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1 Úvod 
 

Rozvoj světové ekonomiky a globalizace ekonomických vztahu koncem XX století 

vedli k těsnému propojeni národních ekonomik.  Mezinárodní investice jsou jedním 

z nejvýznamnějších faktorů ekonomického vývoje, zdrojem financováni výroby zboží a 

služeb pro národní ekonomiky, provázeného předáním nových technologii. V podmínkách 

globalizace se zvětšením pohybu mezinárodního kapitálu, role investičního rozhodováni je 

nezbytná. Efektivní investiční rozhodováni závisí na průhlednosti a kvalitě účetnictví. Proto, 

globalizace hospodářských vztahu vede k harmonizaci národních účetních systémů v celém 

světě. Proces harmonizace vyžadoval vývoj a uplatnění mezinárodních standardu účetního 

výkaznictví do národních systémů.  

 

Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním účetních systémů České republiky a 

Ruské federace. Ekonomiky těchto státu do nedávné doby byly centrálně plánovanými, 

důsledkem ekonomických a politických změn byly změny v účetnictví obou státu. Ekonomiky 

České republiky a Ruské federaci patři k transformujícím se ekonomikám. Vzhledem k tomu, 

i účetní systémy, které jsou nezbytnou součásti ekonomiky, přetrpěli určité změny a budou 

neustále se měnit. Kromě toho mezi Českou republikou a Ruskou federací existuji významné 

ekonomické vztahy.  V období před světovou krizi obrat zahraničního obchodu podle ruské 

celní služby za 5 let se zvýšil o 3,5 krát a dosáhl hodnoty 10,9 mld. USD.  České investice do 

Ruska podle obchodního zastupitelství Ruské federace v České republice vzrostli s hodnoty 

17,06 mln. USD v roce 2005, do 421,29 mln. USD v roce 2008.  

 

Výše uvedené skutečnosti měly vliv výběr témata mé bakalářské práce. Cílem této 

práci je porovnáni způsobu regulace účetnictví, pohledu na dlouhodobý majetek a zaměřeni 

k celosvětově harmonizaci. Z důvodu omezeni bakalářské práce a velkému rozsahu 

problematiky, tato bakalářská práce se nebude věnovat dalším aspektům.  

 

Text bakalářské práce je rozdělen na tři části. V první části bude popsaná česká právní 

úprava účetnictví, v druhé časti ruská legislativa. V třetí časti, která je praktická, budou 

popsány základní účetní případy, které byly projednány v předchozích kapitolách. 

 

 



3 
 

2 Účetní legislativa v České republice 
 

2.1 Právní rámec účetnictví v České republice 

 

Účetnictví v České republice je upraveno: 

- Zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (dále ZU); 

- Vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška); 

- Českými účetními standardy č. 001 až 023 (dále ČÚS); 

- Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů; 

- Vnitřními předpisy účetní jednotky. 

 

Zákon o účetnictví v první části, vymezuje účetní jednotky (§1), předmět účetnictví (§2), 

účetní období (§3) a stanoví kvalitativní požadavky na běžné vedeni účetnictví, které je 

základem pro sestavení účetní závěrky v požadované kvalitě. V druhé části zákona uvedeny 

ustanovení tykající se rozsahu vedení účetnictví (§9) a směrné účtové osnovy (§14). Třetí část 

zákona stanoví obsah a náležitosti účetní závěrky (§18). Tuto část zákonu lze považovat za 

podstatnou proto, že jedním z hlavních záměru zákona o účetnictví je stanovit parametry 

kvality výstupu z účetnictví, tj. účetní závěrky, ze které čerpají informace nejen akcionáři 

nebo podílníci, ale  i obchodní partneři, státní instituce, banky atd. Další části zákona se tykají 

problematiky oceňovaní a inventarizace. 

 

Účetní jednotky jsou povinny při vedení účetnictví, kromě povinnosti stanovených ZU, 

dodržovat se: 

- směrné účtové osnovy; 

- uspořádaní a označovaní položek účetní závěrky a jejich obsahovému vymezeni; 

- účetních metod. 

„Tyto povinnosti jsou rozvedeny v prováděcích vyhláškách. Pro podnikatele je touto 

vyhláškou vyhláška ministerstva financi č. 500.“ [1] 

 

V první hlavě stanoven předmět úpravy a působnost vyhlášky.  Druha hlava se zabývá 

strukturou účetní závěrky a obsahovém vymezením jednotlivých výkazu. Podoba účtové 

osnovy uvedena v příloze č. 4 vyhlášky. „Směrná účtová osnova stanovena vyhláškou určuje 

uspořádání tříd a účtových skupin. Na základě této směrné účtové osnovy je každá účetní 



4 
 

jednotka povinna sestavit účtový rozvrh. V němž uvede všechny syntetické a analytické účty 

potřebné k zúčtování všech účetních případu a sestaveni účetní závěrky.“ [2] (§14 ZU) Ve 

čtvrte hlavě vyhlášky jsou popsány účetní metody tykající se způsobu oceňovaní 

dlouhodobého majetku, oceňovacích rozdílu, odpisováni majetku. 

 

Za účelem dosaženi souladu při používaní účetních metod účetními jednotkami, 

ministerstvo financi vydalo České účetní standardy. Obsahem standardu je popis účetních 

metod nebo postupu účtovaní. V současné době je vydáno 23 standardu. 

 

2.2 Předmět účetnictví, účetní jednotky 

 

Zákon o účetnictví přímo nedefinuje pojem účetnictví, ale zaměřuje se na předmět 

účetnictví v obecné formě. „Předmětem účetnictví je sledováni stavu a pohybu majetku a 

jiných aktiv, závazku a jiných pasiv. Do předmětu účetnictví patři též zjišťování nákladů a 

výnosů a výsledku hospodaření.“ [1] (§2 ZU) 

 

„Osoby, které jsou účetní jednotkou, jsou povinny vest účetnictví a to tak, aby 

odpovídalo pravidlům předepsaným v ZU.“ [1] Tato povinnost je stanovena v §4 ZU.  Účetní 

jednotkou dle §1 odst. 2 ZU jsou právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, 

zahraniční osoby podnikající na území České republiky, organizační složky státu a fyzické 

osoby, které: 

- zapsané do obchodního rejstříku; 

- nezapsané do obchodního rejstříku se živnostenským listem pokud jejich obrat přesáhl 

za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 mil. Kč.; 

- jsou účastníkem sdruženi bez právní subjektivity, ve kterém alespoň jeden účastník 

splňuje výše uvedené podmínky; 

- vedou účetnictví dobrovolně. 

 

Podmínky pro zápis do obchodního rejstříku jsou upraveny v obchodním zákoníku. Do 

obchodního rejstříku se zapisují: 

- obchodní společnosti a družstva; 

- zahraniční osoby; 

- fyzické osoby, které jsou podnikateli a mají bydliště v České republice, pokud o zápis 

požádají; 
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- fyzické osoby, které jsou podnikateli, jestliže výše jejích výnosů nebo příjmů dosáhla 

nebo přesáhla za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období v průměru 

částku 120 ml. Kč. 

 

2.3 Základní předpoklady vedeni účetnictví 

 

Základním předpokladem pro vedení účetnictví je účtování podvojnými zápisy 

(princip podvojnosti) do období, kdy dochází k uskutečnění účetního případu bez ohledu na 

to, kdy dochází ke změně stavu nebo struktury aktiv či pasiv (aktuální princip). Tento 

předpoklad taky znám jako zásada věcné a časové souvislosti.  

 

Účetním obdobím je období kalendářního roku, pokud se jednotka nerozhodne pro jiné 

období v délce dvanácti měsíců, začínající prvním dnem jiného měsíce než ledna 

(hospodářsky rok). Pokud se tak to rozhodne, účetní období předcházející dni rozhodnutí 

muže byt delší nebo kratší než 12 měsíců.  „V případech, kdy účetní jednotka vznikla 

v období 3 měsíců před koncem kalendářního roku, nebo při zániku účetní jednotky v období 

3 měsíců po skončení kalendářního nebo hospodářského roku muže toto období připojit 

k následujícímu kalendářnímu roku, čímž vznikne účetní období delší 12 měsíců.” [2] 

 

Účetní jednotky jsou povinny vest jedno účetnictví za účetní období jako celek, 

v peněžních jednotkách české měny a v českém jazyce. V případě: 

- pohledávek a závazků, podílů na obchodních společnostech, cenných papíru a 

derivátů, cenin, pokud jsou vyjádřeny v cizí měně; 

- cizích měn; 

- opravných položek, rezerv a technických rezerv, pokud majetek a závazky, kterých se 

tykají, jsou vyjádřeny v cizí měně; 

jsou povinny použit současně i cizí měnu (§4 odst. 10 ZU). Přepočet cizích měn na českou je 

nutno provádět dle kurzového lístku ČNB v souladu se zákonem o účetnictví. 

 

Účetní jednotky jsou povinny účtovat o aktivech a pasivech, nákladech a výnosech 

v účetních knihách a v účetní závěrce samostatně bez vzájemného zúčtovaní - zákaz 

kompenzace (§7 odst. 6 ZU). 
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Účetnictví dle §8 ZU musí byt vedeno: 

- správné, tj. tak, jak předpisuje ZU a příslušná prováděcí vyhláška k němu; 

- úplné, což znamená, že v účetním období musí byt zapsány do účetních knih všechny 

účetní případy, které s tímto obdobím věcně a časově souvisí; 

- průkazné. Průkaznosti je dosaženo porovnáním se skutečnosti; 

- srozumitelné, tj. tak, aby bylo možno jednotlivě i v souvislostech určit obsah účetních 

případu a účetních záznamu; 

- přehledne a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamu. 

 

2.4 Rozsah vedeni účetnictví 

 

„ZU připouští vedeni účetnictví v plném nebo zjednodušeném rozsahu. Při vedeni 

účetnictví v plném rozsahu jsou účetní jednotky povinny dodržovat všechna ustanoveni ZU.“ 

[1]  

 

Fyzické osoby mohou vest účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v případě, že nemají 

povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Právnické osoby, které mohou vest 

účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jsou uvedeny v §9 odst. 3 ZU: 

- občanská sdružení, církve, nadační fondy, obecně prospěšně společnosti, 

- bytová družstva, která mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, 

- územní samosprávné celky, 

- příspěvkové organizace. 

 

Při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu účetní jednotky: 

- mohou sestavit účtový rozvrh, v němž budou uvedeny pouze účtové skupiny; 

- mohou spojit účtovaní v deníku s účtováním v hlavní knize; 

- mohou účtovat pouze o těch opravných položkách a rezervách, které tvoří podle ZOR; 

- sestavuji účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu; 

- nemohou použit oceňovaní reálnou hodnotou; 

- neúčtuji o odložené daně. 
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Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, nemusí vést: 

- knihy analytických účtu; 

- knihy podrozvahových účtu. 

Podmínky pro vznik povinnosti mít účetní závěrku ověřenou auditorem jsou stanoveny v 

§20 ZU: 

- Úhrn aktiv, zjištěny z rozvahy a neupraveny o rezervy, opravné položky a odpisy 

majetku, dosáhl vice než 40 mil. Kč.; 

- Úhrn čistého obratu (výše výnosu snížena o prodejní slevy) dosáhl více než 80 mil. 

Kč.;  

- Průměrný stav zaměstnanců v průběhu účetního období dosáhl více než 50.  

 

Pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a 

účetního období bezprostředně předcházejícího, a.s. překročila nebo již dosáhla alespoň jedno 

ze tří uvedených kritérií. Ostatní obchodní společnosti, zahraniční osoby, FO, pokud ke konci 

rozvahového dne účetního období a účetního období bezprostředně předcházejícího, 

překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří kritérií. 

 

2.5 Účetní závěrka 

 

„Účetní závěrka a její správné sestaveni je jednou ze zásad účetnictví. Účetní závěrka 

je veřejným dokumentem, ze kterého čerpají informace nejen akcionáři nebo podílníci, ale i 

obchodní partneři, státní instituce, banky apod.“ [1] 

 

Účetní závěrka se sestavuje v korunách českých a jednotlivé položky se vykazují 

v celých tisících Kč. nebo v celých milionech, pokud bilanční suma přesahuje 10 mld. Kč. 

 

Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji dle §18 ZU a §3 odst. 1 vyhlášky: 

- rozvaha; 

- výkaz zisku a ztráty; 

- příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsazené v rozvaze a výkazu zisku a 

ztráty (§3 odst. 4 vyhlášky). Příloha obsahuje též informace o výši splatných závazků 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a 

daňových nedoplatků a další informace dle §39 vyhlášky a §19 odst. 5. 
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Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách 

vlastního kapitálu. Uspořádání a označování položek rozvahy je uvedeno v příloze číslo 1 

VPU. Uspořádaní a označování položek výkazu zisku a ztráty je uvedeno v přílohách číslo 2 a 

3 VPU. 

 

České právní předpisy upravuji tyto druhy účetních závěrek: 

- řádná; 

- mimořádná; 

- mezitímní; 

- konsolidovaná. 

 

Řádná účetní závěrka se sestavuje pouze k poslednímu dni účetního období, rozvahovém 

dnem (den, kdy se uzavírají účetní knihy) je tedy poslední den účetního období (§19 ZU). 

 

Mezitímní účetní závěrka se sestavuje v průběhu účetního období při fúzi, rozdělení a 

převodu jmění na společníka. Při mezitímní účetní závěrce se provádí inventarizace, ale 

účetní knihy se nezavírají.  

 

Mimořádná účetní závěrka se sestavuje v případech uvedených v §17 odst. 2 ZU: 

- ke dni zániku povinnosti vést účetnictví; 

- ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace; 

- atd. 

 

„Ovládající osoba, mateřská společnost sestavuje konsolidovanou účetní závěrku proto, 

aby byla získaná informace o finanční situaci cele ekonomické skupiny, tzv. konsolidačního 

celku, protože individuální účetní závěrky jednotlivých společnosti – účetních jednotek 

nemusí mít dostatečnou vypovídací schopnost.“ [1]   

 

„Dříve než muže účetní jednotka sestavit účetní závěrku, musí učinit celou řadu úkonu a 

rozhodnutí. To souvisí především s tím, aby účetní závěrka byla sestavena v souladu 

s účetními zásadami a pravidly plynoucími z právních předpisů.“ [3] Účetní jednotky jsou 

povinny oceňovat majetek dle §24 odst. 2 ke konci rozvahového dne, k němuž okamžiku se 

účetní závěrka sestavuje. Účetní jednotka stanoví pro ocenění jednotlivých složek majetku a 

závazků tento způsob ocenění: 
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- pořizovací cenou, 

- reprodukční pořizovací cenou, 

- vlastními náklady, 

- reálnou hodnotou (§27 odst. 1 ZU). 

Podle §29 odst. 1 inventarizaci účetní jednotky provádějí k okamžiku, ke kterému 

sestavuji účetní závěrku (řádnou a mimořádnou).  

 

„Účetní jednotky, které mají povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem, musí 

zveřejňovat účetní závěrku do určité lhůty; tato lhůta je stanovena třiceti dny od rozhodného 

dne, kterým je den, kdy dojde ke splnění obou podmínek stanovených zákonem (563/1991 

Sb.). Jedna podmínka je schváleni účetní závěrky a druha podmínka je ověřeni účetní závěrky 

auditorem.“ [3] Termín pro schválení stanoven obchodním zákoníkem – 6m od konce 

účetního období. Nejpozdější lhůtou pro zveřejnění je poslední den následujícího účetního 

období, a to bez ohledu na splnění předchozích dvou podmínek. 

 

Účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, 

zveřejňuji tuto účetní závěrku nejpozději do konce následujícího účetního období.  

 

„Účetní jednotky, které mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem, jsou povinny 

vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o 

vývoji jejich výkonností, činnosti a stávajícím hospodářském postaveni.“ [3] (§21 odst. 1 ZU) 

Obsah výroční zprávy upraven v §21 odst. 2 až 4 ZU: 

- informace o skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni, 

- informace o aktivech v oblasti výzkumu a vývoje, 

- informace o metodách řízení rizik, 

- účetní závěrku, 

- zprávu o auditu. 

 

2.6 Zásady pro sestavení účetní závěrky 

 

Účetní závěrka je sestavena podle pravidel, které jsou popsány v tak zvaných všeobecných 

účetních zásadách.  Jedna se o tyto účetní zásady (principy): 

- zásada věrného a poctivého zobrazeni; 

- zásada přednosti obsahu před formou; 
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- zásada opatrnosti; 

- zásada neomezené doby trváni účetní jednotky; 

- zásada stálosti účetních metod a konzistentnosti mezi účetními obdobími; 

- zásada zákazu kompenzace; 

- zásada významnosti; 

- zásada periodicity; 

- zásada účetní jednotky; 

- zásada realizace výnosu; 

- zásada oceňovaní v historických cenách. 

 

Účetní jednotky povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka podávala věrny (obsah 

položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu) a poctivy (použité účetní metody vedou 

k dosažení věrnosti) obraz předmětu účetnictví a finanční situaci. „Pokud dojde ve 

výjimečných případech k tomu, že použití účetních metod stanovených prováděcími právními 

předpisy bude neslučitelné s povinnosti zobrazit v účetní závěrce věrny a poctivy obraz, 

postupuje účetní jednotka odchylně tak, aby byl podán věrný a poctivy obraz.“ [3] (zásada 

věrného a poctivého zobrazeni) 

 

Některé účetní informace je potřeba zobrazovat z hlediska jejich ekonomické podstaty a 

nikoliv jejich právní formy (zásada přednosti obsahu před formou). 

 

V účetní závěrce nikdy neměla by byt nadhodnocena aktiva a podhodnoceny závazky. 

Prakticky tuto zásadu vyjadřuji rezervy, opravné položky a odpisy majetku (zásada 

opatrnosti). 

 

Účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude 

nepřetržitě pokračovat ve své činnosti (zásada neomezené doby trváni účetní jednotky). 

 

„Uspořádaní a označovaní položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové 

vymezeni a způsoby oceňovaní použité v jednom účetním období nesmí účetní jednotky 

změnit v následujícím účetním období.“ [3] (zásada stálosti účetních metod a konzistentnosti 

mezi účetními obdobími) 
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Účetní jednotky jsou povinny účtovat o aktivech a pasivech, nákladech a výnosech 

v účetních knihách a v účetní závěrce samostatně bez vzájemného zúčtovaní (zásada zákazu 

kompenzace). 

Informace se považuje za významnou, jestliže by její neuvedení nebo chybné uvedení 

mohlo ovlivnit rozhodování uživatele informaci (zásada významnosti). 

 

Zásada periodicity a zásada účetní jednotky souvisí s vymezením toho, kdo je účetní 

jednotkou, a definováním účetního období a rozvahového dne.        

 

Zásada realizace výnosu se zabývá vymezení okamžiku, kdy je vynos uznán za 

realizovaný. Obecně je výnos realizován v okamžiku, kdy je plněni poskytnuto a nikoliv 

v okamžiku, kdy je zaplaceno.  

 

Zásada oceňovaní v historických cenách stanoví že „Oceňování v historických cenách je 

postaveno na principu ocenění ve výši vynaložených nákladu v okamžiku pořízení. Jedna se o 

pořizovací cenu nebo o ocenění ve vynaložených vlastních nákladech.“ [3] 

 

2.7 Dlouhodobý majetek 

 

Tato kapitola se věnuje dlouhodobému hmotnému (dále DHM) a nehmotnému 

majetku (dále DNM).  Dlouhodobý finanční majetek byl vynechán z důvodu zvláštnosti 

účtování podle ruské legislativy (dlouhodobý finanční majetek v účtové osnově patří do 

skupiny peněžní prostředky).   

 

„Dlouhodobý majetek patří mezi tzv. fixní aktiva, která mají byt držena v podniku 

dlouhodobě, tj. vice než 12 měsíců po sobě jdoucích, nebo déle než jedem běžný produkční 

cyklus.“[1]   

 

Problematika dlouhodobého majetku je upravena v ČUS 013 §6 (DNM) a §7(DHM), 

§56 vyhlášky (odpisováni), a zákonem o účetnictví v §25(oceňovaní), §28 (odpisováni). 

 

Dlouhodobý majetek dle §25 ZU, s výjimkou majetku vytvořeného vlastní činnosti, se 

oceňuje pořizovacími cenami. Dlouhodobý majetek vytvořeny vlastní činnosti se oceňuje 
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vlastními náklady. V případě bezúplatného nabyti nebo v případě, kdy nelze zjistit náklady na 

vytvoření vlastní činnosti, dlouhodobý majetek se oceňuje reprodukční pořizovací cenou.  

 

 

Pořizovací cenou dle §47 vyhlášky je cena, za kterou majetek byl pořízen včetně 

nákladu souvisejících z jeho pořízením. „RPC – cena, za kterou by byl majetek pořízen 

v době, kdy se o něm účtuje.“[1]  §47 vyhlášky stanoví náklady, které jsou součásti oceněni 

DM: 

- náklady na přípravu, správní poplatky, poradenské služby; 

- úroky; 

- náklady na průzkumné, geologické, projektové práce; 

- licence, patenty; 

- náklady na vyřazení stávajících staveb; 

- náklady nazkouší před uvedením do užívání. 

Součásti oceněni nejsou náklady na: 

- opravy a údržbu; 

- kurzové rozdíly; 

- smluvní pokuty a úroky z prodlení; 

- nejemné za stavební pozemek; 

- zaškoleni pracovníku; 

- biologickou rekultivaci. 

 

Obsahové vymezeni DHM upraveno vyhláškou 500 §7: 

B. II. 1. Pozemky – bez ohledu na výši oceněni; 

B. II. 2. Stavby (stavby, budovy, byty a nebytové prostory) – bez ohledu na výši oceněni; 

B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věci – od výše oceněni určené účetní 

jednotkou. Samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok, neuvedené v B. 

II. 3. se považuji za drobný hmotný majetek atd. 

 

Obsahové vymezeni DNM upraveno vyhláškou 500 §6: 

B. I. 1. Dlouhodobý nehmotný majetek – od výše oceněni určené účetní jednotkou, 

s výjimkou goodwillu. 
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Z pohledu zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (dále ZDZP) samostatné movité 

věci a soubory movitých věci jsou DHM pokud jejich vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč. 

(§26).  Dle §32a ZDZP za nehmotný majetek se považuje majetek, jehož vstupní cena je vyšší 

než 60 000 Kč. 

 

DNM je evidován v účetní třídě 0 – dlouhodobý majetek (skupina 01). DHM je 

evidován v účetní třídě 0 – dlouhodobý majetek: skupina 02 – odpisovaný, skupina 03 – 

neodpisovaný (pozemky, předměty z drahých kovů, umělecká díla). 

 

DM lze pořídit: 

- nákupem (ocenění PC); 

- vytvořením vlastní činnosti (ocenění vlastními náklady); 

- bezúplatným nabytím (ocenění reprodukční pořizovací cenou); 

- vkladem (ocenění podle posudku znalce). 

 

Peněžní prostředky vynaložené na pořízení dlouhodobého majetku nemohou být zahrnuty 

do nákladu najednou, ale zahrnují se postupně v jednotlivých letech doby životnosti majetku 

pomoci odpisu. Odpisy vyjadřují snížení hodnoty z důvodu fyzického nebo morálního 

opotřebení.   

 

„Odpisy se provádí zpravidla u DHM a DNM s výjímkou majetků vyloučeného 

z odpisování (pozemky, umělecká díla a sbírky), dlouhodobý finanční majetek se 

neodpisuje.“[1]   

 

„Účetní odpisy by měli co nejpřesněji vyjádřit opotřebeni majetku a vést tak reálnému 

vykázaní hodnoty majetku. Daňové odpisy se zjišťují mimoúčetně pro účely stanovení 

daňového základu a nezobrazují vždy věrně skutečné opotřebení majetku.“[1]   

 

Součet odpisu majetku tvoří oprávky k tomuto majetku. Zůstatkovou hodnotou je rozdíl 

mezi pořizovací cenou a oprávky.  

 

V účetnictví existují následující metody odpisovaní: 

- odpisy jsou rovnoměrné podle předpokládané doby životnosti; 
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- odpisy jsou rovnoměrné podle předpokládané doby životnosti se zohledněním 

zbytkové hodnoty (oceněni majetku = součet odpisu + zbytková hodnota); 

- odpisy jsou  nerovnoměrné podle způsobu využívaní (sezonní využiti); 

- odpisy jsou stanoveny podle výkonu. 

 

Podle §56a vyhlášky od 1. 1. 10 stavby, byty a nebytové prostory, samostatné movité věci 

a soubory movitých věcí může účetní jednotka s ohledem na významnost a věrný a poctivý 

obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky odpisovat metodou 

komponentního odpisování majetku.  

 

Zákon o daních z příjmu nepovažuje účetní odpisy za daňové uznatelné. Daňové 

uznatelnými jsou pouze daňové odpisy, které poplatník vypočte jedním z těchto způsobu: 

1. Rovnoměrné odpisováni (§31 ZDZP). RO = VC*ROS / 100.  

Kde RO – roční odpis, VC – vstupní cena, ROS – roční odpisová sazba (Tab. 2.2).  

2. Zrychlené odpisováni (§32 ZDZP). RO1 = VC / K1; ROt = 2*ZC / (K2 – t).  

Kde RO1 – odpis v prvním roce odpisováni, ROt – v dalších zdaňovacích obdobích. K1 

– koeficient v prvním roce, K2 – koeficient v dalších zdaňovacích obdobích (Tab. 2.3). 

3. Mimořádné odpisováni (§30a ZDZP). Hmotný majetek zařazeny do odpisové skupiny 

1 pořízeny od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010 muže poplatník odepsat rovnoměrně do 100% 

za 12 měsíců. Hmotný majetek zařazeny do odpisové skupiny pořízeny od 1. 1. 2009 

do 30. 6. 2010 muže poplatník odepsat rovnoměrně do 100% za 24 měsíců, přitom za 

prvních 12 měsíců do výše 60% VC a za dalších 12 měsíců do výše 40% VC. 

 

Dle §30 ZDZP v prvním roce odpisování zatřídí poplatník hmotný majetek do odpisových 

skupin uvedených v příloze k zákonu. Doba odpisování majetku závisí na odpisové skupině, 

do které byl majetek zařazen (Tab. 2.1).  

 

Nehmotný majetek se odpisuje rovnoměrně, a to: 

- audiovizuální dílo 18 měsíců; 

- software a nehmotné výsledky výzkumů a vývoje 36 měsíců; 

- zřizovací výdaje 60 měsíců; 

- ostatní nehmotný majetek 72 měsíců. 

Odpisy se stanoví s přesnosti na cely měsíc.  
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Tab. 2.1 

Odpisová skupina Doba odpisováni 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 

 

Roční odpisová sazba pro hmotný majetek odpisovaný rovnoměrně činí: 

Tab. 2.2 

Odpisová skupina V prvním roce V dalších letech 

1 20 40 

2 11 22,25 

3 5,5 10,5 

4 2,15 5,15 

5 1,4 3,4 

6 1,02 2,02 

 

Koeficient pro zrychlené odpisováni hmotného majetku činí: 

Tab. 2.3 

Odpisová skupina V prvním roce V dalších letech 

1 3 4 

2 5 6 

3 10 11 

4 20 21 

5 30 31 

6 50 51 
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2.8 Vztah k mezinárodním standardům účetního výkaznictví 

 

Vstup České republiky do Evropské unie (dále EU) byl jedním z hlavních důvodů 

změn v účetním systému. V Evropské unie proběhly změny, tykající se harmonizace účetních 

standardu, používaných v jednotlivých členských státech. „Klíčovým je v tom to směru 

Nařízení o uplatňování mezinárodních účetních standardů, jehož návrh Evropská Komise 

vydala dne 13. 2. 2001. Text nařízení byl projednán a po provedení některých uprav schválen 

a vydán dne 19. 7. 2002 jako Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1606/2002. Na 

základě tohoto nařízení musí společnosti kótované ne regulovaných trzích sestavovat počínaje 

rokem 2005 konsolidované účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního 

výkaznictví.“[2]   

 

„V rámci Nařízení je definován nový schvalovací mechanismus EU, jehož úlohou je 

posuzovat IFRS přijímané IASB a udělovat těmto IFRS právní autorizaci z hlediska jejich 

uplatnění v rámci EU.“[2]   

 

Kromě toho vliv na hormonizaci účetnictví měli: 

- přijetí nového zákona o účetnictví; 

- zavedení v 1997 roce systému certifikace účetních; 

- založení národní účetní rady v roce 1999.  

 

Česka legislativa, stejně jako řada dalších národních úprav, je orientovaná především na 

daňové účely, což je dáno historickými důvody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

3 Účetní legislativa v Ruské federaci 
 

3.1 Regulace účetnictví v Ruské federaci 

 

V souladu z §71 Ústavy Ruské federaci účetnictví se reguluje státem. Vláda, jako 

státní zástupce provádí metodologické řízení účetnictví. Vláda dává možnost jednotlivým 

správním organum  vypracovávat a schvalovat normativní akty, které jsou závazné pro 

všechny organizace. Tím samým vytváří se systém regulováni účetnictví založeny na 

zákonodárných a normativních aktu.   

 

Účetnictví v Ruské federaci je upraveno: 

- zákonem o účetnictví od 21. 11. 1996 N 129 – FZ (dále ZU) ve znění pozdějších 

předpisů a jinými federálními zákony; 

- ruskými účetními standardy; 

- metodickými směrnicemi, např. koncepce účetnictví v tržní ekonomice; 

- účetní politikou organizace. 

 

Systém regulace se skládá z dokumentu čtyř úrovni.  Dokumenty prvního úrovně zavazují 

ekonomické subjekty k vedení účetnictví podle jediných pravidel, stanoví základní pravidla a 

požadavky pro vedení účetnictví.   K  dokumentům prvního úrovně patří zákon o účetnictví, 

občanský, daňový a pracovní kodexy, zákony o a.s. a s.r.o. 

 

Základním dokumentem, regulujícím vedení účetnictví v Ruské federaci, je zákon 21. 11. 

1996 N 129 – FZ o Účetnictví. Zákon definuje základní pojmy používané v účetnictví: 

syntetický účet, analytický účet, účtová osnova, účetnictví atd. Stanoví požadavky a pravidla 

vedeni účetnictví. Vymezuje osoby povinné vést účetnictví.  

 

Dokumenty druhého úrovně se skládají z účetních standardu. Ruské standardy účetního 

výkaznictví vydává Ministerstvo financi Ruské federaci.  Standardy se zabývají 

problematikou oceňovaní a uznávaní aktiv, závazku, nákladu a výnosu, sestavením účetní 

závěrky a poskytnutím účetní informaci. Hlavním záměrem standardu je dosažení souladu 

v principech a definicích účetnictví, a vyhotovení jednotné formy účetní závěrky. V současné 

době je vydán 21 standard (Příloha 1). 
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Třetí úroveň regulace tvořena pomoci metodických rekomendaci.   Hlavním dokumentem 

této úrovni je účtová osnova (Příloha 2). 

 

„Kvůli tomu, že proces transformaci národního systému účetnictví a výkaznictví zaostával 

od ekonomických změn v zemi, metodologickým výborem při Ministerství financi a výborem 

profesionálních účetních v 1997 roce se vydává Koncepce účetnictví v tržní ekonomice Ruska 

(dále je koncepce). Koncepce pomohla procesu účetní reformy v Rusku a posloužila základem 

pro přijetí vládou v 1998 roce projektu zaměřeného na reformu účetnictví v souladu 

z mezinárodními standardy účetního výkaznictví. “ [4] 

 

3.2 Předmět účetnictví, účetní jednotky 

 

Zákon o účetnictví a standard 04 definuji účetnictví jako systém sledování a registrace 

informace o majetku, závazcích a jejich pohybu pomoci nepřetížitelného a úplného zachycení 

všech hospodářských operaci organizace. Z této definice sleduje, že účetnictví povinny vést 

jenom právnické osoby. 

 

Dle §I. 1. 4. zákona o účetnictví, účetními jednotkami jsou všichni organizace 

(právnické osoby), které mají sídlo na území Ruské federaci, a taky pobočky zahraničních 

organizaci.  Fyzické osoby vedou evidenci příjmu a výdajů dle daňového kodexu Ruské 

federaci. „Organizace, které mají zjednodušenou formu zdanění, jsou osvobozeny od 

povinnosti vést účetnictví.“ [4] 

 

3.3 Základní předpoklady vedeni účetnictví 

 

Základní předpoklady účetnictví uvedeny:  

1) v I. 1. 3 ZU:  

- vytvořeni úplné, věrné a spolehlivé informace o činnosti organizace a jejím 

majetkovém stavu, která je potřebná interním uživatelům – jednatele a společnici, a 

taky externím uživatelům – investorům a věřitelům; 

- zajištěni informace potřebné interním a externím uživatelům pro kontrolu dodržovaní 

zákonu Ruské federace; 

2) a v I. 3 ZU: zabezpečení jednotné formy vedení účetnictví majetku, závazku a 

hospodářských operaci prováděných organizacemi. Vyhotoveni a prezentace 



19 
 

srovnatelné a spolehlivé informace o finančním stavu, nákladech a výnosech 

organizace, která je potřebná uživatelům účetnictví.   

 

Zákon o účetnictví stanoví základní požadavky vedení účetnictví (II. 8. 1 ZU):  

- účetnictví se vede v jednotkách měny Ruské federace;  

- účetnictví se vede nepřetížitelně od momentu vzniku organizace do její reorganizace 

nebo likvidaci, v souladu se zákony Ruské federace; 

- organizace účtuje o majetku, závazcích a hospodářských operacích podvojným 

zápisem na účtech, uspořádaných v účtové osnově. Stavy analytického účtu, musí 

odpovídat obratům a zůstatkům příslušných syntetických účtů; 

- všechny hospodářské operace a výsledky inventarizace se zachycují bez zbytečného 

odkladu. 

 

„Uvedené obecné požadavky jsou upraveny federálním zákonem, ale existuji požadavky a 

předpoklady k vedení účetnictví, které nejsou upraveny zákonem.“ [4] Standard 01 stanoví 

tyto předpoklady pro vedení účetnictví: 

- neomezené doby trvání účetní jednotky; 

- stálosti účetních metod; 

- pro stanovení časové souvislosti hospodářských operací – hospodářské operace 

vztahují se k účetnímu období, ve kterém byly uskutečněny, bez ohledu na to kdy bylo 

zaplaceno.   

Kromě toho, systém účetnictví založen na obecně uznávaných požadavcích: 

- úplností - předpokládá se nutnost zobrazení v účetnictví všech účetních případů; 

- aktuálnosti - účtuje se do období, ve kterém dochází k uskutečnění účetního případu; 

- opatrností; 

- přednosti obsahu před formou; 

- bezespornosti; 

- racionálnosti. 

 

V podmínkách nejistoty účetní jednotky by se měli řídit zásadou opatrnosti v rozhodování 

a oceňovaní tak, aby aktiva a výnosy nebyly nadhodnoceny, závazky a náklady nebyly 

podhodnoceny (zásada opatrnosti). 
Hospodářské operace v účetnictví se zobrazují nejen z právního pohledu, ale i z pohledu 

ekonomické podstaty operací (zásada přednosti obsahu před formou). 
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Hodnoty analytických účtu by se měly rovnat obratům a zůstatkům syntetických účtu 

k poslednímu dni každého měsíce (zásada bezespornosti).  

 

Počítá se z významnosti informace a porovnává se s náklady na její sběr a zpracováni 

(zásada racionálnosti). 

 

3.4 Účetní závěrka 

 

Účetní závěrka dle zákona o účetnictví a standardu 04 – je systém, který obsahuje data 

tykající se majetkového a finančního postaveni organizace a její hospodářské činnosti. Účetní 

závěrka se sestavuje na základě účetnictví dle stanovených forem. Účetní závěrka sestavuje se 

na základě účetních dat. Účetní závěrka organizace se skládá z: 

- rozvahy (Příloha 3), (forma 1); 

- výkazu o ziskách a ztrátách, (forma 2); 

- výkaz o změně kapitálu, (forma 3); 

- výkaz o peněžních tocích, (forma 4); 

- přílohy, (forma 5); 

- auditorské zprávy; 

- vysvětlujícího dokumentu. (ZU, standard 04) 

 

„Při sestavení účetní závěrky je třeba využívat zákon o účetnictví, standard 04 a jiné 

standardy, účtovou osnovu.“ [4] 

 

„Formy 3, 4, 5 a vysvětlující dokument jsou součástí roční závěrky. Mezitímní účetní 

závěrka se skládá z formy 1 a 2. (standard 4).“ [5] Mezitímní účetní závěrka musí byt 

sestavena do 30 dnu po skončení kvartálu.   

 

Účetní závěrka, kromě účetní závěrky sestavené za první účetní období) musí obsahovat 

údaje za dva účetních období. 

 

Účetní závěrka subjektu malého podnikáni, které nemají povinnost auditu, se skládá 

z formy 1 a formy 2. Účetní závěrka subjektu malého podnikáni, které mají povinnost auditu, 

se sestavuje v plném rozsahu.  
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Subjekty malého podnikáni jsou FO a PO, v základním kapitálu podíl PO, které nejsou 

subjekty malého podnikáni, nepřevyšuje 25% a průměrný počet zaměstnanců nepřevyšuje: 

- 100 (ve stavebnictví, dopravě); 

- 60 (v zemědělství, výzkumná činnost); 

- 50 (ve velkoobchodu a ostatní činnosti); 

- 30 (v maloobchodu); 

a obrat za předcházející účetní období nepřesáhl hodnoty 400 mln. rublu. 

 

Povinnému auditu podléhají: 

- akciové společnosti; 

- společnosti jejichž obrat za předcházející rok přesáhl hodnotu 50 ml. rub.  nebo suma 

aktiv je větší než 20 ml. rub. 

 

Ve vysvětlujícím dokumentu organizace uvádí případy, kdy účtovala v rozporu s pravidly 

za účelem dosažení vyšší kvality informace o majetkovém stavu a finanční pozici organizace. 

Pokud organizace neupozorní na to ve vysvětlujícím dokumentu, bude se to považovat za 

porušení zákonu.  Informace muže byt uvedena ve čtyřech oddílech: 

- údaje o organizace; 

- doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty; 

- údaje z finanční analýzy;  

- informace o předpokládaném rozvoji organizaci, dlouhodobých investicích a 

výzkumné činnosti. 

 

Účetním obdobím dle § III. 14. ZU pro vše organizace je kalendářní rok – od 1.1 po 

31.12. Prvním účetním obdobím je období od registrace účetní jednotky do 31.12. Účetní 

období organizace, která vznikla po 1.10, konči 31.12 následujícího roku. Organizace jsou 

povinni předkládat kvartální účetní závěrku do 30d po skončení kvartálu, roční závěrku do 

90d po skončení roku.  

 

Akciové společnosti jsou povinni zveřejňovat účetní závěrku do 1.6 roku, následujícího po 

účetním období (ZU III. 16.).  
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3.5 Zásady pro sestavení účetní závěrky 

 

Účetní závěrka podle standardu 04 musí podávat spolehlivý a úplný obraz o majetku, 

finanční pozici a hospodářském výsledku organizace. Spolehlivá a úplná je ta účetní závěrka, 

která je sestavena na základě pravidel normativních aktů účetnictví (ZU, standardy). 

 

Základní požadavky pro sestavení účetní závěrky: 

- spolehlivost; 

- užitečnost; 

- úplnost; 

- významnost; 

- neutrálnost; 

- konzistentnost mezi účetními obdobími; 

- zákaz kompenzace - v účetní závěrce je zakázán vzájemný započet mezi aktivy a 

pasivy, náklady a výnosy; 

- dostupnost - účetní závěrka musí být veřejně přístupná všem uživatelům. 

 

Proto, aby byla dosažena spolehlivost účetnictví, organizace jsou povinni provádět 

inventarizaci majetku a závazku. Inventarizaci se potvrzuje existence, stav a ocenění. 

Požadavky pro oceňování majetku jsou stanoveny v (II. 11. FZU): 

- majetek nabytý za úplatu se oceňuje sumou nákladů na jeho pořizování; 

- majetek nabytý bezplatně se oceňuje tržní cenou, která je stanovena k datu zařazení do 

užívání; 

- majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje sumou vynaložených nákladů na jeho 

vytvoření. 

Bankovní účty v cizí měně a operace v cizí měně se účtuji v rublech dle kurzu CBRF k datu 

uskutečnění operace. 

 

Informace je užitečná pokud, je spolehlivá, významná a srovnatelná. Informace je 

významnou, jestliže její neuvedení nebo chybné uvedení ovlivňuje rozhodování uživatele 

závěrky a vypomáhá v hodnocení hospodářských operací (6.2 Koncepce). Informace je 

spolehlivá pokud objektivně popisuje hospodářské operace (6.3 Koncepce). Informace je 

srovnatelná, pokud uživatele informaci mohou srovnávat ukazatele v různých obdobích, a na 
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základě tohoto srovnání určit trendy ve finanční situaci a výsledcích hospodařeni (6.5 

Koncepce). 

 

Úplnosti se dosahuje propojením všech výkazu a doplňujícími informaci (6.3 

Koncepce). 

 

Údaje ob aktivy, závazcích, výnosech, nákladech a hospodářských operací, které jsou 

významné, uvádí se jako samostatná položka (6.2 Koncepce, standard 04). Údaje ob aktivy, 

závazcích, výnosech, nákladech a hospodářských operací, které nejsou významné, mohou se 

uvádět sumou. (6.2 Koncepce) 

 

Při zpracování účetní závěrky musí byt dodržena neutralita informace - vyloučení 

možnosti zkreslení informace pro určité skupiny (zásada neutrálnosti). (6.3 Koncepce, 

standard 04)  

 

Organizace musí dodržovat se stejného obsahu účetní závěrky každé účetní období 

(zásada konzistentnost mezi účetními obdobími). Pro každou položku účetní závěrky, kromě 

závěrky za první účetní období, musí byt uvedeny údaje za dva účetních období – účetní 

období, za které účetní závěrka se sestavuje a předchozí účetní období. Informace, kterou 

poskytuje účetní závěrka musí byt srovnatelná z předcházejícími účetními období.  

 

3.6 Dlouhodobý majetek 

 

Standard 06 stanoví podmínky pro zařazení aktiv do dlouhodobého hmotného majetku: 

- drženy pro použití ve výrobě nebo pro dodání zboží nebo služeb; 

- doba použitelnosti přesahuje 12 měsíců nebo se rovná provoznímu cyklu; 

- nepředpokládá se následující prodej; 

- očekává se budoucí ekonomicky užitek spojeny s aktivem. 

 

„Dobu použitelnosti organizace stanoví samostatně. Obvykle dobou použitelnosti je doba 

čerpání výnosu z daného aktiva. Pokud jednotlivé časti majetku máji různou dobu životnosti, 

každá část se posuzuje odděleně.“ [4] 
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Pro ocenění se používá: 

- pořizovací cena; 

- reprodukční pořizovací cena; 

- zůstatková cena. 

 

DHM se eviduje na účtu 01 v PC, která se stanoví dle požadavku standardu 06. 

„Pořizovací cenou majetku nabytého vkladem je cena dle znaleckého posudku. Pořizovací 

cenou majetku nabytého darem je tržní cena. Pořizovací cenou majetku nabytého za úplatu je 

součet nákladu na pořízení, vyhotovení a montáž (bez DPH). “ [4] Za náklady na pořízení se 

považují: 

- cena zaplacena dle dodavatelské faktury, náklady na dopravu a montáž; 

- náklady na poskytnutí poradenských a informačních služeb; 

- clo; 

- akcízy; 

- odměny za zprostředkování. 

 

Dle standardu 06 organizace muže stanovit výši pořizovací ceny, od které by měl podnik 

majetek posuzovat jako dlouhodobý. Kromě toho, organizace na začátku nového účetního 

období muže přecenit majetek podle reprodukční pořizovací ceny.  Z pohledu daňového 

kodexu dlouhodobým hmotným majetkem je majetek od 20 000 rublu. 

 

Odpisováni (amortizace) v účetnictví, lze provádět jedním z těchto způsobu: 

- lineární; 

- degresivní; 

- podle výkonu. 

Amortizaci nepodléhá dlouhodobý hmotný majetek, jehož hodnota časově se nemění 

(pozemky).  

 

Pro daňové účely odpisovaný DHM se děli na 10 odpisových skupin v závislosti na 

době použiti (Tab. 3.1) dle vyhlášky vlády Ruské federaci od 1. 1. 2002 N 1 „Klasifikace 

DHM přiřazeného do odpisových skupin”. 
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Tab. 3.1 

Odpisová skupina Doba odpisováni Odpisová skupina Doba odpisováni 

1 2 6 15 

2 3 7 20 

3 5 8 25 

4 7 9 30 

5 10 10 50 

 

Plátce daně mohou použit jenom dvě metody odpisováni. Pro odpisování majetku 

zařazeného do 8 a 10 skupiny lze použit jenom lineární metodu. Pro odpisování ostatního 

DHM lze použit lineární a nelineární metody.  

 

Při lineární metodě výpočtu amortizace roční odpis se rovna PC * K / 100. K = 

(1/n)*100%. Kde n je doba užívání v měsících. Na rozdíl od požadavku standardu 06, který 

zavazuje účetní jednotky k výpočtů ročního odpisu, pro účely daňové se počítají měsíční 

odpisy.   

 

Nelineární metoda tvořena kombinaci zrychleného způsobu odpisování a lineární metody. 

První 80% PC se odepisuje zrychleně, ostatní 20% se odepisuje rovnoměrně. K prvnímu dne 

daňového období, pro každou odpisovou skupinu se spočítá suma ocenění DHM. Tato suma 

každý měsíc se zmenšuje na sumu amortizaci majetku, který patří k této skupině.  K = 

(2/n)*100%. A = B * k / 100. Kde A – Amortizace za jeden měsíc, B – suma ocenění 

majetku, k – koeficient amortizace (Tab. 3.2).  

 

Tab. 3.2 

Odpisová skupina k Odpisová skupina k 

1 14,3 6 1,8 

2 8,8 7 1,3 

3 5,6 8 1 

4 3,8 9 0,8 

5 2,7 10 0,7 
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Dle standardu 14 majetek se považuje za DNM, pokud splňuje tyto podmínky: 

- očekává se budoucí ekonomický užitek; 

- majetek je kontrolován organizaci; 

- doba použitelnosti přesahuje 12 měsíců nebo se rovná provoznímu cyklu; 

- nepředpokládá se prodej v době 12 měsíců; 

- reálná hodnota je zjistitelná. 

 

K DNM taky patří goodwill, který vzniká při koup podniku nebo jeho části. Standard 14 

definuje goodwill jako rozdíl mezi cenou, za kterou byl podnik koupen, a oceněním 

v účetnictví všech aktiv a závazků.  

 

Z pohledu daňového kodexu za DNM  se považuje pořízené nebo vytvořené vlastní 

činnosti výsledky intelektuální činnosti dlouhodobě používané (vice než 12 měsíců) ve výrobě 

nebo ve správě organizace. Podmínky uznaní DNM: 

- očekává se budoucí ekonomický užitek; 

- existence dokladu osvědčujících právo využívaní výsledku intelektuální činnosti. 

 

DNM se eviduje na účtu 04 v PC. Stanovení PC závisí na způsobu pořízení DNM. 

Postupujeme obdobně jako v případě pořízení DHM. Organizace může na začátku účetního 

období přecenit DNM dle tržní hodnoty. Pokles hodnoty DNM se kontroluje dle IFRS.  

 

Dobu použitelnosti DNM organizace stanoví samostatně na základě: 

- doby platnosti patentu; 

- předpokládané doby čerpaní výnosu. 

V případě, kdy nelze určit dobu použitelnosti, organizace pro účely účetnictví stanoví dobu 

použitelnosti – 20 let, pro účely daňové – 10 let (ale ne více než doba činnosti organizace).  

„Legislativa Ruské federace stanoví následující doby použitelnosti patentu: 

- patent na vynález – 20 let; 

- patent na průmyslový vzor – 10 let; 

- patent na užitný vzor – 5 let; 

- patent na biologický vynález – 30 let; 

- ochranné známky – 10 let; 

- označení původu – 10 let.“ [4] 
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Odpisování DNM podle zákona o účetnictví a podle daňového kodexu se provádějí 

obdobně jako u DHM. 

 

3.9 Vztah k mezinárodním standardům účetního výkaznictví 

 

Problematika přechodu na mezinárodní standardy v Rusku je velmi složitá. Základním 

cílem přechodu na mezinárodní standardy je zvětšení investic do Ruska. V důsledku reformy 

potenciální investoři a věřitele budou mít přístup k informaci pro efektivní rozhodování. Je 

zřejmé, že žádný domácí kapitálový trh nemůže existovat odděleně od mezinárodního trhu.  

 

„K výhodám IFRS před národními systémy patři: 

- ekonomická logičnost; 

- pružnost, všeobecná uznávanost; 

- jednoduchost pochopeni pro kvalifikované účetní. 

 

Vláda Ruské federaci v 1998 vypracovala „Program reformy účetnictví v souladu z 

IFRS“. Tento program byl přijat od 06. 03. 1998 N 283.“ [7] Od roku 2004 a.s. jsou povinny 

sestavovat konsolidovanou účetní závěrku podle IFRS. K dnešnímu dni byly udělaný 

následující kroky: 

- z IFRS do ruských standardu byly zařazeny nové pojmy, např. podnikové kombinace, 

podmíněné účetní případy; 

- založeni výboru profesionálních účetních; 

- zvyšuje se počet organizaci, které dobrovolně sestavuji účetní závěrku podle IFRS. 

 

„V souladu se zákonem o účetnictví byla stanovena hlavní cíl účetnictví – poskytnuti 

úplné a spolehlivé informaci o její majetkové a finanční situaci, pro interní uživatelé – vedení 

společnosti, akcionáři, a taky pro externí uživatele – investoři, věřitele atd. Koncepce 

účetnictví v tržní ekonomice Ruská má širší definici tohoto cíle, a zaměřuje na to, že účetní 

závěrka musí odpovídat potřebám především interních uživatelů. Uznáni tohoto cíle je 

významným krokem k IFRS, ale v praxi sestavení účetní závěrky má jiné cíle, především 

fiskální.“ [8] Hlavním uživatelem účetní závěrky zůstává byt stát (daňová správa), role 

investoru, věřitelů, účetních a auditoru minimalizovaná. 
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Nedostatečnost potřeby účetní informace až do nedávné doby a nízká kvalifikace většiny 

účetních a uživatelů účetní informaci znamená pro ruské hospodářství to, že vývoj účetnictví 

je jen na začátku. Základními odlišnostmi jsou: 

 

Tab. 3.3 

 IFRS Ruské standardy 

Závaznost Doporučující charakter Závaznost stanovena zákonem 

Cil  Pravidla sestaveni 

účetní závěrky 

Pravidla vedeni účetnictví a 

sestaveni účetní závěrky  

Uživatele informaci Investoři Správní organy státu 

Základní požadavky Věrné zobrazeni 

skutečnosti 

Dodržovaní zákonu a 

předpisu 

Použití profesionálního 

rozsudků 

Dovoleno Nedovoleno 

Zásada opatrnosti Dodržena Často není dodržena, a to 

zejména kvůli daňovým 

orgánům 

Přednost obsahu před formou Využívá se Možnost využiti vyhlášena, 

ale nepoužívá se kvůli 

neexistenci metody realizace 

Zásada úplnosti Dodržena Vyhlášena, ale v praxi není 

dodržena 

Role profesionálních účetních Významná Statni regulace účetnictví 

Zdroj: gaap.ru 
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Porovnání obsahu účetní závěrky: 

IFRS RÚS 

Výkaz o finanční pozici Rozvaha (forma 1) 

Výkaz o finanční výkonnosti Výsledovka (forma 2) 

Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu Výkaz o změně kapitálu (forma 3) 

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích (forma 4) 

 Příloha (forma 5) 

Komentář Vysvětlující dokument 

Zdroj: cfin.ru 

 

Změny v ekonomickém systému Ruské federace vyvolali změny v ekonomické 

činnosti organizaci. Tyto změny by měly být zohledněny v účetnictví. Dnešní účetní systém 

se liší od systému používaného v době plánované ekonomiky.  Při přípravě dokumentu, 

pomocí nichž se reguluje účetnictví, byly vzaty v úvahu mezinárodní standardy.  Přesto, 

stávající účetní systém v Rusku má svá specifika, která jsou spojena s jeho původem 

z plánovaného hospodářství.  Změny v systému regulace účetnictví by měly zajistit rozumnou 

spolupráci orgánů státní správy a profesionálních účetních komor.  
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4 Praktická aplikace 

 

Přiklad 1. Pořízení DHM na fakturu. 

1. Dodavatelská faktura za nákup DHM 

2. Úhrada za dopravu DHM za hotové 

3. Zařazení do užívání 

 

a) Účtovaní podle české legislativy 

321 - Závazky  
 

343 - DPH 
   

 
PS 1 

 
  

   

 
10 000 ------------ 10 000   

   

 
  

      

 
  1 042 - Pořízeni DHM  3 02 - DHM 

 
50 000 ------------ 50 000 55 000 ------------ 55 000   

 
  

  
  

  
  

    
  

   211 - Pokladna 2 
 

  
   PS 5 000 ------------ 5 000   
   

 
  

      

 
  2 343 - DPH 

   

 
 1 000 ------------ 1 000   

   

 
  

  
  

    

b) Účtovaní podle ruské legislativy 

60 - Dodavatelé 
 

19 - DPH  
   

 
PS 1 

 
  

   

 
10 000 ------------ 10 000   

   

 
  

      

 
  1 08 - Pořízeni DHM   3 01 - DHM 

 
50 000 ------------ 50 000 55 000 ------------ 55 000   

 
  

  
  

  
  

    
  

   50 - Pokladna 2 
 

  
   PS 5 000 ------------ 5 000   
   

 
  

      

 
  2 19- DPH 

   

 
 1 000 ------------ 1 000   
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Přiklad 2. Vytvořením DHM vlastní činnosti. 

1. Spotřeba materiálu ze skladu 

2. Mzdové náklady 

3. Náklady na SP a ZP zaměstnanců 

4. Aktivace DHM 

5. Zařazeni do užívání 

 

a) Účtovaní podle české legislativy 

112 1 501  
   PS 100 000 ------------ 100 000   
   

 
  

  
  

   

        331 
 

521  
   

 
PS 2 

 
  

   

 
50 000 ------------ 50 000   

   
        336 

 
524 

   

 
PS 3 

 
  

   

 
17 000 ------------ 17 000   

   
        624 4 042 5 02 

 
167 000 ------------ 167 000  167 000 ------------ 167 000   

 
  

  
  

  
  

 

b) Účtovaní podle ruské legislativy 

10-8 1 08-3 
PS 100 000 ------------ 100 000   

 
  

  
  

     70 
 

08-3 

 
PS 2 

 
  

 
50 000 ------------ 50 000   

     69 
 

08-3 

 
PS 3 

 
  

 
17 000 ------------ 17 000   

     08-3 5 01 

 
167 000 ------------ 167 000   
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Přiklad 3. Pořízeni DHM vkladem. 

 

a) Účtovaní podle české legislativy 

411 
 

02 

 
200 000 ------------ 200 000   

 
  

  
  

 

b) Účtovaní podle ruské legislativy 

75-1 
 

01 

 
200 000 ------------ 200 000   

 
  

  
  

 

Přiklad 3. Pořízeni DHM bezúplatným nabytím. 

 

a) Účtovaní podle české legislativy 

413 
 

02 

 
200 000 ------------ 200 000   

 
  

  
  

 

b) Účtovaní podle ruské legislativy 

98-2 
 

01 

 
200 000 ------------ 200 000   

 
  

  
  

 

Přiklad 4. Účetní odpisy DHM 

 

a) Účtovaní podle české legislativy 

VC = 560 000. Doba životnosti = 48 let. Odpisováni – rovnoměrné. Roční odpis = 560 000 / 

48 = 11 667 

08 
 

551 

 
11 667 ------------ 11 667   

 
  

  
  

 

b) Účtovaní podle ruské legislativy 

- lineární účetní odpisováni: 
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„Byl pořízen DHM za 150 000. Doba použitelnosti – 5 let. K = 20%. Roční odpis = 150 000 * 

20% / 100 = 30 000.“ [6] 

02 
 

23, 25, 26, 29, 44 

 
30 000 ------------ 30 000   

 
  

  
  

 

- degresivní účetní odpisováni: 

„Byl pořízen DHM za 100 000. Doba použitelnosti – 5 let. Kz = 2 (zrychlující koeficient). 

K = 100% / 5 let = 20% 

20% * Kz = 40% 

1 rok odpisování: 100 000 * 40% = 40 000 

2 rok odpisování: (100 000 – 40 000) * 40% = 24 000.“ [6] 

 

- odpisování podle výkonu: 

„PC = 120 000. Doba použitelnosti – 5 let. Q – 150 000 Ks. 120 000 / 150 000 * 100% = 

80%. Q v běžném účetním období – 30 000. RO = 30 000 * 80% = 24 000.“ [4] 

 

Přiklad 5. Daňové odpisy DHM (podle české legislativy).  

 

VC = 100 000. OS – 1. Rovnoměrné odpisování. 

Rok ROS Odpis ZC 

1 20 100 000 * 20 / 100 = 20 000 80 000 

2 40 100 000 * 40 / 100 = 40 000 40 000 

3 40 100 000 * 40 / 100 = 40 000 0 

 

VC = 800 000. OS – 2. Zrychlené odpisování. 

Rok K Odpis ZC 

1 5 800 000 / 5 = 160 000 640 000 

2 6 2 * 640 000 / (6-1) = 256 000 384 000 

3 6 2 * 384 000 / (6-2) = 192 000 192 000 

4 6 2 * 192 000 / (6-3) = 128 000 64 000 

5 6 * 640 000 / (6-1) = 64 000 0 
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Přiklad 6. Odpisování dle daňového kodexu, nelineární metoda (podle ruské legislativy). 

 

„V lednu 2005 organizace zařadila do užívání DHM. PC = 20 000 (bez DPH). Odpisová 

skupina – 2. Organizace stanovila dobu užívání – 2,5 let (30 měsíců). K = (2/30)*100% = 

6,67%.  

Období Suma amortizaci Zůstatková hodnota 

2005     

Únor 20 000 х 6,67% = 1334 20 000 – 1334 = 18 666 

Březen 18 666 х 6,67% = 1245,02 18 666 – 1245,02 = 17 414,98 

Duben 17 414,98 х 6,67% = 1161,58 17 414,98 – 1161,58 = 16 253,40 

Květen 16 253,40 х 6,67% = 1084,10  16 253,40 – 1084,10 = 15 169,30 

Červen 15 169,30 х 6,67% = 1011,79 15169,30 – 1011,79 = 14 157,51 

Červenec 14 157,51 х 6,67% = 944,31 14 157,51 – 944,31 = 13 312,20 

Srpen 13 312,20 х 6,67% = 881,32 13 312,20 – 881,32 = 12 331,88 

Září 12 331,88 х 6,67% = 822,54 12 331,88 – 822,54 = 11 509,34 

Říjen 11 509,34 х 6,67% = 767,67 11 509,34 – 767,67 = 10 741,67 

Listopad 10 741,67 х 6,67% = 716,47 10 741,67 – 716,47 = 10 025,20 

Prosinec 10 025,20 х 6,67% = 668,68 10 025,20 – 668,68 = 9 356,52 

2006     

Leden 9 356,52 х 6,67% = 624,08 9 356,52 – 624,08 =8 732,44 

Únor 8 732,44 х 6,67% = 582,45 8 732,44 – 582,45 = 8 149,99 

Březen 8 149,99 х 6,67% = 544,17 8 149,99 – 544,17 = 7 605,82 

Duben 7 605, 82 х 6,67% = 507,32 7 605,82 – 507,32 = 7 098,51 

Květen 7 098,51 х 6,67% = 473,47 7 098,51 – 473,47 = 6 625,04 

Červen 6 625,04 х 6,67% = 441,89 6 625,04 – 441,89 = 6 183,15 

Červenec 6 183,15 х 6,67% = 412,42 6 183,15 – 412,42 = 5 770,73 

Srpen 5 770,73 х 6,67% = 384,91 5 770,73 – 381,91 = 5 385,82 

Září 5 385,82 х 6,67% = 359,23 5 385,82 – 359,23 = 5 023,59 

Říjen 5 023,59 х 6,67% = 335,27 5 023,59 – 335,27 = 4 691,32 

Listopad 4 691,32 х 6,67% = 312,91 4 691,32 – 312,91 = 4 378,41 

Prosinec 4 378,41 х 6,67% = 292,04 4 378,41 – 292,04 = 4 086,37 
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20% PC = 4 000. V lednu 2006 zůstatková hodnota DHM se rovna 20% PC. Od začátku 

odpisování uplynulo 23 měsíců. Zůstatek doby použitelnosti je 7 měsíců. Měsíční amortizace 

se rovná 4 086,7/7 = 583,76.“ [7] 

 

2007 Amortizace Zůstatková hodnota 

Leden 583,76 3502,61 

Únor 583,76 2918,85 

Březen 583,76 2335,09 

Duben 583,76 1751,33 

Květen 583,76 1167,57 

Červen 583,76 583,81 

Červenec 583,76 0 

 

Přiklad 7. Odpisování dle daňového kodexu, lineární metoda (podle ruské legislativy). 

 

„V lednu 2006 organizace zařadila do užívání DHM. PC = 60 000 (bez DPH). Odpisová 

skupina – 4. Organizace stanovila dobu užívání – 6 let (72 měsíců). K = (1/72)*100% = 

1,39%. Měsíční amortizace = 60 000 * 1,39% = 834.“ [7] 

 

Přiklad 8. Vyřazeni DHM z důvodu prodeje 

 

a) Účtovaní podle české legislativy 

vyřazeni z důvodu opotřebovaní, zúčtovaní ZC 551 08x 

vyřazeni z důvodu škody (živelná pohroma), zúčtovaní ZC 582 08x 

vyřazeni z důvodu škody z provozní činnosti, zúčtovaní ZC 549 08x 

vyřazeni z důvodu prodeje, zúčtovaní ZC 541 08x 

vyřazeni z důvodu darováni, zúčtovaní ZC 543 08x 

vyřazeni z důvodu vkladu, zúčtovaní ZC 411 08x 

vyřazeni DHM 08x 02x 
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b) Účtovaní podle ruské legislativy 

 

- Vyřazení DHM z důvodu prodeje: 

1. Vyřazeni DHM v PC 

2. Suma amortizaci 

3. Zúčtovaní ZC 

 

01-1 1 01-2 2 02 
PS 200 000 200 000 ---------- 200 000 150 000 ---------- 150 000 PS150 000 

 
  

  
  

  
  

    
  

   
    

  3 91-2 

    
50 000 ---------- 50 000   

       
  

Vynos z prodeje: 

91-1 
 

62 

 
60 000 ---------- 60 000   

 
  

  
  

 

- Vyřazeni DHM vkladem do základního kapitálu jiné organizace: 

01-1 1 01-2 2 02 
PS 200 000 200 000 ---------- 200 000 150 000 ---------- 150 000 PS150 000 

 
  

  
  

  
  

    
  

   
    

  3 58-1 

    
50 000 ---------- 50 000   

       
  

- Vyřazeni DHM z důvodu likvidace: 

01-1 1 01-2 2 02 
PS 200 000 200 000 ---------- 200 000 150 000 ---------- 150 000 PS150 000 

 
  

  
  

  
  

    
  

   
    

  3 91-2 

    
50 000 ---------- 50 000   

       
  

[6] 
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Přiklad 9. Vykazováni DHM a DNM v rozvaze (forma 1)  

 

Aktiva   PS KS 

1 2 3 4 

Stála aktiva       

DNM 110     

DHM   120     

Nedokončeny majetek 130     

DFM (leasing poskytnuty) 135     

DFM (dlouhodobé finanční investice) 140     

Odložena daňová aktiva           145     

Ostatní stala aktiva            150     

Suma    190     

 

„Data z účtu 04, 05: 

  PS KS 

1 2 3 

04 2 200 000 2 420 000 

05 562 500 413 611 

 

ZC DNM:  

- na začátku období – 1 637 500 (2 200 000 – 562 500) 

- na konci období – 2 006 389 (2 420 000 – 413 611) 

Aktiva   PS KS 

1 2 3 4 

Stala aktiva       

DNM 110 1 638  2 006 

 

Data z účtu 01, 02: 

  31.12 1.1 Přeceněni 31.12 

1       

01 12 080 000  120 000 12 358 000 

02 1 329 560     20 000 1 561 464   
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ZC DHM:  

- na začátku období – 10 850 440 (12 080 000 + 120 000 – 1 329 560 – 20 000) 

- na konci období – 10 739 536 (12 358 000 – 1 561 464) 

 

Aktiva   PS KS 

1 2 3 4 

Stala aktiva       

DHM 120 10 850  10 797 

“[5] 
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5 Závěr 
 

Aniž bylo provedeno detailní srovnání, je možno konstatovat to, že oba národních 

systému mají společné znaky vyplývající z historických důvodů. Oba systémy mají shodné 

způsoby regulace, hlavním uživatelem informaci je stát a účetnictví je silně ovlivněno 

legislativou. Samozřejmě existuje spousta rozdílu, souvisejících především s členstvím České 

republiky v Evropské unii.   

 

Tab. 5.1 Porovnáni legislativ České republiky a Ruské federace: 

  Česka legislativa Ruska legislativa 

Právní úprava Zákon o účetnictví Zákon o účetnictví 

  Vyhláška 500 Účtová osnova 

  ČUS Ruské účetní standardy 

Závaznost Závaznost stanovena zákonem Závaznost stanovena zákonem 

Uživatele informaci Správní organy státu Správní organy státu 

Účetní výkazy Standardizované výkazy Standardizované výkazy 

Účetní jednotka PO, FO PO 

Účetní období Kalendářní nebo hospodářsky rok Kalendářní rok 

Rozsah vedeni Plny nebo zjednodušeny Plny nebo zjednodušeny 

Obsah účetní 

závěrky 

Rozvaha Rozvaha 

  VZZ VZZ 

  Příloha Příloha 

   Výkaz o změně kapitálu 

    Výkaz o peněžních tocích 

    Vysvětlující dokument 

 

Český a ruský účetní systém stojí na cestě harmonizace. Odstraňování rozdílu by mělo 

pozitivní vliv na ekonomicky rozvoj těchto zemi. Já osobně myslím, že sladění národních 

systémů je reálným cílem na rozdíl od harmonizací daňových systémů. Harmonizace 

daňových systémů vedla by k citlivým zásahům do fiskální politiky státu a tím k omezení 

jejich suverenity.  
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