náklady na vyřazení tvoří součást nákladu na novou výstavbu 

• náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za předčasně odstraněný porost 

v souvislosti s výstavbou a další, viz [7] 
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Vlastními náklady se oceňuje majetek pořízený ve vlastní režii. Tyto náklady 

se rozdělují mezi přímé a nepřímé, vynaložené na výrobu nebo jinou činnost. Zjišťují 

se z účetnictví u účetních jednotek. U fyzických osob, které nejsou účetní jednotkou a vedou 

daňovou evidenci, uplatňují paušál nebo mají pouze příjmy z pronájmu, lze vyhodnotit vlastní 

náklady podle dokladů či operativní evidence. viz [7] 

Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje majetek tam, kde původní pořizovací cena 

není známá. Zařazuje se zde například majetek darovaný, zděděný, inventarizační přebytek, 

atd. Tuto cenu stanoví znalec podle zákona o oceňování. Takto se oceňuje: 

• DHNM pořízený bezúplatně (darováním) 

• dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností, pokud nelze zjistit vlastní náklady nebo 

je reprodukční cena nižší než vlastní náklady 

• DHM pořízený bezúplatně z finančního leasingu 

• DHNM nově zjištěný, v účetnictví nevedený, např. inventarizační přebytek 

• vklad DHNM, kromě vkladu oceněného např. zakladatelskou smlouvou, viz [7] 

2.5 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku 

Odpisování znamená zahrnování hodnoty majetku do nákladů na dosažení, zajištění 

a udržení příjmů pomocí odpisů hmotného a nehmotného majetku. Celková výše odpisů 

nesmí převýšit hodnotu vstupní ceny majetku, případně majetku zvýšeného o technické 

zhodnocení. Majetek se může promítnout do nákladů jen jednou, proto se odpisy provádí 

nejvýše do vstupní ceny nebo do zvýšené vstupní ceny. viz [7] 

Odpisování se zahajuje na majetku, který je řádně zaevidovaný a způsobilý 

k užívání. K řádně zaevidovanému majetku se vystavují příslušné doklady evidence majetku, 

např. inventární karta, protokol o zahájení do užívání. Uvedením do užívání se rozumí 

dokončení věci, zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání, splnění všech 

povinností stanovených právními předpisy, a to stavebními, bezpečnostními, hygienickými, 

ekologickými a požárními. viz [7] 

Roční odpis se uplatňuje, jestliže je hmotný majetek evidován v majetku poplatníka 

na konci příslušného zdaňovacího období. Odepsat nelze plnou výši odpisů, pokud je majetek 

evidován ke konci zdaňovacího období, v těchto případech: 
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• hmotný majetek nabytý poplatníkem v průběhu roku, u kterého je povinnost pokračovat 

v odpisování, ve kterém začal původní vlastník 

• hmotný movitý majetek vrácený původnímu vlastníkovi, protože splnil svůj závazek 

zajištěný převodem práva vůči svému věřiteli a tím smlouva o převodu práva pozbyla 

platnosti 

• hmotný majetek evidovaný u daňového subjektu, který vstoupil do likvidace, nebo 

na kterého byl prohlášen konkurz 

• hmotný majetek evidovaný u právnické osoby za zdaňovací období, ve kterém byly fúze 

nebo převod jmění na společníka anebo rozdělení zapsány v obchodním rejstříku, jestliže 

je toto období kratší než 12 měsíců, viz [7] 

Polovina ročního odpisu se uplatňuje u majetku evidovaného na začátku zdaňovacího 

období, pokud dojde k těmto změnám: 

• vyřazení majetku z evidence před koncem zdaňovacího období, například z důvodu: 

opotřebení, přebytečnost, prodej, likvidace 

• převedení majetku na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, jestliže nebyl majetek 

vyřazen jiným způsobem 

• ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, ukončení pronájmu, 

zrušení bez likvidace, atd., jestliže byl evidovaný majetek u daňového subjektu ke dni 

ukončení činnosti, pronájmu, atd. viz [13] 

Odpisovat nelze hmotný majetek neevidovaný v majetku daňového subjektu 

ani na začátku ani na konci zdaňovacího období. viz [7] 

Účetní a daňový odpis 

Dlouhodobý majetek se účetně odepisuje podle odpisového plánu pomocí účetních 

odpisů, které si stanoví daňový subjekt sám s ohledem na opotřebení majetku. Sazby odpisů 

se stanovují podle času, doby upotřebitelnosti nebo ve vztahu k výkonům. U poplatníků, kteří 

vedou účetnictví, vzniká v mnoha případech rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy. 

V daňové evidenci se promítají odpisy přímo do nákladů. viz [7] 

V účetnictví se nejprve zjistí souhrn účetních a daňových odpisů. V případě, že jsou 

účetní odpisy menší než daňové, zvyšují se daňové náklady a základ daně se tím zmenší. 

V opačném případě jde o položku zvyšující základ daně. viz [7] 
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Majetek odpisuje daňový subjekt, který má k majetku vlastnické právo, organizační 

složka státu a státní organizace příslušná hospodařit s majetkem státu. Vlastník majetku může 

postoupit právo na uplatnění odpisů jinému daňovému subjektu. A to pokud se jedná 

o nájemní vztah mezi majitelem, pronajímatelem a nájemcem. Postoupit právo lze písemně 

tím, že se majitel smluvně zaváže nevyužít uplatnění odpisů do daňových výdajů. viz [7] 

Způsoby odpisování 

Způsob odpisování si volí majitel, tento zvolený způsob má trvalý charakter. 

Při výpočtu odpisu se vychází ze vstupní ceny. Následující způsoby odpisování jsou 

u dlouhodobého hmotného majetku nejpoužívanější. viz [7] 

• Rovnoměrné odpisování 

Odpisy hmotného majetku se stanoví ve výši jedné setiny součinu vstupní ceny 

a přiřazené roční odpisové sazby.  

100

OSVC
RO

×=  

RO – roční odpis 
OS – roční odpisová sazba 
VC – vstupní cena [7] 

Jestliže se provede technické zhodnocení, odpis se stanoví ve výši jedné setiny 

součinu jeho zvýšené vstupní ceny a přiražené roční odpisové sazby platné pro zvýšenou 

vstupní cenu.  

100

OSZZVC
ROZ

×=  

ROZ – roční odpis majetku, na němž bylo provedeno technické zhodnocení 
ZVC – zvýšená vstupní cena (vstupní cena zvýšená o hodnotu technického 
zhodnocení) 
OSZ – roční odpisová sazba [7] 
 

• Zrychlené odpisování 

Toto odpisování má degresivní charakter a umožňuje poplatníkovi odepsat 

v počátečních letech větší hodnotu než u rovnoměrného odpisování.  
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Pro první rok odpisování se stanoví jako podíl vstupní ceny a přiřazeného 

koeficientu. 

K

VC
RO=  

RO – roční odpis 
VC – vstupní cena 
K – koeficient [7] 

V dalších letech odpisování se stanoví jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny 

a rozdílu mezi koeficientem a počtem let, po které již byl odpisován. 

XK

ZC
RO

−
×= 2

 

RO – roční odpis 
ZC – zůstatková cena (vstupní cena – součet ročních odpisů) 
X – počet let dosavadního odpisování  
K – koeficient zrychleného odpisování pro další roky [7] 

Při provedení technického zhodnocení se roční odpis stanoví jako podíl dvojnásobku 

zvýšené zůstatkové ceny majetku a koeficientu. Zvýšená zůstatková cena je tvořena součtem 

zůstatkové ceny v daném roce a hodnoty technického zhodnocení.  

KZ

ZZC
ROZ

×= 2
 

ROZ – roční odpis v roce provedení technického zhodnocení 
ZZC – zvýšená zůstatková cena 
TZ – hodnota technického zhodnocení 
KZ – koeficient [7] 

V dalších letech 

XKZ

ZZC
ROZ

−
×= 2

 

ROZ – roční odpis po technickém zhodnocení v dalších letech po provedení 
zhodnocení. 
X – počet let dosavadního odpisování [7] 
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Mimořádné odpisy 

Dle novely zákona o daních z příjmů lze u majetku pořízeného od 1. ledna 2009     

 do 30. června 2010 uplatnit mimořádné odpisy a to poplatníkem, který je jeho prvním 

majitelem. Majetek z 1. odpisové skupiny lze odepsat během 12 měsíců a majetek 

z 2. odpisové skupiny během 24 měsíců rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny. 

Oproti stávajícímu systému se počítá za první rok pouze poměrná část odpisů. Pro výpočet 

je tedy důležitý měsíc, ve kterém vznikl nárok na odpis. Odpis nelze přerušit či zvýšit. 

Technické zhodnocení tedy nezvyšuje jeho vstupní cenu a odepisuje se rovnoměrným nebo 

zrychleným způsobem. Účtování odpisů je uvedeno v Tabulce 2.5. viz [7] 

Tabulka 2.5: Účtování odpisování dlouhodobého hmotného majetku 
Účtování odpisu DHM MD D 

Odpisování DHM 551 08x 

 

Komponentní odpisování 

Podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. § 56a s účinností od 1. ledna 2010 může účetní 

jednotka odpisovat metodou komponentního odpisování stavby, byty, nebytové prostory, 

samostatné movité věci a soubory movitých věcí a to s ohledem na významnost, věrný 

a poctivý obraz předmětu účetnictví. 

Komponentem se rozumí část majetku nebo určená kontrola výskytu závad, u něhož 

je výše ocenění významná k poměru výše ocenění celého majetku, doba použitelnosti 

se významně liší od celého majetku. Odepisuje se samostatně od jiných komponent a zbylé 

části majetku. Majetek a oprávky se účtují a vykazují jako celek. viz [19] 

2.6 Technické zhodnocení 

Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby 

a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku.  
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Důsledky technického zhodnocení 

• Na vlastním majetku 

Jestliže se provede technické zhodnocení v prvním roce odpisování, promítne 

se hodnota do vstupní ceny majetku. V dalších letech odpisování se hodnota technického 

zhodnocení promítne do zvýšené vstupní nebo zůstatkové ceny. A dojde ke změně v postupu 

odpisování. U nehmotného majetku se promítá do ocenění. viz [7] 

U majetku nevymezeného v zákoně je nutné začít technické zhodnocení odpisovat 

samostatně. Technické zhodnocení provedené nájemcem při ukončení pronájmu zvyšuje 

vstupní cenu majetku. viz [7] 

• U pronajatého majetku 

V případě uzavření smlouvy s vlastníkem o provedení, úhradě a odpisování 

technického zhodnocení vznikne majetek, který se zařazuje do majetku a odpisuje se. 

Existuje-li již u leasingu jiný majetek, promítne se technické zhodnocení do vstupní, zvýšené 

vstupní nebo zvýšené zůstatkové ceny podle okamžiku realizace technického zhodnocení 

a zvoleného způsobu odpisování. Jestliže není uzavřena smlouva s vlastníkem, nelze 

technické zhodnocení promítnou do nákladů ani odpisem. Účtování technického zhodnocení 

je uvedeno v Tabulce 2.6. viz [7] 

Tabulka 2.6: Účtování technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 
Účtování technického zhodnocení MD D 

Technické zhodnocení DHM 042 321(221,211) 

 

2.7 Opravné položky 

Opravné položky dočasně snižují hodnotu majetku na úroveň tržní hodnoty. Tvorba 

opravných položek se účtuje na vrub nákladů na základě inventarizace. Pouze takto se zjistí, 

že je nutné majetek dočasně vyjádřit nižším oceněním. Dokladová inventarizace je prováděna 

k datu rozvahového dne, to však nevylučuje, že účetní jednotka nemůže vytvářet opravné 

položky v průběhu účetního období; v tomto případě však vždy k datu rozvahového dne musí 

znovu ověřit jejich výši. viz [6] 
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Jestliže se na majetek vytváří rezerva, nelze tvořit současně opravnou položku. 

Trvalé snížení hodnoty majetku se zaúčtuje na vrub nákladů. viz [7] 

Účtování přechodného snížení majetku se provádí v rámci uzavírání účetních knih 

na účtech účtové skupiny 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku (Tabulka 2.7). 

Tabulka 2.7 Účtování opravných položek dlouhodobého hmotného majetku 
Účtování opravných položek MD D 

Tvorba opravné položky k DHM 559 092 

Rozpuštění opravné položky 092 559 

 

2.8 Rezervy na opravu dlouhodobého hmotného majetku 

Dle zákona o rezervách se rezervy vytváří k pokrytí budoucích výdajů či závazků,    

 u kterých je znám účel a je pravděpodobné, že nastanou, ale není známá přesná částka nebo 

období, ke kterému vzniknou.  

Rezervou na opravy hmotného majetku se rozumí výdaj či náklad na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů. Doba odpisování majetku je stanovena na 5 let a více. Za opravu 

se nepovažuje technické zhodnocení. viz [14] 

Rezervu vytváří: 

• vlastníci nebo organizační složky státu příslušné hospodařit s majetkem státu 

• nájemci hmotného majetku, na základě smlouvy o nájmu podniku, pokud jsou k opravám 

smluvně zavázání 

• poplatníci, kteří procházejí reorganizací či oddlužením, viz [14] 

Rezerva se nevytváří na majetek: 

• určený k likvidaci 

• u kterého jde o opravy opakující se každý rok 

• opravy prováděné v důsledku škody nebo jiné nepředvídatelné události 

• vlastníka, na kterého je vyhlášen konkurs, viz [14] 
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Výše rezervy je dána podle jednotlivého majetku a druhu opravy. Rezerva nesmí být 

tvořena jen na jedno období. Do počtu zdaňovacích období se zahrnuje doba, kdy dojde 

k zahájení tvorby rezervy, ale nezahrnuje se období, kdy dojde k zahájení opravy. viz [14] 

Pokud není zahájena oprava nejpozději ve zdaňovacím období následujícím 

po období, ve kterém mělo dojít k zahájení opravy, rezerva se ruší (Tabulka 2.8). viz [14] 

Tabulka 2.8: Účtování rezerv na opravy dlouhodobého hmotného majetku 
Účtování rezerv na opravy MD D 

Tvorba rezerv na opravy DHM 552 451 

Čerpání a zrušení rezerv 451 552 

 

2.9 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 

Dlouhodobý hmotný majetek se vyřazuje prodejem, likvidací, darováním 

(tj. bezúplatným převodem), vkladem majetku do obchodních společností nebo družstva, 

v důsledku manka, škody a převodem na základě právních předpisů. Účtování vyřazení DHM 

je uvedeno v Tabulce 2.9. viz [7] 

Tabulka 2.9: Účtování vyřazení dlouhodobého hmotného majetku  
Účtování vyřazení DHM odpisovaného MD D 

Vyřazení DHM odepsaného - likvidací 08x 02x 

Prodej majetku v ZC 541 08x 

Odpisy, rezervy, opravné položky, komplexní náklady v ZC 551 08x 

Vklad majetku do obchodní společnosti nebo družstva v ZC 367 08x 

Převod majetku z podnikání do osobního užívání v ZC 491 08x 

Manka a škody na majetku v ZC 549 08x 

Darování majetku v ZC 543 08x 

Účtování vyřazení DHM neodpisovaného 

Majetek se účtuje na vrub stejných účtů jako majetek odpisovaný, ale ve prospěch účtové 
skupiny 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný. 
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2.10 Analytické a podrozvahové účty 

Analytické účty slouží k identifikaci majetku, obsahují:  

• název, popis, číselné označení 

• datum a způsob pořízení, datum zaúčtování na majetkové účty 

• datum uvedení do používání 

• ocenění 

• zvolený způsob účetního a daňového odpisování 

• roční sazby účetních a daňových odpisů za zdaňovací období 

• datum a způsob vyřazení 

• pokud není účetní jednotka vlastníkem, uvádí skutečného vlastníka majetku, viz [6] 

Na podrozvahových účtech účtových skupin 75 až 79 se sleduje využívání majetku, 

ke kterému nemá účetní jednotka vlastnické právo, např. přijaté hypotéky, najatý majetek, 

majetek přijatý do úschovy, závazky a pohledávky z leasingu, aj. viz [6] 
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3 Charakteristika dlouhodobého hmotného majetku 

podle IFRS 

3.1 Harmonizace mezinárodního účetnictví 

Potřeba harmonizace účetnictví vzniká z důvodu globalizace, kdy nastává naléhavá 

potřeba urychlit komunikaci, sjednotit finanční systémy, zvýšit srovnatelnost a srozumitelnost 

ekonomických informací. Je to dáno rozšiřováním Evropské unie a to nejen územně, 

ale i centralizací rozhodovacích pravomocí. viz [2] 

V současnosti se jedná o tři mezinárodní účetní harmonizace, a to: 

• Mezinárodní standardy finančního výkaznictví, neboli IFRS 

• účetní směrnice Evropské unie a to zejména 4., 7., a 8. 

• US GAAP, což jsou národní účetní standardy USA 

Evropská komise vyhlásila v roce 2000 novou harmonizační strategii. Dospěla 

k rozhodnutí, že nástrojem regulace evropského účetnictví byly zvoleny IFRS. Dalším 

vývojem harmonizace je snaha o konvergenci US GAAP a IFRS. Systémy jsou postaveny 

na podobných principech, jsou srovnatelné a nejsou mezi nimi zásadní rozpory. V roce 2002 

byl zahájen projekt konvergence, jehož cílem je: 

• co nejrychlejší zajištění plné kompatibility obou systémů 

• koordinace budoucích pracovních programů tak, aby zůstala dosažená kompatibilita 

zachována, viz [2] 

V diplomové práci se budu nadále zabývat IFRS.  

Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB), která je jmenovaná devatenácti 

správci řídícími Nadaci Výboru pro mezinárodní účetní standardy (IASCF), vydává každý rok 

aktualizovanou verzi IFRS. Cílem IASB je vytvoření systému kvalitních, vymahatelných 

a srozumitelných účetních standardů a jejich prosazení v celosvětovém využití. IFRS jsou 

využívány jak v rámci Evropské unie, tak v dalších zemích. viz [2] 

Přehled vybraných zemí, využívající IFRS je uveden v Příloze č. 1. V Příloze č. 2. 

naleznete přehled vydaných mezinárodních standardů.  
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Věnuji se následujícím mezinárodním standardům účetního výkaznictví: 

• IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení 

• IAS 17 – Leasingy 

• IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva držená k prodeji 

• IAS 40 – Investice do nemovitostí 

IFRS jsou určeny pro podnikatelské subjekty. Společnosti, které emitují veřejně 

obchodovatelné cenné papíry, jsou povinny uplatňovat Mezinárodní standardy finančního 

výkaznictví. Konsolidované účetní závěrky těchto společností musí být v souladu 

s IFRS. viz [2] 

Koncepční rámec IFRS 

Základním teoretickým východiskem pro pochopení IAS/IFRS je Koncepční rámec, 

který však nemá přednost před standardy, neruší je ani nezakazuje. viz [2] 

Koncepční rámec obsahuje: 

• cíl účetní závěrky, kterým je poskytnutí informací o finanční výkonnosti, pozici 

a změnách ve finanční pozici účetní jednotky 

• uživatele účetní závěrky 

• základní principy pro tvorbu účetní závěrky a to akruální princip, který zachycuje účetní 

operace do období, s nímž časově a věcně souvisejí. Tedy ne do doby, kdy dochází 

k pohybu peněžních prostředků. Dále předpoklad neomezeného trvání podniku, přičemž 

vycházíme z předpokladu, že podnik bude pokračovat ve svých ekonomických aktivitách 

• vlastnosti účetní závěrky, mezi které patří srozumitelnost, významnost, spolehlivost, 

srovnatelnost 

• obsah, oceňování a rozpoznání základních prvků účetní závěrky jako jsou aktiva, závazky, 

vlastní kapitál, výnosy a náklady 

• pojetí a uchování kapitálu, které může být vyjádřeno finančně nebo produkčně, viz [3] 
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3.2 IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení 

Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje hmotná aktiva, která jsou pořízena 

pro dlouhodobé používání při běžné činnosti. IAS 16 upravuje oblast dlouhodobých 

hmotných aktiv určených k užívání účetní jednotkou. viz [2] 

Do standardu se zahrnují pozemky, budovy a zařízení, které: 

• podnik drží k používání ve výrobě nebo zásobování zbožím a službami, 

nebo k administrativním účelům 

• budou využívána během více než jednoho období, viz [2] 

Tato aktiva se vykazují, pokud přinesou ekonomický užitek. To znamená, že jsou 

na podnik přenesena jak všechna rizika, tak veškerý prospěch z těchto aktiv. Dále musí být 

aktiva spolehlivě ocenitelná. V případě, že jsou některé položky podnikem využívány 

ve významné hodnotě, ale jsou samostatně hodnotově nevýznamné, jsou uznány jako 

celek. viz [2] 

Do standardu se nezahrnují: 

• lesy, další obnovitelné přírodní zdroje a ostatní biologická aktiva (IAS 41 – Zemědělství) 

• práva k nerostům, průzkumu a těžbě nerostů, zemního plynu, ropy a jiných 

neobnovitelnýh zdrojů (IFRS 6 - Průzkum a hodnocení nerostných zdrojů) 

• aktiva pořizovaná formou finančního leasingu (IAS 17 – Leasingy) 

• aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti (IFRS 5 – Stálá aktiva držená k prodeji 

a ukončované činnosti) 

• pozemky, budovy a zařízení pořizovány za účelem prodeje, které jsou součástí zásob 

 (IAS 2 – Zásoby) 

• investice do nemovitostí (IAS 40 – Investice do nemovitostí), viz [2] 

Standard navrhuje možnou klasifikaci podle společných vlastností dlouhodobých aktiv 

do těchto jednotlivých tříd: 

• pozemky 

• budovy 

• stroje 
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• lodě 

• letadla 

• motorové dopravní prostředky 

• nábytek a příslušenství 

• kancelářské zařízení, viz [2] 

3.2.1 Základní definice 

Účetní hodnota vyjadřuje hodnotu, ve které je aktivum vykazováno po odečtení 

oprávek a akumulovaných ztrát ze snížení hodnoty. viz [8] 

Pořizovací cena je uhrazená peněžní částka či reálná hodnota jiných protihodnot 

souvisejících s nabytím aktiva v době jeho pořízení nebo výstavby. viz [8] 

Reálná hodnota je částka, za kterou se aktivum může směnit za obvyklých podmínek 

mezi znalými a ochotnými stranami při transakcích. viz [8] 

Odepisovatelná částka představuje pořizovací cenu aktiva sníženou o zbytkovou 

hodnotu. viz [8] 

Odpisy vyjadřují systematické alokování odepisovatelné částky aktiva po dobu 

použitelnosti aktiva. viz [8] 

Ztráta ze snížení hodnoty vystihuje částku, o kterou účetní hodnota aktiva převyšuje 

jeho zpětně získatelnou částku. viz [8] 

Zbytková hodnota aktiva vyjadřuje předpokládanou částku, kterou by podnik 

v současnosti získal při vyřazení aktiva (po odečtení nákladů spojených s vyřazením), kdyby 

aktivum nyní bylo v takovém stavu, v jakém se bude nacházet na konci své doby 

použitelnosti. Cílem je odepsat část aktiva, kterou podnik spotřebována, což zároveň splňuje i 

požadavek koncepčního rámce na věcnou a časovou souvislost nákladů a výnosů. viz [8] 

Délkou použitelnosti se rozumí předpokládaná doba využití aktiva nebo množství 

produkce získaného z aktiva. viz [1] 

Zpětně získatelná hodnota – je vyšší z částek, kterými jsou čistá prodejní cena aktiva 

(cena, za kterou by mohla účetní jednotka aktivum prodat k příslušnému datu, snížená o 

náklady prodeje) a jeho hodnota z užívání. viz [1] 
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3.2.2 Oceňování 

V momentě pořízení 

Oceňováním v momentě pořízení se podle standardu neoddělují nakupovaná 

a vyráběna aktiva ve vlastní režii. Pořizovací náklady obsahují všechny náklady nutné k tomu, 

aby aktivum začalo přinášet užitek.  

Do pořizovací ceny se zahrnují: 

• nákupní cenu sníženou o slevy 

• clo 

• náklady na přípravu místa, dopravu, manipulaci, montáž, dodání, instalaci 

• náklady na záběh výroby, odhadnutý náklad na demontáž, přemístění aktiva a uvedení 

místa do původního stavu, na který je vytvářena rezerva 

• výkony provedené ve vlastní režii 

• nerefundovatelné daně 

• osobní a mzdové náklady související s výstavbou, pořízením pozemků, budov a 

zařízení, viz [2] 

Do pořizovací ceny se nezahrnují: 

• náklady na otevření a přemístění nového provozu 

• náklady na podnikání v nové lokalitě včetně nákladů na školení personálu 

• náklady správní, na uvedení nového výrobku nebo služby a to včetně reklamních 

a propagačních nákladů, viz [2] 

V průběhu držení aktiva 

Následnými výdaji jsou označovány výdaje na opravy, udržování a technické 

zhodnocení. Tyto výdaje jsou aktivovány, neboli zvyšují hodnotu aktiva, pokud zvýší jeho 

užitečnost. Pokud výdaje na opravy a pravidelnou údržbu nepřináší technické zhodnocení, 

jsou jako náklad vykázány ve výsledovce. V průběhu držení jsou aktiva oceňována 

k rozvahovému dni: 

• modelem historické ceny, tj. modelem pořizovací ceny 

• modelem přecenění na fair value, viz [2] 
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Aktiva oceněná modelem historické ceny jsou oceněna pořizovací cenou sníženou 

o oprávky a kumulované ztráty ze snížení hodnoty. viz [2] 

Jestliže oceňujeme modelem fair value, dochází k přecenění aktiv na fair value 

k rozvahovému dni. U budov a pozemků je cena určena tržními cenami zjištěnými 

průzkumem trhu a podloženými znaleckým odhadem. U strojů a zařízení je ocenění stanoveno 

na základě odhadu tržní hodnoty. V případě, že neznáme tržní cenu, určí se fair value 

podle reprodukčních nákladů snížených o adekvátní opotřebení. viz [2] 

3.2.3 Odpisování 

Odpisy představují postupné převádění pořizovací ceny do nákladů podniku 

či do pořizovací ceny vyráběných aktiv. Odpisování začíná v okamžiku, kdy je aktivum 

způsobilé k používání. Je zastaveno, jestliže je zlikvidováno, prodáno nebo je zařazeno mezi 

aktiva držená k prodeji. Odpisování však nelze přerušit v případě, že je aktivum dočasně 

nevyužíváno. viz [2] 

Účetní jednotka odepisuje jednotlivé části položky pozemků, budov a zařízení 

samostatně, pokud je pořizovací cena významná vzhledem k celkové pořizovací ceně 

položky. Jestliže mají položky stejný způsob odpisování i dobu použitelnosti, seskupujeme je 

pro účely výpočtu odpisů. Odepisovatelná částka vyjadřuje pořizovací cenu aktiva sníženou o 

zbytkovou hodnotu. Pokud je zbytková hodnota významná, měla by být zohledněna a podnik 

by měl odepsat pouze tu část aktiv, které spotřebovává. Tím je splněn požadavek koncepčního 

rámce na věcnou a časovou souvislost nákladů a výnosů. Pro účely odpisování je nutné 

rozdělit aktivum na části s různou dobou použitelnosti a ty pak odpisovat odděleně, jestliže je 

jejich hodnota významná. viz [2] 

Výše odpisů v jednotlivých obdobích závisí na: 

• výši vstupní ceny, zbytkové hodnotě 

• délce použitelnosti, ta může být určena v závislosti na čase nebo předpokládaným 

výkonem 

• použité metodě odpisování, viz [2] 

Faktory ovlivňující délku použitelnosti jsou například: 

• fyzické opotřebení, morální a technická zastaralost 
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• právní nebo jiné omezení, např. datum ukončení pronájmu 

• použití podle očekávané kapacity nebo výkonnosti, viz [2] 

Metody odpisování  

Metoda odpisování by měla co nejpřesněji odrážet spotřeby užitků, které jsou 

v aktivu obsaženy. Měla by být pravidelně přezkoumávána a při výskytu významné změny 

upravena. Mezi nejpoužívanější metody patří: 

1. výkonová metoda (založená na výkonu aktiva) 

2. rovnoměrná metoda (lineární odpis po dobu použitelnosti) 

3. zrychlené metody, nejpoužívanější jsou: 

a) metoda DDB 

b) metoda SYD 

4. speciální odpisové metody 

a) skupinové odpisování aktiv 

b) hybridní metody, kombinující časové a výkonové hledisko, viz [4] 

1. Výkonová metoda 

Pokud je fyzické a morální opotřebení závislé na využití aktiva, výše odpisů 

se odvozuje od předpokládaného množství výkonů. Nezávisle proměnnou je předpokládaný 

výkon, který představuje jeho použitelnost.  

Roční odpis = ( )
CV

V
ZbCPC ×−  

PC pořizovací náklady 
ZbC zbytková hodnota 
V výkon v daném roce 
CV  celkový výkon [2] 
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2. Rovnoměrná metoda 

Jedná se o jednu z nejpoužívanějších metod. Odepsatelná suma je rovnoměrná 

po celou dobu životnosti aktiva. 

Výše odpisů se vypočte:  

n

ZC
D

−=  

D roční výše odpisů 
C pořizovací náklady 
Z zbytková hodnota 
n odhad použitelnosti [4] 

3. Zrychlené odpisy 

Tyto metody umožňují odepisovat rychleji než rovnoměrná metoda. Dvě ze 

zrychlených metod odpisů se užívají běžně.  

a) Metoda DDB 

Je založena na klesající odepsatelné částce a konstantní odpisové sazbě. Vypočte 

se jako násobek lineární sazby. Nevýhodou je, že v posledním roce není možno odepsat 

do nuly. viz [2] 

b) Metoda SYD 

Závisí na konstantní odepsatelné částce a klesající odpisové sazbě. Metoda 

je založena na stanovení proměnlivého procenta odpisů z pevného základu. 

Roční odpis v n-tém roce = ( ) ( )
2

1
1

+×
−+×−

nn
in

ZbCPC  

n  n-tý rok odpisování 
PC  pořizovací náklady 
ZbC zbytková cena [2] 
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4. Metoda zmenšujícího se základu 

Odpis se vypočte jako násobek konstantního procenta a aktuální zůstatkové ceny. 

Nevýhodou je, že zbytková cena musí být nenulová a degrese odpisů je příliš prudká. 

PC

ZbC
s

n

−= 1  

Roční odpis = sZC×  

s  roční odpisová sazba 
ZbC zbytková cena 
ZC zůstatková cena [2] 

3.2.4 Zveřejňování 

Podnik zveřejňuje pro všechny třídy aktiv: 

• způsoby oceňování a odpisování 

• odpisové sazby, dobu použitelnosti 

• akumulované odpisy a hrubou účetní hodnotu a to na počátku i na konci období 

• vykázané účetní hodnoty na počátku a na konci období, které jsou tvořeny většinou 

ve formě tabulky, kde se vyjadřují: přírůstky, úbytky, zvýšení a snížení v důsledku 

přecenění, ztrátu ze snížené hodnoty, odpisy a jiné. viz [8] 

K jiným údajům patří výdaje na nedokončené investice, částky k omezení 

vlastnického práva stálých a poskytnutých aktiv k zástavě, pokud existují. Výše smluvních 

závazků plynoucí z pořízení aktiv a další. viz [8] 

Standardem IAS 16 je doporučováno zveřejnit účetní hodnotu dočasně 

nevyužívaných aktiv, hrubou účetní hodnotu odepsaných, ale stále používaných aktiv. 

Hodnota pozemků, budov a zařízení vyřazených z užívání a držených k prodeji, atd. viz [2] 

3.2.5 Odúčtování 

Účetní hodnota aktiv je odúčtována v okamžiku: 

• vyřazení 
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• v případě, kdy se již neočekává budoucí ekonomický užitek spojený s užíváním 

či prodejem aktiva, viz [2] 

Odúčtování je vykázáno ve výsledovce jako zisk nebo ztráta v době, kdy je hodnota 

položky pozemků, budov a zařízení odúčtována. viz [2] 

3.2.6 Porovnání s českou legislativou 

Česká legislativa se odlišuje od IFRS hlavně tím, že není zohledněn účel pořízení 

aktiv. V IAS 16 jsou vykazována aktiva pořízena pro využití v běžné činnosti. viz [2] 

3.3 IAS 17 - Leasingy 

Leasing je velmi často využíván účetními jednotkami. Existuje zde zásadní odlišnost 

mezi přístupy zobrazení podle českých účetních standardů a IFRS. Proto je velmi důležité 

se této problematice věnovat. Největším rozdílem je účtování aktiva. Podle ČÚS účtuje 

o aktivu pronajímatel, nájemce pouze vykazuje časově rozlišené splátky ve výkazu zisků 

a ztrát. Cílem standardu je stanovení pravidel pro zobrazení leasingů v účetních závěrkách 

nájemců a pronajímatelů. V tomto standardu se objevila poprvé zásada „obsahu před 

formou“. viz [8] 

Leasing představuje dohodu mezi pronajímatelem a nájemcem, kde pronajímatel 

poskytuje nájemci právo užívat aktivum po stanovenou dobu za jednorázovou platbu nebo 

řadu plateb. viz [3] 

Standard se nevztahuje na: 

• leasingové smlouvy k průzkumu nebo využívání neobnovitelných zdrojů 

• licenční smlouvy na filmy, videozáznamy, hry, rukopisy, patenty, autorská práva, 

apod. viz [2] 

3.3.1 Základní definice  

Reálná hodnota vyjadřuje částku, za níž může být aktivum směněno nebo vyrovnán 

závazek mezi znalými a ochotnými stranami za obvyklých tržních podmínek. 
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Minimální leasingové platby představují platby během doby trvání leasingu hrazené 

nájemcem (kromě podmíněného nájemného). Jsou důležité pro určení úrokové míry leasingu, 

podle které jsou úroky uznány v nákladech po dobu trvání leasingu. viz [3] 

Platby dále zahrnují: 

1. u nájemce – částky hrazeny stranou spojenou s nájemcem 

2. u pronajímatele – zbytkovou hodnotu, zavazující pronajímatele uhradit: 

• stranou spojenou s nájemcem 

• nájemcem 

• nezávislou jinou stranou schopnou se zaručit, viz [3] 

Nezahrnují: 

• platby, které platí nájemce za služby poskytované pronajímatelem, jsou zachycovány jako 

výnos nájemce do doby, s níž časově a věcně souvisí 

• podmíněné nájemné, představující část leasingových plateb stanovené variabilně, viz [3] 

Doba leasingu - doba, na níž má nájemce dohodnutý leasing aktiva a jiné lhůty, 

po které má nájemce opci pokračovat v leasingu a to buď zdarma, nebo za úhradu. Na počátku 

leasingu je dostatečně jisté, že tuto opci nevyužije. viz [9] 

Doba použitelnosti - je odhadnuté zbývající období od počátku leasingového vztahu, 

během kterého lze očekávat využitelnost aktiva podnikem. viz [3] 

Počátek leasingu – datum uzavření leasingové smlouvy nebo termín vázanosti stran 

leasingu a to podle toho, co nastane dříve. K počátku leasingu se určuje, zda se jedná 

o operativní či finanční leasing. Jestliže jde o finanční leasing, stanovují se částky pro uznání 

leasingu. viz [3] 

Zahájení leasingu – doba, kdy je nájemce oprávněn používat předmět leasingu, který 

je uznán ve výnosech, nákladech, závazcích a aktivech. viz [3] 

Ekonomická životnost 

• období, kdy je očekáváno, že aktivum bude ekonomicky využitelné uživateli, nebo 
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• očekávaný počet výrobků, které jsou získatelné z aktiva uživateli, viz [8] 

Hrubá investice vyjadřuje souhrn minimálních leasingových plateb získaných 

pronajímatelem za dobu trvání leasingu, zvýšené o nezaručenou zbytkovou hodnotu 

připadající na pronajímatele. viz [3] 

Čistá investice se vypočítá jako hrubá investice minus nerealizovaný finanční 

výnos. viz [3] 

Nerealizovaný finanční výnos 

• rozdíl mezi souhrnem minimálních leasingových plateb a případné nezaručené zbytkové 

hodnoty připadající na pronajímatele 

• rozdíl mezi současnou hodnotou souhrnem minimálních leasingových plateb při implicitní 

úrokové míře leasingu, viz [3] 

Implicitní úroková míra vyjadřuje diskontní sazbu stanovenou na počátku leasingu, 

aby se součet současné hodnoty minimálních leasingových plateb a nezaručené zbytkové 

hodnoty rovnal reálné hodnotě pronajatého aktiva. viz [3] 

Přírůstková výpůjční úroková sazba představuje úrokovou míru, kterou by zaplatil 

nájemce za podobný leasing. viz [3] 

3.3.2 Rozdělení leasingu 

Leasing je zahájen v momentě, kdy je nájemce opravňující užívat předmět leasingu. 

Počátek leasingu je datum uzavření leasingové smlouvy, v tomto termínu je určeno, zda se 

bude jednat o leasing finanční nebo operativní. viz [8] 

1. Finanční leasing 

Přenáší všechna rizika a odměny spojené s vlastnictvím aktiva na nájemce. 

Po skončení leasingu není rozhodující převod vlastnického práva. Nájem je ukončen 

splacením závazku pronajímateli nebo je jako nesplacený zůstatek půjčky na konci pronájmu 

pronajímateli vrácen. viz [8] 

2. Operativní leasing 

Nepřináší převedení rizik a užitků, jde o poskytovanou službu. viz [8] 
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3.3.3 Finanční leasing 

Jedná se o leasing, který převádí ekonomické užitky a všechna rizika z vlastnictví 

aktiva. Vlastnické právo však může a nemusí být převedeno. viz [8] 

Skutečnosti, které vedou ke klasifikaci finančního leasingu: 

• převedení vlastnictví aktiva na nájemce do konce nájemní doby 

• právo nájemce koupit aktivum za podstatně nižší cenu, než bude fair value k datu odkupu, 

pokud je jisté, že právo na odkup bude využito 

• doba leasingu je sjednána na podstatnou dobu použitelnosti aktiva, i když vlastnictví 

převedeno nebude  

• na počátku leasingu se současná hodnota minimálních leasingových plateb rovná, či 

je vyšší, než fair value pronajatého aktiva (tj. že nájemce zaplatí v průběhu leasingu 

minimálně hodnotu aktiva, kterou by zaplatil v současné době na trhu při koupi aktiva) 

• pronajatá aktiva jsou natolik zvláštní povahy, že bez větších úprav nejsou pro jiného 

nájemce použitelná, viz [2] 

Při zahájení leasingu uznává nájemce aktivum a závazek plynoucí z finančního 

leasingu reálné hodnoty aktiva nebo současné hodnoty minimálních leasingových plateb 

a to v částce, které je nižší. Leasingové splátky se v případě následného ocenění u nájemce 

rozdělí na splátku závazku a finanční náklady. Finanční náklady se vykazují způsobem, který 

zajistí konstantní úrokovou míru u zůstatku závazku. Jejich rovnoměrné rozdělení po dobu 

trvání leasingu není přípustné. viz [8] 

Finanční výnosy u pronajímatele se alokují způsobem, který zajistí jejich konstantní 

úrokovou míru u zůstatku čisté investice do leasingu. Pronajímatel uznává aktivum jako 

pohledávku v současné hodnotě budoucích leasingových plateb. Pohledávky se snižují 

leasingovými platbami, které jsou vykázány jako výnos. viz [8] 

3.3.4 Operativní leasing 

Jedná se o leasing, který nepřevádí ekonomické užitky a rizika z vlastnictví aktiva. 

U nájemce jsou leasingové platby vykázány jako náklad ve výsledovce a to rovnoměrně 

po dobu leasingového vztahu. Pronajímatel vykazuje aktiva v rozvaze. Výnosy z leasingu 

vykazuje rovnoměrně po dobu trvání leasingového vztahu. viz [8] 
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Pobídky operativního leasingu, představují pobízení pronajímatelů nájemce, 

aby podepsali nájemní smlouvu. K tomuto řadíme nulové nájemné nebo hrazení nákladů 

 na přemístění, zdokonalení či úpravu aktiva. Tyto pobídky by měly být vykazovány jako 

odměna pronajatého aktiva. U nájemce jako snížení nákladů na nájemné a u pronajímatele 

jako snížení celkových výnosů. viz [8] 

3.3.5 Zveřejňování 

U zveřejňování musíme rozlišovat, zda jde o operativní či finanční leasing a dále, 

jestli se jedná o nájemce nebo pronajímatele. Nájemce i pronajímatel musí mimo jiné splnit 

požadavky zveřejňování v souladu s IAS 32 – Finanční nástroje: zveřejňování a 

vykazování. viz [1] 

Zveřejňování finančního leasingu 

1. nájemce  

• čistou účetní hodnotu pro každou třídu aktiv k rozvahovému dni 

• rozdíl mezi současnou hodnotou a souhrnem budoucích minimálních leasingových plateb 

k rozvahovému dni 

• součet budoucích minimálních plateb a současné hodnoty a to do jednoho roku, 

od jednoho do pěti let, nad pět let 

• popis leasingových smluv a to existenci a podmínky opcí na prodloužení či nákup, 

omezení, atd. viz [1] 

2. pronajímatel 

• rozdíl hrubých investic a současné hodnoty minimálních plateb, hrubou investici, 

současnou hodnotu pohledávky a to v období do jednoho roku, od jednoho do pěti let, 

nad pět let 

• nezaručenou zbytkovou hodnotu, nerealizovaný finanční výnos 

• kumulované opravné položky k neuhrazeným pohledávkám související s leasingem 

po době splatnosti 

• informace o významných leasingových smlouvách, a jiné, viz [1] 
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Zveřejňování operativního leasingu 

1. nájemce 

• součet budoucích minimálních plateb z nevypověditelného operativního leasingu 

a to v období do jednoho roku, od jednoho do pěti let, nad pět let 

• celkovou sumu očekávaných minimálních leasingových plateb z nevypověditelných sub-

leasingů, kterou účetní jednotka obdrží v budoucnu z poskytnutých podnájmů 

• podnájem a nájemné zachycené v nákladech běžného období s oddělením minimálních 

leasingových plateb, celkových nákladů z podmíněného nájemného a nákladů z podnájmů 

•  popis významných leasingových smluv, viz [1] 

2. pronajímatel 

• veškerý výnos z podmíněného nájemného 

• popis nájemních smluv 

• součet budoucích minimálních plateb z nevypověditelného operativního leasingu 

a to v období do jednoho roku, od jednoho do pěti let a nad pět let, viz [1] 

3.3.6 Porovnání s českou legislativou 

V české právní legislativě vychází úprava leasingu z daňové legislativy. V účetnictví 

je na rozdíl od IFRS upřednostňována forma nad obsahem. Aktiva a závazky z leasingu jsou 

obsaženy v podrozvahové evidenci a vykazovány v komentáři k účetním výkazům. To může 

zkreslit informace o zadluženosti podniku, pokud nebudou upraveny před finanční analýzou 

účetní výkazy o tyto položky související s leasingem. viz [2] 

3.4 IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti 

Vznikem tohoto standardu se splnily požadavky projektu „Konvergence 2002“, 

kdy US GAAP požadovaly oddělené vykázání dlouhodobých aktiv určených k prodeji 

od ostatních dlouhodobých aktiv. Vztahuje se na všechna dlouhodobá aktiva i na goodwill 

a finanční aktiva na leasing a to i přesto, že měly být původně ze standardu vyřazena. viz [2] 

Cílem IFRS 5 je odlišit vykázání a zveřejňování ukončovaných činností a účtování 

aktiv držených k prodeji, a to proto, že je nutno tyto informace o prodeji aktiv 

a ukončovaných činností poskytnout externím uživatelům, což může být pro jejich 
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rozhodování velice významné. Obojí se vykazují v penězotvorných jednotkách 

nebo souborech penězotvorných jednotek. viz [2] 

Do standardu patří dlouhodobá aktiva, která nejsou určená k používání, ale k prodeji. 

Podmínky pro klasifikaci aktiv a závazků určených k prodeji: 

• očekávaný užitek z aktiva bude dosažen pouze prodejem 

• aktiva a závazky musí být k dispozici pro prodej 

• pravděpodobnost prodeje musí být vysoká 

• management firmy musí provádět kroky směřující k prodeji aktiva, a to vyhledávání 

kupce, aktivní nabízení na trhu 

• prodej by měl být ukončen do jednoho roku. V případě, že nebude aktivum prodáno, může 

být vykazováno jako aktivum držené k prodeji pokud je zpoždění prodeje způsobeno 

okolnostmi, které účetní jednotka nemohla ovlivnit, viz [2] 

Do standardu se nezahrnují: 

• finanční aktiva (IAS 39 – Finanční nástroje) 

• investice do nemovitostí (IAS 40 – Investice do nemovitostí) 

• dlouhodobá biologická aktiva (IAS 41 – Zemědělství) 

• odložené daňové pohledávky (IAS 12 – Daně ze zisku) 

• aktiva ze zaměstnaneckých požitků (IAS 19 – Zaměstnanecké požitky) 

• aktiva z pojistných smluv (IFRS 4 – Pojistné smlouvy), viz [2] 

Termín ukončované činnosti znamená, že s vyřazovanými aktivy můžou být 

v budoucnu některé činnosti ukončeny a s tím i výsledky těchto činností. Musí se odděleně 

vykázat ve výsledovce. Kritéria, které musí splňovat: 

• jsou samostatnou územně významnou částí podniku, nebo dílčím celkem 

u restrukturalizace podniku 

• dceřiná společnost pořízená za účelem dalšího prodeje 

• představují samostatný významný obor činnosti podniku, viz [2] 

3.4.1 Oceňování 

Dlouhodobá aktiva držená k prodeji se oceňují nižší hodnotou z: 
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• účetní hodnoty 

• reálné hodnoty snížené o prodejní náklady, viz [2] 

Pokud předpokládá účetní jednotka již při klasifikaci prodej aktiva za období delší 

než jeden rok, náklady související s prodejem jsou při ocenění odečteny v diskontované 

hodnotě a jejich nárůst se vykazuje jako finanční náklad ve výsledovce do období, ve kterém 

došlo k růstu. Tato aktiva se nadále neodpisují a to proto, že nejsou využívané, jen se testují 

na snížení jejich hodnoty. Před klasifikací aktiv jako aktiv držených k prodeji jsou oceněny 

v souladu s IAS 16, podle něhož jsou vyloučena aktiva v reálné hodnotě a jejich změny a jsou 

zachyceny přímo ve výsledovce. viz [2] 

Jestliže se účetní jednotka rozhodne dříve vyřazené aktivum nadále používat, začne 

majetek vykazovat v souladu s jeho dalším způsobem užití. Aktivum se ocení původní účetní 

hodnotou před vyřazením s prominutím amortizace a odpisů, které by byly vykázány, kdyby 

nebylo aktivum vyřazeno. Nebo se ocení zpětně získatelnou částkou stanovenou k datu 

přeřazení aktiva k používání. viz [2] 

3.4.2 Zveřejňování 

V účetní závěrce jsou zveřejňovány a vykazovány ukončované činnosti a vyřazení 

dlouhodobých aktiv, to umožňuje poskytnout uživatelům závěrky velice užitečné informace. 

Mohou tak zhodnotit jejich finanční dopady. viz [2] 

Vykázání a zveřejnění aktiv držených k prodeji, které nejsou vyřazovány v souvislosti 

s ukončovanými činnostmi 

Aktiva držená k prodeji a aktiva vyřazované skupiny se vykazují odděleně od jiných 

aktiv. A to i závazky, kumulované výnosy a náklady vztahující se k těmto aktivům. Skupiny 

aktiv a závazků jsou uvedeny v rozvaze nebo v komentáři k účetním výkazům. Zveřejňuje 

se popis dlouhodobého aktiva, okolnosti prodeje nebo vyřazení aktiva, zisk nebo ztráta 

vzniklá z jeho přecenění a segment, do kterého aktivum náleží. viz [2] 

Vykázání a zveřejnění ukončovaných činností 

Zveřejňování těchto informací je pro uživatele závěrky nejvýznamnější a to proto, 

že ukončované činnosti souvisí často s vyřazením rozsáhlých skupin aktiv. Je nutné oddělit 

hospodářský výsledek ukončovaných činností po zdanění a ztrátu či zisk z přecenění 
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souvisejících vyřazovaných aktiv na fair value sníženou o náklady prodeje po zdanění a výši 

odložené daně. Ve výsledovce nebo v komentáři se navíc uvádí: 

• náklady, výnosy, hospodářský výsledek, daň ze zisku, odloženoá daň vztahující 

se k ukončovaným činnostem 

• ztráta ze snížení hodnoty na fair value sníženoá o prodejní náklady 

• zisk před zdaněním ze zpětného navýšení fair value a daň, viz [2] 

3.4.3 Porovnání s českou legislativou 

V české legislativě podobná úprava neexistuje a aktiva k prodeji jsou vykazována 

stejně jako ostatní položky dlouhodobých aktiv a nedochází ani k jejich přeceňování. Jsou 

dále odepisována, a pokud je účetní hodnota vyšší než tržní ocenění, provede se snížení 

hodnoty pomocí opravné položky nebo pomocí mimořádného odpisu, podle toho, zda se jedná 

o dočasné či trvalé snížení hodnoty. viz [2] 

3.5 IAS 40 – Investice do nemovitostí 

Tento standard definuje investice do nemovitostí jako pozemky, stavby nebo jejich 

části držené za účelem dosažení kapitálového zhodnocení a výnosu z nájemného, než pro 

administrativní účely, výrobu, prodej nebo dodání zboží a služeb. Nemovitosti mohou být 

podnikem vlastněné, pronajaté na finanční nebo operativní leasing. viz [2] 

Jestliže v budoucnu přinesou investice podniku s velkou pravděpodobností 

ekonomický užitek, kterým může být: 

• růst hodnoty v čase 

• dividendy, úroky, nájemné, podíl na řízení dalších účetních jednotek 

a jsou spolehlivě ocenitelné, budou podnikem rozpoznány a vykazovány jako 

investice do nemovitostí. viz [2] 

Cílem investování je vklad dočasně volných finančních prostředků do aktiv, u nichž 

je pravděpodobné vyšší zhodnocení než u peněžních prostředků. viz [2] 

Pozemky jsou upravovány jako investice do nemovitostí, pokud jsou pořizovány 

z důvodu kapitálového zhodnocení, operativního pronájmu nebo účetní jednotka nerozhodla 
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důvod jejich držby. Do standardu jsou také zahrnovány budovy vlastněné podnikem 

a pronajaté v rámci operativního pronájmu, dále pak budovy neobsazené, ale určené 

k pronájmu prostřednictvím operativního leasingu. Jestliže podnik poskytuje doplňkové 

služby nájemníkům v pronajaté nemovitosti, které však představují nevýznamné částky 

celkové hodnoty smlouvy o operativním nájmu, patří tato nemovitost také do IAS 40. viz [2] 

Pokud je část nemovitosti využívaná vlastníkem a další část držena za účelem 

pronájmu či kapitálového zhodnocení, je nemovitost vykazována v IAS 40, a to pokud nelze 

oddělit části nemovitostí při prodeji nebo pronájmu a je vlastnicky využívána pouze 

zanedbatelná část nemovitostí. V jiném případě je jako investice do nemovitostí zařazena část 

nemovitosti držena vlastníkem za účelem pronájmu, kapitálového zhodnocení. Zbylá část 

využívaná vlastníkem se sleduje ve standardu IAS 16. viz [2] 

Do standardu se nezahrnují: 

• nemovitosti držené pro administrativní účely, výrobu, dodání výrobků, zboží, služeb. Tyto 

nemovitosti jsou předmětem již výše zmiňovaného standardu IAS 16 – Pozemky, budovy 

a zařízení 

• nemovitosti rekonstruované nebo stavěné na zakázku 

• biologická aktiva, těžební práva, zásoby nerostných surovin (IAS 41 – Zemědělství) 

• situace upravovány IAS 17 – Leasingy, do kterých například patří klasifikace leasingu, 

vykazování výnosů, ocenění čisté investice do finančního leasingu, a jiné, viz [2] 

3.5.1 Základní definice 

Investice do nemovitostí – pozemek, budova nebo její část držená nájemcem 

finančního leasingu nebo vlastníkem za účelem dosažení příjmu z nájemného nebo 

zhodnocení. viz [2] 

Vlastníkem užívaná nemovitost – je užívaná pro administrativní účely, výrobu nebo 

dodání výrobků a služeb. viz [2] 

3.5.2 Oceňování 

Investice do nemovitostí se oceňují podle toho, jak jsou pořízené. Může to být buď 

nákupem, ve vlastní režii, z titulu leasingu nebo při převodu z jiných skupin aktiv. viz [2] 
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Investice pořízené nákupem se oceňují na úrovni pořizovacích nákladů, které 

zahrnují kupní cenu a všechny přímo přiřaditelné výdaje. Jestliže nastane odložení platby 

za nemovitost, pořizovacím nákladem bude peněžní ekvivalent kupní ceny. Úrokový náklad je 

rozdíl mezi současnou hodnotou a budoucí platbou. viz [2] 

Nemovitosti pořízené vlastní činností se oceňují na úrovni vlastních nákladů 

a to k datu, ke kterému byla investice dokončena. Do této doby se nemovitost vykazuje 

v souladu s IAS 16. Za součást počátečního ocenění se nepovažují počáteční náklady, vysoké 

množství odpadového materiálu a provozní ztráty vzniklé do doby než investice dosáhne 

plánované úrovně obsazení. V případě, že se jedná o nemovitost drženou z titulu leasingu, 

oceňuje se dle IAS 17. Vyžaduje nižší z hodnot fair value nemovitostí a minimální hodnoty 

leasingových plateb. Při převodu jiných aktiv do investic upravuje IAS 40 rozpoznání nově 

nabyté investice, převod a ocenění nemovitostí z jiných skupin aktiv. viz [2] 

Pro následné oceňování investic do nemovitostí nám standard nabízí dva modely. 

Ten, který si podnik vybere, musí používat pro ocenění všech investic do nemovitostí. Jedná 

se o model ocenění historickou cenou a model ocenění ve fair value. Přičemž je patrná 

preference standardu ocenění ve fair value a to kvůli vyšší vypovídací schopnosti. viz [2] 

1. model ocenění historickou cenou 

Tímto modelem oceňuje podnik veškeré investice do nemovitostí na úrovni 

pořizovacích nákladů. Investice jsou odpisovány a vykazovány po odečtení kumulovaných 

ztrát ze snížení hodnoty a oprávek. viz [2] 

2. model ocenění fair value 

Fair value se stanoví pomocí tržní ceny, transakční náklady se neodečítají. Investice 

se neodepisují, protože změny ocenění v tomto případě odrážejí snížení či zvýšení hodnoty 

investice a odpisovat nemá smysl. Zisky a ztráty z přecenění se zahrnují do výsledku 

hospodaření v době, kdy k nim došlo. viz [2] 

Tento model musí vyjadřovat aktuální stav na trhu k rozvahovému dni. 

Nejprůkaznější informace poskytují ceny na aktivním trhu s obdobnými nemovitostmi. 

V případě, že nejsou k dispozici ceny aktivního trhu, použije účetní jednotka jiné metody 

určení fair value, vychází přitom z: 
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• cen na aktivním trhu s nemovitostmi odlišné povahy, stavu či nemovitostí umístěných 

v jiné lokalitě, které zohledňují odlišnosti 

• cen neaktivního trhu, které jsou upraveny tak, aby zohlednily změny ekonomických 

podmínek, ke kterým došlo od data operací uskutečněných za tyto ceny 

• ocenění současnou hodnotou budoucích čistých peněžních toků, viz [2] 

3.5.3 Vyřazení 

Jestliže dojde k vyřazení aktiva z důvodu prodeje nebo jeho poskytnutí do finančního 

leasingu či je likvidováno a nadále nejsou očekávané žádné budoucí ekonomické užitky, 

aktivum se přestává vykazovat jako investice do nemovitostí. viz [2] 

Ve výsledovce se vykážou zisky nebo ztráty vzniklé z vyřazení investice, určí se jako 

rozdíl mezi hodnotou vedenou v účetnictví a čistým výtěžkem z vyřazení v době vyřazení 

investice. Pohledávka se vykazuje v reálné hodnotě. Jestliže je úhrada za investici odložena, 

vykazuje se pohledávka na úrovni hotovostního ekvivalentu kupní ceny a úrokový výnos je 

vykázán dle IAS 18. Tento úrok je rozdíl mezi nominální hodnotou pohledávky a současným 

peněžním ekvivalentem. viz [2] 

Vyřazení investice kvůli poškození či ztrátě se vykazuje jako odškodnění od 

pojišťovny, viníka, atd. ve výsledovce v době, kdy vznikne pohledávka. viz [2] 

3.5.4 Zveřejňování 

Účetní jednotka zveřejňuje použitý model oceňování, kritéria pro klasifikaci 

investice, způsob stanovení reálné hodnoty, smluvní závazky z titulu oprav, rekonstrukce, 

nákupu a jiné. viz [1] 

Při použití oceňování modelem reálné hodnoty jsou zveřejňovány: 

• zisky a ztráty ze změny reálné hodnoty 

• kursové rozdíly, pokud přepočítáváme účetní závěrku do jiné měny 

• aktiva k prodeji a vyřazení 

• převody do zásob a ze zásob 

• přírůstky z důvodu podnikových kombinací, viz [1] 
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U modelu oceňování pořizovacími náklady jsou zveřejňovány: 

• metoda odepisování, odpisové sazby, doby použitelnosti 

• brutto účetní hodnoty, oprávky, kumulované ztráty ze snížení hodnoty investic 

do nemovitostí na konci i na začátku období 

• kursové rozdíly při přepočtu účetní závěrky do jiné měny 

• reálné hodnoty a rozdíly v částkách na začátku a na konci období, viz [1] 

3.5.5 Porovnání s českou legislativou 

V České republice taková úprava neexistuje, tento majetek je vykázán jako všechen 

ostatní dlouhodobý hmotný majetek. Není tedy možné přeceňovat investice na reálnou 

hodnotu. Tím se snižuje vypovídací schopnost účetní závěrky. viz [2] 
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4 Praktická aplikace 

V poslední kapitole je uvedena praktická aplikace srovnání dlouhodobého hmotného 

majetku podle IAS/IFRS a českých účetních standardů ve firmě AGRO OLDŘIŠ, spol. s r.o. 

Společnost se zabývá zemědělskou výrobou a obchodní činností s vlastními výrobky, zejména 

chovem krav pro výrobu a prodej mléka. Firma dále prodává dobytek masokombinátu na 

výrobu masa, pěstuje obiloviny a různé zemědělské produkty na krmivo. Společnost vlastní 

kravín, různé zemědělské stroje, půdu má pronajatou od fyzických osob – vlastníků půdy.  

4.1 Kolový traktor ZETOR 10541 Proxima Plus 

Společnost AGRO OLDŘIŠ, s. r. o. si pořídila od společnosti AGRICO, s. r. o. 

11. února 2008 kolový traktor, pro jehož pořízení neměla k dispozici dostatek vlastních 

finančních prostředků, proto musela zvolit jinou alternativu a to cizí zdroje. Vybrala 

si financování formou úvěru od společnosti ČSOB Leasing, a. s. 

Celková cena s DPH: 1,090.635 Kč  

Pořizovací cena bez DPH:    916.500 Kč 

Výše úvěru:      763.445 Kč 

Vlastní zdroje:     327.190 Kč 

Doba trvání úvěru:       36 měsíců 

Společnost zvolila alternativu úvěru oproti leasingu. Úroky z úvěru byly levnější 

než finanční služby. Společnost volila úvěr i proto, že může být dříve splacen, oproti leasingu, 

který trvá určitou minimální lhůtu. Tato varianta je výhodnější i kvůli vlastnictví. U leasingu 

odepisuje majetek leasingová společnost, která je současně i jejím vlastníkem. V případě 

úvěru je společnost vlastníkem ihned a odpisy může již od začátku navyšovat své náklady, 

tím snižovat výnosy, zisk a především daně. U leasingu zvyšuje náklady měsíčními splátkami. 

Společnost splácí finančnímu ústavu každý měsíc stejnou částku ve výši 22.901 Kč. 

Tato částka v sobě zahrnuje jistinu, úrok a pojistné předmětu financování. Jistinou se splácí 

samotný úvěr. Úrok je nákladem pro společnost za to, že může využívat cizí zdroje, 

pro finanční ústav je úrok výnosem.  



 41 

Jak můžeme vidět v Tabulce 4.1, poměr jistiny a úroku není, na rozdíl od pojistného, 

každý měsíc stejný. Výše jistiny se každý měsíc zvyšuje a naopak úrok se snižuje. V tabulce 

jsou uvedeny splátky prvního a posledního půl roku trvání úvěru. 

Tabulka 4.1: Předpis splátek 

Splátka 
Jistina 
 (v Kč) 

Úrok  
(v Kč) 

Úvěr celkem  
(v Kč) 

Pojistné  
(v Kč) 

Celkem k úhradě  
(v Kč) 

1. 20 293,29 1 908,61 22 201,90 698,90 22 901 

2. 20 344,02 1 857,88 22 201,90 698,90 22 901 

3. 20 394,88 1 807,02 22 201,90 698,90 22 901 

4. 20 445,87 1 756,03 22 201,90 698,90 22 901 

5. 20 496,98 1 704,92 22 201,90 698,90 22 901 

6. 20 548,23 1 653,67 22 201,90 698,90 22 901 

31. 21 871,77 330,13 22 201,90 698,90 22 901 

32. 21 926,45 275,45 22 201,90 698,90 22 901 

33. 21 981,26 220,64 22 201,90 698,90 22 901 

34. 22 036,21 165,69 22 201,90 698,90 22 901 

35. 22 091,31 110,59 22 201,90 698,90 22 901 

36. 22 146,66 55,37 22 201,90 698,90 22 901 

Celkem 763 445 35 823,53 799 268,53 25 157,16 824 436 

 

4.1.1 Účtování dle českých účetních standardů 

Společnost zařadila pořízení kolového traktoru do dlouhodobého hmotného majetku. 

Majetek splnil současně dvě podmínky, a to výši vstupní ceny, která je vyšší než 40.000 Kč 

a dobu použitelnosti delší než jeden rok. V Tabulce 4.2 je uvedeno účtování pořízení 

kolového traktoru. 
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Tabulka 4.2: Účtování pořízení kolového traktoru 

Pořadí Účetní případ 
Částka 
(v Kč) 

Zaúčtování 
MD D 

1a Dodavatelská faktura 1,090.635  321 
1b Pořízení kolového traktoru 916.500 042  
1c DPH 174.135 343  
2. Zařazení do užívání 916.500  022 042 
3. Splacení části faktury vlastními zdroji 327.190 321 221 

4. 
Uzavření úvěrové smlouvy a splacení dluhu 
cizími zdroji 

763.445 321 479 

5a Jednotlivé měsíční splátky 22.901   221 
5b Splátka jistiny za první měsíc 20.293,29  479  
5c Splátka úroku za první měsíc 1.908,61  562  
5d Splátka pojistného  698,90  548  

Společnost zařadila majetek do 2. odpisové skupiny, délka trvání odpisu je 5 let. 

Přestože je majetek nový, společnost navýšení odpisu v prvním roce odpisování nevyužívá. 

Pro srovnání jsem uvedla rovnoměrné i zrychlené odpisy (Tabulka 4.3). Pro výpočet jsem 

využila program Alfa CD. Tento program obsahuje úplný zdroj české i evropské legislativy. 

Dvakrát týdně se aktualizuje, což je pro jeho uživatele velmi zajímavé. Kromě výpočtu 

daňových odpisů majetku obsahuje například sbírku účetních souvztažností, tabulku 

s přehledy minimální mzdy, životního minima, směrnice a nařízení EU, Finanční zpravodaj 

a další.  

Tabulka 4.3: Rovnoměrné a zrychlené odpisy kolového traktoru 

Rok 
Rovnoměrný odpis Zrychlený odpis 

Roční odpis 
(v Kč) 

Zůstatková cena 
(v Kč) 

Sazba 
Roční odpis 

(v Kč) 
Zůstatková cena 

(v Kč) 
Sazba 

2008 100.815 815.685 11 183.300 733.200 5 
2009 203.922 611.763 22,25 293.280 439.920 6 
2010 203.922 407.841 22,25 219.960 219.960 6 
2011 203.922 203.919 22,25 146.640 73.320 6 
2012 203.922 0 22,25 73.320 0 6 
Pozn.: Tento výpočet je platný pro sazby roku 2009.  

V případě, že by byl majetek pořízen v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010, 

mohla by společnost uplatnit mimořádné odpisy podle novely zákona o daních z příjmů. Tyto 

odpisy jsou počítány měsíčně, záleží tedy na měsíci pořízení. Pro naše účely jsem počítala 

pořízení majetku v únoru 2009 a pro porovnání i v listopadu 2009 (Tabulka 4.4). 
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Tabulka 4.4: Mimořádné odpisy kolového traktoru 

Rok 
Mimořádný odpis od února 2009 Mimořádný odpis od listopadu 2009 

Roční odpis 
(v Kč) 

Zůstatková cena 
(v Kč) 

Sazba 
(v %) 

Roční odpis 
(v Kč) 

Zůstatková cena 
(v Kč) 

Sazba 
(v %) 

2009 458.250 458.250 50  45.825 870.675 5 
2010 397.150 61.100 43 534.625 336.050 58 
2011 61.100 0 7 336.050 0 37 
2012 0 0 0 0 0 0 
2013 0 0 0 0 0 0 
Pozn.: Tento výpočet je platný pro sazby roku 2009.  

Společnost využívá rovnoměrné odpisování. Tuto alternativu si zvolila, protože 

nedosahuje příliš velkých zisků a každý rok má přibližně stejné výsledky hospodaření. 

Účtování odpisů a vyřazení kolového traktoru je uvedeno v Tabulce 4.5. 

Tabulka 4.5: Účtování odpisů a vyřazení kolového traktoru 

Rok Účetní případ 
Částka 
( v Kč) 

Zaúčtování 
MD D 

2008 Odpis kolového traktoru 100.815 551 082 
2009 Odpis kolového traktoru 203.922 551 082 
2010 Odpis kolového traktoru 203.922 551 082 
2011 Odpis kolového traktoru 203.922 551 082 
2012 Odpis kolového traktoru 203.922 551 082 
xxx Vyřazení  916.500 082 022 

 

4.1.2 Vykázání dle IAS/IFRS 

Tento majetek jsem zařadila do IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení. Společnost 

majetek využívá ve výrobě, doba použitelnosti je delší než jedno účetní období. Je 

pravděpodobné, že budoucí ekonomický užitek spojený s podnikem poplyne do podniku 

a jeho pořizovací cena je měřitelná. Standard výši pořizovací ceny nestanovuje.  

Rozhodla jsem se použít rovnoměrnou odpisovou metodu, protože je majetek 

využíván rovnoměrně.  

Pořizovací cena je ve výši 916.500 Kč a zahrnuje pouze cenu pořízení.  

Doba použitelnosti se odhaduje na 10 let.  

Výše ročního odpisu s použitím rovnoměrné metody Kč91650
10

916500==  
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Pokud by se společnost rozhodla po této době použitelnosti traktor prodat 

za 50.000 Kč, počítalo by se zbytkovou hodnotou ve výši 50.000 Kč. Tato zbytková hodnota 

by měla být přezkoumávána na konci účetního období.  

Výše ročního odpisu Kč86650
10

50000916500 =−=  

Do nákladů se v roce 2009 zahrne výše odpisů dle IFRS v částce 91.650 Kč. 

Podle ČÚS je tato částka ve výši 203.922 Kč.  

V průběhu držení aktiva jsem použila model ocenění pořizovací cenou, který vypočte 

ocenění aktiva za rok 2009:  

( ) Kč733200916502916500 =×−  

4.2 Kravín 

Společnost vlastní od roku 1994 kravín, ve kterém se chovají krávy, telata, jalovice 

a býci na maso. Kravín se nachází v obci Oldříš. Jeho kapacita je až 150 zvířat. Za rok 2008 

bylo inventurou zjištěno přesný stav dobytka, a to 78 krav, 3 kusy telat, 17 kusů býků 

a 48 kusů jalovic. Budova je zachovalá, a proto ještě nepotřebovala technické zhodnocení.  

Kravín byl vložen do společnosti členem družstva jako dlouhodobý závazek 

v pořizovací ceně 959.278,08 Kč. Tyto závazky ke členům družstva se každoročně snižují 

tím, že si členové vybírají podíly v naturáliích, např. brambory, obilí. 

4.2.1 Účtování dle českých účetních standardů 

Jelikož se jedná o stavbu, patří majetek do dlouhodobého hmotného majetku vždy 

a to bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti. Účtování pořízení je znázorněno 

v Tabulce 4.6. Kravín je zařazen do 5. odpisové skupiny a je odpisován rovnoměrným 

způsobem (Tabulka 4.7). Účtování odpisování kravína a jeho vyřazení je uvedeno v Tabulce 

4.8. 
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Tabulka 4.6: Účtování pořízení kravína  

Pořadí Účetní případ 
Částka 
(v Kč) 

Zaúčtování 
MD D 

1. Pořízení kravínu 959.278 041 479 
2. Zařazení do užívání 959.278  021 041 
3a Snížení závazku naturáliemi 2009 39.700 479 601 
3b DPH – naturálie 2009 3.574 479 343 

 
Tabulka 4.7: Rovnoměrné a zrychlené odpisy kravína  

Rok 
Rovnoměrný odpis Zrychlený odpis 

Roční odpis 
(v Kč) 

Zůstatková cena 
(v Kč) 

Sazba 
Roční odpis 

(v Kč) 
Zůstatková cena 

(v Kč) 
Sazba 

1994 9.593 949.685,08 1 19.186 940.092,08 50 
1995 21.584 928.101,08 2,25 41.782 898.310,08 46 
2008 32.616 537.189,08 3,4 38.334 287.501,08 31 
2009 32.616 504.573,08 3,4 35.938 251.563,08 31 

Společnost využívá opět rovnoměrné odpisování.  

Tabulka 4.8: Účtování odpisů kravína a jeho vyřazení 

Rok Účetní případ 
Částka 
( v Kč) 

Zaúčtování 
MD D 

1994 Odpis kravína 9.593 551 081 
1995  Odpis kravína 21.584 551 081 
2008 Odpis kravína 32.616 551 081 
2009 Odpis kravína 32.616 551 081 
xxx Vyřazení  959.278,08 081 021 

V případě, že by se společnost rozhodla v roce 2009 částkou 200.000 Kč technicky 

zhodnotit kravín, uvádím vypočtené odpisy (Tabulka 4.9).  

Tabulka 4.9: Rovnoměrné a zrychlené odpisy kravína po technickém zhodnocení 

Rok 
Rovnoměrný odpis Zrychlený odpis 

Roční odpis 
(v Kč) 

Zůstatková cena 
(v Kč) 

Sazba 
Roční odpis 

(v Kč) 
Zůstatková cena 

(v Kč) 
Sazba 

1994 9.593 949.685,08 1 19.186 940.092,08 50 
1995 21.584 928.101,08 2,25 41.782 898.310,08 46 
2008 32.616 537.189,08 3,4 38.334 287.501,08 31 
2009 39.416 697.773,08 3,4 32.501 455.000,08 30 
 

4.2.2 Vykázání dle IAS/IFRS 

Kravín je využíván ve výrobě, jeho doba použitelnosti je delší než jedno účetní 

období. Je vysoká pravděpodobnost jeho ekonomického užitku a pořizovací cena je spolehlivě 

měřitelná. Zařadila jsem proto tento majetek do IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení.  
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Pořizovací cena je ve výši 959.278 Kč. 

Doba použitelnosti se odhaduje na 50 let.  

Výše ročního odpisu s použitím rovnoměrné metody .19186
50

959278
Kč==  

Do nákladů se v roce 2009 zahrne výše odpisů podle IFRS v částce 19.186 Kč. 

Podle ČÚS je tato částka ve výši 39.416 Kč.  

V průběhu držení aktiva jsem použila model ocenění pořizovací cenou, který vypočte 

ocenění aktiva za rok 2009: 

( ) Kč6523021918616959278 =×−  

4.3 Krávy 

Pro společnost znamenají krávy důležitou složku podnikání pro provozování 

podnikatelské činnosti. Za rok 2008 bylo při inventuře zjištěno 78 krav. Účetní cena jedné 

krávy je 18.000 Kč. Celková hodnota činí 1,404.000 Kč. Za rok 2008 společnost převedla 

z telat do stáda 25 kusů nových krav, vyřazeno bylo devět krav. Z toho jedna uhynula 

a zbylých osm bylo prodáno.  

4.3.1 Účtování dle českých účetních standardů 

Krávy jsou dlouhodobým hmotným majetkem, účtování pořízení je uvedeno 

v Tabulce 4.10. Řadí se do 1. odpisové skupiny a doba odpisování je stanovena na tři roky. 

Společnost používá opět rovnoměrné odpisování (Tabulka 4.11).  

 Tabulka 4.10: Pořízení krav 

Rok Účetní případ 
Částka 
(v Kč) 

Zaúčtování 
MD D 

2008 Převod 25 ks krav za 18.000 Kč 450.000 026 624 
2008 Úbytek telat  614/ 124 
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Tabulka 4.11: Rovnoměrné a zrychlené odpisy krav pořízených v roce 2008  

Rok 
Rovnoměrný odpis Zrychlený odpis 

Roční odpis 
(v Kč) 

Zůstatková cena 
(v Kč) 

Sazba 
Roční odpis 

(v Kč) 
Zůstatková cena 

(v Kč) 
Sazba 

2008 90.000 360.000 20 150.000 300.000 3 
2009 180.000 180.000 40 200.000 100.000 4 
2010 180.000 0 40 100.000 0 4 

Účtování vyřazení krav v roce 2008 je znázorněno v Tabulce 4.12. 

Tabulka 4.12: Vyřazení krav v roce 2008 

Účetní případ 
Počet 
krav 

Částka  
(v Kč) 

Účtování 
MD D 

Úhyn – odpis v zůstatkové hodnotě 1 14.400 551 086 
Prodej – prodej v zůstatkové hodnotě 8 64.800 541 086 
Vyřazení krav 9 79.200 086 026 
 

4.3.2 Vykázání dle IAS/IFRS 

Na rozdíl od ČÚS nejsou dle IFRS krávy považovány za dlouhodobý majetek, ale 

za biologické aktivum a patří do standardu IAS 41 – Zemědělství.  

Dle standardu se aktiva oceňují ve fair value snížené o odhadnuté náklady prodeje. 

Inventarizace však za rok 2009 dosud není známa, proto jsem tento majetek nemohla použít 

ke srovnání změny nákladů za rok 2009.  

4.4 Obraceč píce 

Společnost pořídila v červnu 2008 obraceč píce. Tento stroj slouží k sušení sena. 

Jeho pořizovací cena je ve výši 130.000 Kč.  

4.4.1 Účtování dle českých účetních standardů 

Stroj patří mezi dlouhodobý hmotný majetek, cena přesahuje 40.000 Kč a délka 

použitelnosti je delší než jeden rok. Účtování pořízení obraceče píce je uvedeno 

v Tabulce 4.13. Obraceč píce patří do 2. odpisové skupiny, je tedy odpisován 5 let 

rovnoměrným způsobem (Tabulka 4.14). 
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Tabulka 4.13: Pořízení obraceče píce 

Pořadí Účetní případ 
Částka 
(v Kč) 

Zaúčtování 
MD D 

1. Dodavatelská faktura  154.700  321 
2. Pořízení obraceče píce 130.000 042  
3. DPH 24.700 343  
4. Zařazení do užívání 130.000  022 042 
5.  Splacení dodavatelské faktury 154.700 321 221 

 
Tabulka 4.14: Rovnoměrné a zrychlené odpisy obraceče píce 

Rok 
Rovnoměrný odpis Zrychlený odpis 

Roční odpis 
(v Kč) 

Zůstatková cena 
(v Kč) 

Sazba 
Roční odpis 

(v Kč) 
Zůstatková cena 

(v Kč) 
Sazba 

2008 14.300 115.700 11 26.000 104.000 5 
2009 28.925 86.775 22,25 41.600 62.400 6 

Výše účetních odpisů je v tomto případě odlišná než výše daňových. Za rok 2008 

se vypočítá následujícím způsobem:  

Účetní odpis = Pořizovací cena / Počet měsíců použitelnosti * Počet měsíců použití 

v daném roce 

Účetní odpis = 7
60

000.130 ×  

Účetní odpis = 15.167 Kč 

Účetní odpisy jsou tedy o 867 Kč vyšší nežli daňové. O tuto částku musí účetní 

jednotka upravit výsledek hospodaření. V tomto případě jde o sumu zvyšující zisk, tato částka 

tedy zvyšuje výši daňové povinnosti. Účtování odpisů je uvedeno v Tabulce 4.15. 

Tabulka 4.15: Účtování odpisů 

Rok Účetní případ 
Částka 
(v Kč) 

Zaúčtování 
MD D 

2008 Účetní odpis – daňově uznatelný 14.300 551.001 082 
2008 Účetní odpis – nedaňový 867 551.999 082 

Daňové odpisy účetní jednotka vede v inventární kartě majetku. Rozdíl se upraví 

v daňovém přiznání. 
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4.4.2 Vykázání dle IAS/IFRS 

Obraceč píce, jehož doba použitelnosti je delší než jedno účetní období, je využíván 

ve výrobě, je vysoká pravděpodobnost jeho ekonomického užitku a pořizovací cena 

je měřitelná, se zařazuje do IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení.  

Pořizovací cena je ve výši 130.000 Kč. 

Doba použitelnosti se odhaduje na 9 let.  

Výše ročního odpisu s použitím rovnoměrné metody Kč14445
9

130000==  

Do nákladů se v roce 2009 zahrne výše odpisů podle IFRS v částce 14.445 Kč. 

Podle ČÚS je tato částka ve výši 28.925 Kč.  

V průběhu držení aktiva jsem použila model ocenění pořizovací cenou, který vypočte 

ocenění aktiva za rok 2009: 

( ) Kč101110144452130000 =×−  

4.5 Rozdíl v nákladech ve výsledku hospodaření za rok 2009 

V Tabulce 4.16 je ukázán rozdíl v nákladech ve výsledku hospodaření za rok 2009 

mezi českými účetními standardy a Mezinárodními účetními standardy finančního 

výkaznictví.  

Tabulka 4.16: Srovnání ČÚS a IFRS ve výsledovce za rok 2009 
 Kolový traktor Kravín Obraceč píce 
Náklady dle ČÚS (v Kč) 203.922 32.616 28.925 
Náklady dle IFRS (v Kč) 91.650 19.186 14.445 
Rozdíl (v Kč) 112.272 13.430 14.480 

Dle tabulky je zřejmé, že v případě vykazování podle IFRS, jsou náklady 

rozpouštěny volněji než náklady dle ČÚS, tím je sice pomaleji snižován výsledek 

hospodaření, ale zato delší období. IFRS sledují skutečnou dobu užívání aktiva. Odpisy podle 

českých účetních standardů se řídí zákonem o daních z příjmů. Nezobrazují skutečné využití 

majetku účetní jednotkou.  
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4.6 Sumarizace rozdílů mezi ČÚS a IAS/IFRS 

Hlavní rozdíly mezi českými účetními standardy a Mezinárodními standardy 

finančního výkaznictví v oblasti dlouhodobého majetku jsem shrnula do Tabulky 4.17. 

Tabulka 4.17: Hlavní rozdíly mezi ČÚS a IAS/IFRS 

Rozdíl Úprava podle IFRS Úprava podle českých předpisů 

IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení 

Náhradní díly Pokud jsou podnikem využívány 

delší dobu než jeden rok, jsou 

náhradní díly součástí budov, 

pozemků a zařízení. Vykazují se 

odděleně, odepisují a testují se 

na snížení hodnoty. 

Náhradní díly jsou součástí položky 

zásoby, neodepisují se, ale v době 

spotřeby se účtují přímo 

do nákladů.  

Náklady spojené 

s odstraněním 

aktiva, uvedením 

místa do 

původního stavu 

Náklady jsou součástí pořizovací 

ceny majetku, odepisují se.  

Pro tyto případy se vytváří rezerva.  

Komponentní 

odepisování 

Pokud je pořizovací cena 

jednotlivých položek významná 

oproti celkové hodnotě, odepisuje 

se samostatně. 

Je povoleno od 1. ledna 2010. 

Generální 

prohlídky 

Tyto náklady jsou zachyceny jako 

samostatné aktivum. Odepisují 

se do doby další generální 

prohlídky. 

Na tyto náklady se vytváří rezerva 

nebo se vykazují přímo do nákladů. 
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Přecenění na 

reálnou hodnotu 

Pozemky, budovy a zařízení 

mohou být přeceněny na reálnou 

hodnotu sníženou o oprávky 

a kumulativní ztráty ze snížení 

hodnoty. 

Přecenění pozemků, budov 

a zařízení na reálnou hodnotu není 

povoleno. 

Směna aktiv Oceňuje se reálnou nebo účetní 

hodnotou a to podle komerční 

povahy transakce.  

Účtuje se jako nákup a prodej 

Snížení hodnoty Hodnota se snižuje pomocí 

standardu IAS 36 – Snížení 

hodnoty aktiv. Nerozlišuje se mezi 

přechodným a trvalým snížením. 

Podle českých předpisů je povoleno 

přechodné snížení, které se účtuje 

prostřednictvím opravných položek 

nebo trvalé snížení pomocí oprávek. 

Odepisovatelná 

částka 

Snižuje se o zbytkovou hodnotu. Není snížená o zbytkovou hodnotu. 

IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti 

Aktiva držená 

k prodeji  

Majetek je samostatně zveřejňován 

i vykazován. 

Aktiva jsou oceňována 

i vykazována jako jiná dlouhodobá 

aktiva. 

Ukončované 

činnosti 

Aktiva jsou samostatně vykázána 

i zveřejňována.  

Majetek je oceněn i vykázán jako 

jiná aktiva.  

IAS 17 - Leasingy 

Finanční leasing Aktiva najatá prostřednictvím 

finančního leasingu se vykazují 

Aktiva najatá formou leasingu se 

vykazují jako hmotný majetek 
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jako hmotný majetek v účetní 

závěrce nájemce, který tato aktiva 

odepisuje.  

v účetní závěrce pronajímatele.  

IAS 40 – Investice do nemovitostí 

Způsob vykázání 

investice do 

nemovitostí 

Investice do nemovitostí jsou 

upraveny zvláštním standardem. 

Mohou být přeceněny na reálnou 

hodnotu.  

Podle českých účetních standardů 

nejsou investice do nemovitostí 

upraveny.  
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo srovnání českých účetní standardů a Mezinárodních 

standardů finančního výkaznictví v oblasti dlouhodobého hmotného majetku. Nejdříve jsem 

charakterizovala české účetní standardy a IAS/IFRS. Následně jsem je aplikovala ve firmě 

 AGRO OLDŘIŠ, s. r. o. Cíl této diplomové práce byl splněn.  

Evropská unie se snaží, pomocí implementace směrnice, nařízení a jiných 

legislativních nástrojů, slaďovat daňové systémy v jednotlivých členských zemích. Tento 

proces harmonizace zasáhl po vstupu do Evropské unie i Českou republiku, která musela 

přijmout různá opatření, například do své legislativy zahrnout povinnost použít účtování 

a sestavení účetní závěrky podle IFRS u obchodních společností emitujících cenné papíry 

registrované na regulovaném trhu cenných papírů v zemích Evropské unie.  

V teoretické části popisuji české účetní standardy a Mezinárodní standardy 

finančního výkaznictví v oblasti dlouhodobého hmotného majetku. Podle ČÚS se účetní 

jednotky řídí platnou legislativou, např. zákonem o daních z příjmů, zákonem o účetnictví. 

V IAS/IFRS rozepisuji standardy týkající se dlouhodobého hmotného majetku, a to standardy 

IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení, IAS 17 – Leasingy, IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva 

držená k prodeji a ukončované činnosti a IAS 40 – Investice do nemovitostí.  

V poslední kapitole jsem prakticky srovnala české účetní standardy a IFRS 

ve společnosti AGRO OLDŘIŠ, s. r. o. Podle české legislativy jsem zaúčtovala pořízení, 

naznačila jsem výpočet odpisů, které jsem vypočítala v programu Alfa CD. Ukázala jsem 

výpočet mimořádných odpisů, důvodem jejich zavedení je reakce na ekonomickou krizi. 

V oblasti IFRS jsem vypočítala odpisy rovnoměrnou metodou a rozdíly změn na výsledek 

hospodaření jsem uvedla do tabulky. V průběhu držení jsem aktivum ocenila pouze modelem 

historické ceny, protože pro model přecenění na fair value jsem neměla k dispozici tržní cenu 

ani odhad tržní hodnoty. Dále jsem shrnula hlavní rozdíly v aplikovaných standardech.  

Podle mého názoru jsou IAS/IFRS, i přes svou časovou a finanční náročnost, 

pro účetní jednotku výhodnější. Finanční výkazy mají větší vypovídací schopnost, vykazují 

lepší ekonomické zachycení majetku, což je důležité pro uživatele účetní závěrky, obzvlášť 

v době finanční krize, kdy jsou investoři velmi opatrní a konzervativní. V České republice je 

účetnictví ovlivňováno daňovými zákony, podle kterých jsem vypočítala odpisy dle české 



 54 

legislativy. Přála bych si, aby společnost AGRO OLDŘIŠ, s. r. o. o vedení účetnictví podle 

IAS/IFRS alespoň uvažovala.  
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Seznam zkratek 

  a. s.  akciová společnost 

  aj.  a jiné 

  apod.  a podobně 

  atd.  a tak dále 

  č.  číslo 

  ČÚS  České účetní standardy 

  D  Dal 

 DDB  Metoda zmenšujícího se základu  

    (Double-declining Balance Metod) 

  DHM  dlouhodobý hmotný majetek 

  DHNM  dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

  DPH  Daň z přidané hodnoty 

EU  Evropská unie 

  ha  hektar 

IAS  Mezinárodní účetní standard(y) 

(International Accounting Standards) 

IASB  Rada pro mezinárodní účetní standardy 

  (International Accounting Standards Board) 

  IASCF  Nadace Výboru pro mezinárodní účetní standardy 

    (International Accounting Standards Committee Foundation) 

  IFRS  Mezinárodní standard(y) finančního výkaznictví 

    (International Financial Reporting Standards) 

  Kč  Koruna česká 

m  metr 

MD  Má Dáti 

např.  například 

  odst.  odstavec 

  resp.   respektive 

Sb.  sbírka 

s. r. o.  společnost s ručením omezeným 

spol. s r. o. společnost s ručením omezeným 

SYD  (Sum of the Years Digits)



tab.  tabulka 

tj.  to je, to jest 

USA  Spojené státy americké 

US GAAP Americké všeobecně uznávané účetní předpisy 

  (Generally Accepted Accounting Principles) 

ZC  zůstatková cena 
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Příloha č. 1: Přehled zemí užívajících IAS/IFRS (kromě zemí Evropské unie) 

Země IFRS povolené 

IFRS vyžadované 
pro některé domácí 
kótované 
společnosti 

IFRS vyžadované 
pro všechny domácí 
kótované 
společnosti 

Arménie   X 
Austrálie   X 
Bahamy   X 
Barbados   X 
Bosna a 
Hercegovina 

  X 

Brazílie   X 
Bulharsko   X 
Kostarika   X 
Chorvatsko   X 
Dominikánská 
republika 

  X 

Ekvádor    X 
Egypt   X 
Ghana   X 
Guatemala   X 
Guayana   X 
Haiti   X 
Honduras   X 
Hongkong   X 
Indie   X od roku 2011 
Izrael X   
Jamaika   X 
Jordánsko   X 
Kanada   X – od roku 2011 
Kazachstán   X 
Keňa   X 
Kuvajt   X 
Kyrgyzstán   X 
Laos X   
Libanon   X 
Makedonie   X 
Malawi x   X 
Maroko X (mimo finanční 

instituce) 
  

Namibie   X 
Nepal   X 
Novy Zéland   X 
Nikaragua   X 
Oman   X 



Panama   X 
Paraguay X   
Papua-Nova 
Guinea 

  X 

Peru   X 
Rusko  X Finanční instituce  
Jižní Afrika   X 
Tadžikistán   X 
Tanzanie   X 
Turecko   X 
Ukrajina   X 
Venezuela   X 
Zambie X   
Zimbabwe X   
Zdroj: Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS [online]. 2008, 
[cit. 2010-03-08]. Dostupný z WWW: 
<http://knihy.cpress.cz/DataFiles/Book/00003264/Download/ke0464_kapitola.pdf>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2: Přehled vydaných mezinárodních standardů 

IFRS 1 První přijeti mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví 

IAS 20 Vykazováni státních dotací a 
zveřejňování státní podpory 

IFRS 2 Úhrady vázané na akcie IAS 21 Dopady změn měnových kurzů 
IFRS 3 Podnikové kombinace IAS 23 Výpůjční náklady 
IFRS 4 Pojistné smlouvy IAS 24 Zveřejněni spřízněných stran 
IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držena k 

prodeji a ukončované činnosti 
IAS 26 Penzijní plány 

IFRS 6 Průzkum a hodnocení 
nerostných zdrojů 

IAS 27 Konsolidovaná a individuální 
účetní závěrka 

IFRS 7 Finanční nástroje: Zveřejňováni IAS 28 Investice do přidružených 
podniků 

IFRS 8 Provozní segmenty IAS 29 Vykazováni v hyperinflačních 
ekonomikách 

IAS 01 Sestavování a zveřejňování 
účetní závěrky 

IAS 30 Zveřejnění v účetních závěrkách 
bank a podobných finančních 
institucí (nahrazen IFRS 7 – s 
účinností od r. 2007) 

IAS 02 Zásoby IAS 31 Vykazování účasti ve 
společných podnicích 

IAS 07 Výkazy peněžních toků IAS 32 Finanční nástroje: zveřejňování 
a vykazování 

IAS 08 Účetní pravidla, změny v 
účetních odhadech a chyby 

IAS 33 Zisk na akcii 

IAS 10 Události po rozvahovém dni IAS 34 Mezitimní účetní výkaznictví 
IAS 11 Stavební smlouvy IAS 36 Sníženi hodnoty aktiv 
IAS 12 Daně ze zisku IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a 

podmíněné závazky 
IAS 14 Vykazováni podle segmentů 

(nahrazen nejpozději od 
1.1.2009 IFRS 8) 

IAS 38 Nehmotná aktiva 

IAS 16 Pozemky, budovy a zařízeni IAS 39 Finanční nástroje: účtováni a 
oceňování 

IAS 17 Leasingy IAS 40 Investice do nemovitostí 
IAS 18 Výnosy IAS 41 Zemědělství 
IAS 19 Zaměstnanecké požitky   
Zdroj: Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS [online]. 2008, 
[cit. 2010-03-08]. Dostupný z WWW: 
<http://knihy.cpress.cz/DataFiles/Book/00003264/Download/ke0464_kapitola.pdf>. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 3: Přehled českých účetních standardů 

Číslo Název 
001  Účty a zásady účtování na účtech    
002  Otevírání a uzavírání účetních knih 
003  Odložená daň  
004   Rezervy  
005  Opravné položky  
006 Kursové rozdíly    
007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob   
008 Operace s cennými papíry a podíly    
009 Deriváty  
010  Zvláštní operace s pohledávkami  
011  Operace s podnikem   
012  Změny vlastního kapitálu  
013  Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek  
014  Dlouhodobý finanční majetek  
015  Zásoby  
016  Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry    
017  Zúčtovací vztahy    
018  Kapitálové účty a dlouhodobé závazky  
019  Náklady a výnosy  
020  Konsolidace  
021  Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace    
022 Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby  
023  Přehled o peněžních tocích 
Zdroj: České účetní standardy [online]. 2003, [cit. 2010-03-08]. Dostupný z WWW: 
<http://business.center.cz/business/finance/ucetnictvi/ceske-ucetni-standardy/podnikatele>. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 4: Směrná účtová osnova pro podnikatele 2010 

Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 
 
01 – Dlouhodobý nehmotný majetek  
02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný  
03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný  
04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý 
finanční majetek  
05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek  
06 – Dlouhodobý finanční majetek  
07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku  
08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku  
09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku  
 
Účtová třída 1 – Zásoby  
 
11 – Materiál  
12 – Zásoby vlastní výroby  
13 – Zboží  
19 – Opravné položky k zásobám  
 
Účtová třída 2 – Finanční účty  
 
21 – Peníze  
22 – Účty v bankách  
23 – Běžné bankovní úvěry  
24 – Jiné krátkodobé finanční výpomoci  
25 – Krátkodobý finanční majetek  
26 – Převody mezi finančními účty  
29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku  
 
Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy  
 
31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)  
32 – Závazky (krátkodobé)  
33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi  
34 – Zúčtování daní a dotací  
35 – Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva  
36 – Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva  
37 – Jiné pohledávky a závazky  
38 – Přechodné účty aktiv a pasiv  
39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování  
 
Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 
 
41 – Základní kapitál a kapitálové fondy  
42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření  
43 – Výsledek hospodaření 



 
45 – Rezervy  
46 – Dlouhodobé bankovní úvěry  
47 – Dlouhodobé závazky  
48 – Odložený daňový závazek a pohledávka  
49 – Individuální podnikatel  
 
Účtová třída 5 – Náklady 
 
50 – Spotřebované nákupy  
51 – Služby  
52 – Osobní náklady  
53 – Daně a poplatky  
54 – Jiné provozní náklady  
55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních 
nákladů  
56 – Finanční náklady  
57 – Rezervy a opravné položky finančních nákladů  
58 – Mimořádné náklady  
59 – Daně z příjmů a převodové účty  
 
Účtová třída 6 – Výnosy 
 
60 – Tržby za vlastní výkony a zboží  
61 – Změny stavu zásob vlastní činnosti  
62 – Aktivace  
64 – Jiné provozní výnosy  
66 – Finanční výnosy  
68 – Mimořádné výnosy  
69 – Převodové účty  
 
Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty 
 
70 – Účty rozvažné  
71 – Účet zisků a ztrát  
75 až 79 – Podrozvahové účty 
 
Účtové třídy 8 a 9 – Vnitropodnikové účetnictví 
 
 
Zdroj: vyhláška č. 500/2002 Sb., příloha č. 4 
 
 
 
 
 
 


