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I. ÚVOD 

„Globalizace předpokládá trvalý hospodářský růst, v opačném případě ztrácí ekonomické 

přínosy a politickou podporu.“ 

Paul A. Samuelson 

Pro zajištění takového hospodářského růstu je potřeba vytvářet co nejlepší 

podnikatelské klima. Zjednodušovat procesy, zásady, odbourávat ekonomické či legislativní 

překážky pro zajištění všeobecného pokroku a blahobytu celé populace.  

„Musíme zajistit, aby globální trh byl zakotven v obecně sdílených hodnotách  

a postupech, které odrážejí globální sociální potřeby a ať všichni lidé na celém světě sdílejí 

výhody globalizace.“ 

Kofi Annan 

 Pomyslné zmenšování vzdáleností mezi jednotlivými ekonomickými subjekty  

má za cíl i Rada pro Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IASB). Důkazem je  

od roku 2002 běžící projekt konvergence. Tento projekt má snahu harmonizovat dosud 

nejvypracovanější a nejvíce rozšířené systémy účetního vykazování US GAAP, jež jsou 

obecně uznávány ve Spojených státech amerických a IFRS, ke kterým se přiklání Evropská 

unie.  

 IFRS je systém založený na zásadách, že neexistuje pouze jediná správná cesta  

jeho aplikace. Na rozdíl od většiny národních účetních standardů IFRS nenařizuje žádné 

konkrétní účetní postupy. Pokud se jakákoli účetní jednotka rozhodne používat odlišný 

postup, má na to plné právo. Jediným kritériem, podle něhož se posuzuje kvalita práce je to, 

zda výsledná zpráva věrně a pravdivě prezentuje skutečnou finanční pozici a změny v této 

pozici.  

 Cílem mé bakalářské práce je rámcově přiblížit obsah a podobu reportu účetní 

závěrky dceřiné společnosti pro mateřskou společnost, které stanovují zásady IFRS. 

 Tato problematika mě zaujala již od mého vstupu na akademickou půdu. Zajímá mě 

širší pohled na účetní zásady na mezinárodní úrovni. Toto konkrétní téma jsem si vybrala, 

protože je z mého hlediska nejefektivnější pro praktický život. 
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Bakalářskou práci jsem rozdělila do tří oblastí: 

 V první části se věnuji legislativnímu vymezení účetnictví v České republice. Přibližuji 

podstatu účetní závěrky, její druhy, rozsah, obsah, formu, nároky kladené  

na zveřejňování účetní závěrky. Zamýšlím se také nad vypovídací schopností účetních 

výkazů. Stručně popisuji znaky konsolidované účetní závěrky.  

 Ve druhé kapitole se zabývám pohledem z hlediska IFRS na účetní závěrku. Přibližuji její 

uživatele, cíle, součásti, požadavky na zveřejňování, podobu konsolidované účetní 

závěrky podle IFRS. Zabývám se teoretickými požadavky na reporting pro mateřskou 

společnost. Zde také teoreticky vymezuji mnou vybrané rozdíly mezi ČÚS a IFRS.  

 Ve třetí části promítám teoretické rozdíly mezi ČÚS a IFRS popsané ve druhé kapitole  

do praktické podoby. Toto ilustruji na příkladu konkrétní společnosti působící 

v Moravskoslezském kraji. Celá kapitola vyúsťuje ve zjednodušený report  

pro mateřskou společnost této firmy, která sídlí v Koreji. 

Pro zpracování mé bakalářské práce jsem použila metodu popisu, srovnávání a názorné  

ukázky. 
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II. TEORETICKÉ ASPEKTY ČESKÉ ÚČETNÍ 

LEGISLATIVY 

2.1. LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ V  ČESKÉ REPUBLICE  

Účetní jednotky (dále jen ÚJ) provádějící svou činnost na území České republiky 

podléhají legislativnímu rámci, do kterého zahrnujeme: 

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů české účetní 

standardy, 

- zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů daňové 

zákony a mnoho dalších. 

- další daňové zákony. 

Mezi nejvýznamnější novely od roku 2011 patří: 

- novelizace vyhlášky č. 500/2002 Sb. vyhláškou č. 419/2010 Sb. Hlavním 

důvodem novelizace vyhlášky pro podnikatele byla implementace ustanovení 

čl. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/49/ES ze dne 18. června 

2009, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, kde jde  

o požadavky na zveřejňování a povinnost sestavit účetní závěrku. ÚJ, které 

nesplňují dvě ze tří kritérií, a to: 250 zaměstnanců, 350 mil. Kč aktiv celkem, 

roční obrat 700 mil. Kč, se umožňuje nezveřejňovat v příloze k účetní závěrce 

informace o rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a tyto jednotky nemusejí 

zveřejňovat vysvětlení částky vykázané v položce Zřizovací výdaje. 

- novelizace Českého účetního standardu pro podnikatele č. 020. Jde  

o legislativně technické úpravy související se zpřísněním definice pojmů 

v konsolidaci. 

V roce 2011 jsou předpokládány další změny právních předpisů v oblasti účetnictví. 

Budou se týkat úzkého okruhu ÚJ, a to v případech přeměn společností. V této souvislosti 

bude novelizován zákon o účetnictví i vyhláška pro podnikatele.  
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2.2.  PODSTATA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  

Účetní závěrka je klíčovým dokumentem, kterým vrcholí účetní práce v účetní 

jednotce za celé účetní období. Smyslem roční účetní závěrky je zejména provedení 

inventarizace a zaúčtování účetních operací, které do běžného účetního období patří tak, aby 

následně sestavené účetní výkazy podávaly věrný obraz stavu majetku a zdrojů, a aby byl 

výsledek hospodaření ÚJ vyčíslen ve správné výši.  

Uživatele účetní závěrky dělíme na interní a externí. Mezi  interní uživatele patří 

manažeři, akcionáři, zaměstnanci a mezi externí řadíme obchodní partnery, banky, věřitele, 

stát, konkurenci, burzovní makléře, širokou veřejnost atd.  

2.2.1.  Druhy účetních závěrek  

a) řádná – vyhotovuje se jednou ročně, a to k poslednímu dni účetního období,  

b) mimořádná – sestavovaná zejména v případech likvidace, reorganizace, konkurzu 

podniku, 

c) mezitímní – účetní knihy se neuzavírají, provádí se pouze inventarizace - použití 

zejména při přeměnách společnosti (fúze, rozdělení společnosti, převod jmění  

na společníka). 

2.2.2.  Rozsah účetní závěrky  

Podrobně popsán ve vyhlášce viz [14], která vymezuje: 

1. účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu  

- sestavují účetní jednotky, které nemají povinnost ověření účetní závěrky auditorem  

podle § 20 zákona o účetnictví a všechny akciové společnosti nebo dobrovolně všechny 

ÚJ. Součástí účetní závěrky jsou výkazy: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha. Nepovinný 

je přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled peněžních toků.  

2. účetní závěrku v plném rozsahu 

- předkládají ÚJ uvedené v § 1 odst. 2 zákona o účetnictví  viz [11], které mají povinnost 

ověřovat účetní závěrku auditorem. U podniků zveřejňujících v plném rozsahu se požaduje, 

aby před zveřejněním byla účetní závěrka a výroční zpráva nejen ověřena auditorem,  

ale také schválena příslušným orgánem (např. valnou hromadou, členskou schůzí).  
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2.2.3.  Obsah účetní závěrky  

Dokumenty, jež tvoří nedílnou součást roční účetní závěrky, jsou:  

- rozvaha - jež zachycuje finanční pozici ÚJ, 

- výkaz zisku a ztráty (výsledovka), který informuje o finanční výkonnosti podniku,  

- příloha, která objasňuje informace z ostatních výkazů,  

- přehled o peněžních tocích, který vysvětluje rozdíl mezi počátečním a konečným stavem 

peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 

- přehled o změnách vlastního kapitálu, jehož účelem je vysvětlit zvýšení nebo snížení, 

k němuž došlo u jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými dny, 

- výroční zpráva, která se zabývá budoucími záměry podniku.  

2.2.4.  Zveřejňování  

ÚJ, které se zapisují do OR, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu jejich 

uložením do sbírky listin OR. Auditované ÚJ zveřejňují výše uvedeným způsobem (uložením 

do sbírky listin) účetní závěrku i výroční zprávu do 30 dnů od splnění obou podmínek,  

a to po jejich ověření auditorem a po schválení účetní závěrky příslušným orgánem 

společnosti. Povinnost zveřejnění splní ÚJ předáním účetní závěrky a výroční zprávy 

rejstříkovému soudu. 

2.2.5.  Propoje nost účetnictví a účetních výkaz ů  

Jak rozvaha, tak výkaz zisku a ztráty vycházejí se stejných číselných údajů jako 

závěrkové účty a předkládají stejný výsledek hospodaření, jsou však uspořádány do struktury 

vhodné pro posouzení finanční situace a výkonnosti podniku. Při tvorbě svého účtového 

rozvrhu by měl podnik dbát na to, aby jednotlivé položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

přímo navazovaly na syntetické účty jeho účtového rozvrhu, avšak u některých položek bude 

nutno čerpat z podrobnějších analytických účtů.  

Podnik na základě svého účtového rozvrhu sám vyhotoví převodový můs tek  

mezi svým individuálním účtovým rozvrhem a oběma základními účetními výkazy: rozvahou 

a výkazem zisku a ztráty viz [8]. 
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2.2.6.  Forma výkaz ů 

Výkazy se sestavují nejčastěji v tis. Kč, v peněžních jednotkách české měny, podle 

stavu ke konci rozvahového dne. ÚJ s úhrnem aktiv (netto) 10 miliard Kč a vyšším mohou 

vykazovat jednotlivé položky v celých milionech Kč; tuto skutečnost musí uvádět ve všech 

částech účetní závěrky. 

2.3. VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST VÝKA ZŮ  

 Prioritní, celosvětově uznávanou účetní zásadou je zásada věrného zobrazení 

skutečnosti. Přes všestranné úsilí o takové zobrazení je však třeba přiznat, že existují 

znesnadňující či dokonce znemožňující okolnosti. Při interpretaci položek účetních výkazů si 

musíme být vědomi závažných skutečností. Řada vykazovaných položek představuje více  

či méně přesné odhady (např. odhad doby používání a zbytkovou hodnotu dlouhodobých 

hmotných aktiv u odepisování, výše rezerv). V aktivech lze nalézt majetek, který nepřinese 

žádný budoucí prospěch (přesto je příčinou vyššího, byť fiktivního výsledku hospodaření). 

Naopak některé významné položky aktiv chybí proto, že jsou obtížně ocenitelné  

(např. intelektuální kapitál). V české legislativě je příkladem pořízení aktiv formou leasingu.  

V ČR se uplatňuje zásada, že majetek uvádí v rozvaze jeho vlastník, nikoliv ten, kdo ho 

fakticky užívá.  

 Za jeden z klíčových trendů dnešní doby je považována globalizace. Pro účetní svět 

proto vzniká potřeba srovnatelnosti a to v několika oblastech:  

a) v časové řadě 

 Abychom dokázali posoudit trendy hospodaření dané ÚJ, srovnáváme výsledky téhož 

podniku v časové řadě. Pro zajištění porovnatelnosti dat napomáhá obecně uznávaná zásada 

konzistence (zásada věcné a metodické stálosti), které věnuje pozornost nejen IFRS, ale  také 

každá národní účetní legislativa. V rámci české účetní legislativy lze změnu provést jen  

na rozhraní účetních období a důvody změn musí být uvedeny v příloze. IFRS jsou v této 

oblasti mnohem rigoróznější a věnují této tématice podstatnou část standardu IAS 8.  

 Mezi nejdůležitější faktory, které limitují vypovídací schopnost účetních výkazů, patří 

změny v legislativě, zejména fiskální politika, v ekonomickém prostředí změny úrokových 

sazeb, chybějící srovnávací údaje, např. v důsledku změn v účetních předpisech, inflace  

a v neposlední řadě také faktory nefinanční povahy, jako kvalita pracovní síly, firemní 

značka, úroveň managementu či vztah k ekologii. 
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b) s tuzemskými podniky 

 Podnik neexistuje sám pro sebe, jeho existence je úzce spjata s okolím a konkurencí. 

Cítí proto potřebu srovnat své výsledky průřezově s obdobnými podniky. Významné rozdíly 

jsou způsobeny rozdílnou účetní politikou. Jedná se o oblast politiky účetních odpisů, 

způsoby oceňování, určování reálné hodnoty aktiv a závazků, politika tvorby rezerv. Z toho 

vyplývá, že pro správné posouzení vykazovaných údajů, je nutno čerpat z přílohy. 

c) mezinárodní  

 Účetní výkazy jsou základnou pro mezinárodní srovnávací analýzu. Potřeba 

srovnatelnosti vzniká z důvodu odstraňování národních tržních bariér, sbližování 

spotřebitelských zvyklostí a preferenci, také pro zjednodušení obchodního jednání.  

Ať už slouží účetní výkazy zahraničních společností k jakémukoli účelu, potkávají  

se uživatelé při jejich analýze s několika problémy, kterých nejsou ušetřeny ani IFRS. Mezi 

ně patří přístup k datům, včasnost informací, jazykové a terminologické bariéry, cizí měna, 

odlišné formáty výkazů, rozsah zveřejňování údajů.  

2.4. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ  ZÁVĚRKA  

 Jde o speciální druh účetní závěrky. Cílem je podat akcionářům mateřského podniku  

a odborné veřejnosti komplexní informaci o celkovém majetku, závazcích, vlastním kapitálu, 

nákladech a výnosech za ekonomicko-hospodářské uskupení podniků, které jsou kapitálově 

propojeny. Konsolidovaná účetní závěrka poskytuje informace o finanční situaci skupiny, 

jako by šlo o jediný podnik bez zřetele na právní vymezení jednotlivých právnických osob. 

Zjednodušeně pojato, jsou považovány za hospodářská střediska. ÚJ, která je zahrnuta  

do konsolidačního celku, má povinnost poskytnout veškeré dokumenty, potřebné  

pro sestavení konsolidované účetní závěrky konsolidující ÚJ.  

 Konsolidující ÚJ, které jsou emitentem cenných papírů registrovaných  

na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech EU, použijí pro sestavení 

konsolidované účetní závěrky a vyhotovení výroční zprávy Mezinárodní účetní standardy 

upravené právem ES. Ostatní konsolidující ÚJ mohou pro sestavení konsolidované účetní 

závěrky a vyhotovení výroční zprávy použít Mezinárodní účetní standardy viz [16].  

 Povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku má podnik, který je obchodní 

společností a má dceřiné společnosti. Osvobození od konsolidace je možné v případech,  

kdy ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se konsolidovaná účetní závěrka 
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sestavuje, nejsou překročena alespoň dvě ze tří kriterií, která stanoví §22a zákona o účetnictví  

viz [11]: 

a) úhrn brutto aktiv vyšší než 350 milionů Kč (bez zohlednění oprávek, opravných položek 

a dalších korekcí), 

b) úhrn čistých ročních obratů vyšší než 700 milionů Kč, 

c) průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu období vyšší než 250 osob.  
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III. PROBLEMATIKA MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH 

STANDARDŮ  

3.1. ME ZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ  

Světová ekonomika dostává stále více globální charakter. Vyvstává naléhavá potřeba 

sjednotit informační systémy, zvýšit srovnatelnost a všeobecnou srozumitelnost a spolehlivost 

ekonomických informací. Účetní informace jsou potřebné nejen pro realizaci kvalifikovaných 

podnikatelských rozhodnutí, ale i z hlediska poskytování dotací, podpor a grantů.  

3.1.1.  Sestavování účetní závěrky podle  IFRS v ČR  

Komplex IFRS je určen pro kapitálové společnosti, jejichž cílem je dosahování zisku  

– tedy pro podnikatelské subjekty.  

Od 1. 1. 2011 vešla v platnost novela č. 410/2010 Sb., kterou se mění  

zákon o účetnictví [15]. 

Touto novelou jsou především upravovány následující oblasti: 

 možnost zachovat vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky podle IFRS pro 

účetních jednotky, jejichž cenné papíry přestaly být obchodovány na regulovaném 

trhu cenných papírů státu se sídlem v členském státě EU, po dobu stanovenou 

zákonem;  

 rozšíření možnosti vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky podle IFRS pro 

konsolidující a konsolidované účetní jednotky, pokud jsou součástí konsolidačního 

celku (i zahraničního), který sestavuje konsolidovanou účetní závěrku podle IFRS; 

 zpřesnění definice pojmů souvisejících s konsolidací a stanovení výjimky z povinnosti 

sestavovat konsolidovanou účetní závěrku; 

 sjednocení podmínek povinnosti vedení účetnictví pro zahraniční fyzické osoby  

– podnikatele na úroveň českých fyzických osob – podnikatelů; 

 úprava náležitostí účetní závěrky pro vybrané účetní jednotky; 

 správní delikty a jejich postihy (sankce). 

Jak ukazuje nejnovější novela zákona o účetnictví [1], národní úprava českého 

účetnictví postupně vstřebává řadu prvků obsažených v IFRS a tento proces bude nadále 
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pokračovat. Významnou tendencí vývoje mezinárodní harmonizace je také snaha  

o konvergenci IFRS s US GAAP, které jsou používány v severní Americe. 

3.2. ÚČETNÍ ZÁVĚR KA PODLE  IFRS  

Požadavky na účetní závěrku podle IFRS jsou obsaženy zejména v Koncepčním rámci 

pro sestavování a předkládání účetní závěrky a v IAS 1 Prezentace účetní závěrky.  

Pro výkaz o peněžních tocích existuje samostatný standard IAS 7 Výkaz o peněžních tocích. 

Koncepční rámec se týká cíle účetní závěrky, kvalitativních charakteristik účetní 

závěrky, obsahu, způsobu vykazování a oceňování základních prvků, které tvoří obsah účetní 

závěrky, pojetí kapitálu a uchování kapitálu.  

3.2.1.  Uživatelé účetní závěrky  

Jako hlavní uživatele účetních závěrek vymezuje Koncepční rámec následující 

skupiny: investoři, zaměstnanci, věřitelé, dodavatelé, zákazníci, stát a široká veřejnost.  

Základními prvky účetní závěrky jsou aktiva, závazky, vlastní kapitál, náklady  

a výnosy. Podle Koncepčního rámce se prvky účetní závěrky oceňuje v historických cenách, 

běžných cenách, realizačních cenách a v současné hodnotě. Široce rozšířeným způsobem 

oceňování je reálná hodnota (fair value), protože vyjadřuje výši nejvíce pravděpodobné ceny. 

3.2.2.  Součást i účetní závěrky podle  IFRS  

a) výkaz o finanční pozici ke konci období; 

b) výkaz zisku a ztráty; 

c) výkaz o úplném výsledku za období; 

d) výkaz změn vlastního kapitálu za období; 

e) výkaz o peněžních tocích za období; 

f) příloha obsahující přehled podstatných účetních politik a další vysvětlující poznámky;  

g) výkaz o finanční situaci k počátku nejstaršího srovnávacího období, pokud společnost 

aplikuje účetní pravidla retrospektivně. 
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3.3. REPORTING PRO MATEŘS KOU SPOLEČNOST  

Kdo komu reportuje? 

Povinnost reportu nastává okamžikem ovládnutí, což obvykle znamená většinová 

rozhodovací práva v dceři. Existují však situace, kdy zlaté akcie, právo veta třetí strany  

či smlouva s druhým akcionářem, mohou vést k určení jiné osoby osobou ovládající.  

Podstatné je také určit, kdo je ekonomická matka a kdo ekonomická dcera. Může 

nastat situace, že velká společnost X se formálně nechá koupit malou společností Y, například 

proto, aby tak získala přístup na zahraniční finanční trh. Právní matkou je malá společnost Y, 

protože drží většinový podíl, avšak ekonomicky je tomu naopak. V tomto případě se dává 

přednost ekonomickému pohledu na věc a účetnictví společnosti X pokračuje podle IFRS 3  

a začlení do svojí konsolidace společnost Y, přičemž příčiny vysvětlí v příloze.  

K datu akvizice se provádí ocenění majetku. Předmětem ocenění jsou veškerá 

identifikovatelná aktiva, závazky a podmíněné závazky1, dále zde patří položky, které ve své 

rozvaze dcera vůbec nevykazuje, což jsou nehmotná aktiva. 

3.3.1.  Reporting Package  

Obvykle mateřská společnost požaduje, aby její dcery připravily údaje pro konsolidaci 

v určité struktuře. Mateřská společnost proto zašle dceřiné společnosti soubor tabulek  

a požadavků, v němž definuje požadavky na strukturu účetních výkazů a přílohy. Matka také 

do tohoto souboru typicky nadefinuje velké množství kontrolních vazeb. V praxi  

se pro přípravu těchto údajů často užívá tabulkového kalkulátoru. Technika prací může být 

různá. 

3.4. SESTAVOVÁNÍ A ZVEŘEJ ŇOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚR KY  

Sestavování a zveřejňování účetní závěrky plně respektuje akruální princip a zásadu 

neomezeného trvání ÚJ. Účetní závěrka musí být sestavena na základě předpokladu trvání 

podniku. Pokud si je vedení ÚJ vědomo významných nejistot týkajících se dalšího 

pokračování ÚJ, musí takové nejistoty zveřejnit v komentáři. Je upraveno především 

v standardu IAS 1 a IAS 7. Cílem tohoto standardu je stanovit základnu pro prezentaci obecné 

účetní závěrky a zajistit tak srovnatelnost účetních závěrek v časové řadě i s ostatními 

                                                 
1 Termín je definován v IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva. 
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podniky. K dosažení tohoto cíle stanoví tento standard všeobecné požadavky na prezentaci 

účetních závěrek, jejich strukturu a minimální požadavky na jejich obsah.  

Oceňování, zveřejňování specifických transakcí je zpracováno v jiných standardech  

a interpretacích. Cílem obecné účetní závěrky je poskytování informací o finanční pozici, 

finanční výkonnosti a peněžních tocích ÚJ širokému spektru uživatelů, kterým tyto informace 

pomohou při ekonomických rozhodováních. Nedílnou součástí účetní závěrky je: výkaz  

o finanční pozici, výkaz o úplném výsledku, výkaz změn vlastního kapitálu, výkaz peněžních 

toků a komentář viz [1].  

3.5. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ  ZÁVĚRKA V  POJETÍ IFRS  

Pro sestavení a vykázání konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků, která je 

ovládána mateřským podnikem a pro investice do dceřiných, společných a přidružených 

podniků v separátní účetní závěrce se postupuje podle standardu IAS 27 Individuální  

a konsolidovaná účetní závěrka. Podniky mají aplikovat tento standard pro účetní období 

začínající 1. ledna 2005 nebo po tomto datu.  

Ze standardu vyplývá povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku. Tento typ 

účetní závěrky má zahrnovat všechny podniky, které mateřský podnik kontroluje. Kontrola  

se předpokládá tehdy, pokud mateřský podnik vlastní přímo, nebo nepřímo prostřednictvím 

dceřiných podniků, více než 50 % hlasovacích práv podniku. Ve speciálních případech může 

matka kontrolovat dceru i s nižším podílem hlasovacích práv. Dceřiné podniky, které k datu 

konsolidace splňují podmínky pro klasifikaci, jako aktiva držená k prodeji, se zachycují 

v souladu se standardem IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti. 

Kromě dceřiných podniků určených k prodeji standard nepřipouští žádné výjimky 

z povinnosti konsolidovat dceřiný podnik.  

3.5.1.  Separátní účetní závěrka  

Existuje další druh účetní závěrky – separátní účetní závěrka. Je to účetní závěrka 

prezentovaná mateřským podnikem, investorem (v přidruženém podniku),  

nebo spoluvlastníkem (ve společném podniku), kde investice v těchto podnicích jsou 

zachyceny na základě přímého podílu na vlastním kapitálu. Separátní účetní závěrku podnik 

sestavuje buď z vlastní vůle, nebo z důvodu legislativy dané země. Separátní účetní závěrka 

mateřského podniku není nutnou přílohou ke konsolidované účetní závěrce. 
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3.5.2.  Kdy nastává povinnost přechodu na IFRS  

Pokud bude společnost povinna zveřejnit své účetní závěrky sestavené podle IFRS 

(nekonsolidované i konsolidované) nejpozději za rok 2005, znamená to podle standardu  

IFRS 1 povinnost sestavit zahajovací rozvahu podle IFRS již k 1. lednu 2004 (pokud budou  

v roce 2005 vyžadovány srovnatelné údaje pouze za jedno předcházející účetní období),  

nebo dokonce již k 1. lednu 2003 (pokud by byly v roce 2005 vyžadovány srovnávací údaje 

za dvě předcházející účetní období) viz [11].   

3.6. VYBRA NÉ ROZDÍLY VE VÝ KA ZN ICTVÍ ME ZI ČÚS A IFRS  

V této podkapitole je popsáno několik rozdílů mezi ČÚS a IFRS. Pro lepší znázornění 

dané problematiky, byl vybrán výrobní podnik, který tvoří podklad pro praktickou aplikaci, 

která se nachází ve 4. kapitole Praktická aplikace IFRS. Specifika výrobního podniku 

spočívají hlavně v oblasti dlouhodobých aktiv. Z tohoto důvodu bylo zvoleno teoretické 

přiblížení čtyř rozdílů v oblasti majetku. Jedná se o rozdíly v leasingu, odpise, výpůjčních 

nákladech a zřizovacích výdajích. 

3.6.1.  Leasing 

Problematikou leasingu se v mezinárodních účetních standardech zabývá IAS 17 

Leasing. Poslední novela vstoupila v účinnost 1. 1. 2005. V roce 2006 byl zahájen projekt, 

který má zásadním způsobem změnit danou problematiku a k jeho dokončení by mělo dojít 

v roce 2012. Mezinárodní standardy týkající se leasingu jsou upřesňovány interpretacemi. 

Například interpretace IFRIC 4, která nám pomáhá k jednoznačnému rozpoznání leasingu. 

Dále například SIC 15 Operativní leasingy – pobídky a SIC 27 Vyhodnocování podstaty 

transakcí uzavřených právní formou leasingu, které se týkají motivace k uzavření leasingové 

smlouvy a vyhodnocení podstaty transakcí uzavřených leasingovou smlouvou.  

Pro potřeby této bakalářské práce zde uvádím několik potřebných pojmů:  

Leasing – je vztah založený na smlouvě, ve které pronajímatel poskytuje nájemci právo 

užívat aktivum po stanovenou dobu za jednorázovou platbu nebo řadu plateb. Jedná se tedy 

např. o pronájem kanceláří, prostor, pozemků, zapůjčení věcí za úplatu. 

Finanční leasing – je leasing, který převádí všechna podstatná rizika a užitky spojené 

s vlastnictvím aktiva. Vlastnické právo může, ale nemusí být na konci vztahu převedeno.  
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Operativní leasing – leasing, který nesplňuje podmínky finančního leasingu. Jedná  

se o poskytovanou službu. 

Reálná hodnota aktiva (dále jen fair value) – je cena aktiva, která je dosažitelná za obvyklých 

podmínek na trhu ke dni platnosti leasingové smlouvy.  

Implicitní úroková míra – je diskontní sazba, která se stanoví na počátku leasingu tak, aby  

se souhrn současné hodnoty minimálních leasingových plateb a nezaručené zbytkové hodnoty 

rovnal reálné hodnotě pronajatého aktiva.  

Přírůstková výpůjční úroková sazba - úroková míra, kterou by nájemce zaplatil za podobný 

leasing nebo, pokud není stanovena úroková míra na počátku leasingového vztahu, kterou  

by musel nájemce přijmout v případě, že by si vypůjčil prostředky nezbytné pro koupi aktiva 

na stejně dlouhé období a s podobnou zárukou. 

 

 

Obrázek 1 Minimální leasingové splátky 

Klasifikace finančního leasingu 

Skutečnosti, které obvykle vedou ke klasifikaci leasingu jako finančního leasingu:  

 převedení vlastnictví aktiva na nájemce do konce nájemní doby; 

 právo nájemce koupit aktivum za cenu podstatně nižší, než bude fair value 

k datu možného odkupu, pokud je dostatečně jisté, že bude tohoto práva využito; 

 doba leasingu je sjednána na podstatnou dobu použitelnosti aktiva; 

 na počátku leasingu se současná hodnota minimálních leasingových plateb 

rovná, nebo je vyšší, než fair value pronajatého aktiva; 

Minimální leasingové splátky =

+ zaručená zbytková hodnota 

+ platby v průběhu leasingu

+ výhodná kupní opce

- refundace nákladů placených pronajímatelem

- podmíněná nájemné
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 pronajatá aktiva jsou tak zvláštní povahy, že bez větších úprav nejsou pro jiného 

nájemce použitelná; 

 pokud nájemce zruší leasing, pronajímatelovy ztráty spojené se zrušení m 

leasingu jdou na vrub nájemce; 

 zisky nebo ztráty vlivem změny reálné hodnoty zbytkové hodnoty připadají 

nájemci; 

 nájemce je schopen pokračovat v leasingu v dalším období za nájemné, které je 

podstatně nižší než tržní nájemné. 

Způsob vykazování finančního leasingu v rozvaze 

Finanční leasing z pohledu nájemce má být vykázán na jedné straně jako aktivum  

a na druhé straně jako dluh v rozvaze nájemce od počátku leasingového vztahu, a to v částce 

fair value majetku na počátku leasingu nebo - pokud je nižší - v současné hodnotě 

minimálních leasingových plateb.  

Postup výpočtu 

Pro výpočet současné hodnoty minimálních leasingových plateb může být diskontním 

faktorem implicitní úroková míra nebo přírůstková výpůjční úroková míra. K výpočtu 

současné hodnoty plateb se využije vzorce: 

     
 

      
 

P - jednotlivé leasingové platby 

i - úroková míra 

n - počet plateb 

 V dalším kroku je zapotřebí oddělit z celkové splátky část, jež představuje úrok a bude 

také jako úrok účtována na částečné snížení dluhu, tedy bude postupně v účetnictví snižovat 

závazek. 

3.6.2.  Zřizovací  výdaje  

 V české legislativě jsou zřizovací výdaje považovány za dlouhodobý nehmotný 

majetek. Podle IFRS zřizovací výdaje nesplňují podmínky pro tento typ aktiva, proto jsou 

účtovány rovnou do nákladů. 
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3.6.3.  Odpisy  

 Pro určení odpisů se uplatňuje tzv. komponentní přístup, tj. jednotlivé složky 

dlouhodobého majetku se odepisují samostatně, který byl také zakotven v české legislativě. 

Tento požadavek má pak logický důsledek – a to skutečnost, že IFRS neuznávají rezervy  

na opravy dlouhodobého majetku (upravuje IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná 

aktiva). Standard uvádí obecná kriteria pro určení odpisů. Odpis by se měl účtovat jako 

náklad, s výjimkou situací, kdy je zahrnut do účetní hodnoty jiného aktiva (např. odpisy 

předmětu finančního leasingu u nájemce). Rozdíly v oblasti odpisů mohou vzniknout 

z několika důvodů:  

 Nejčastěji jde o rozdílnou dobu životnosti jednotlivých aktiv. V takových  

to případech jsou společnosti nuceny mateřskou společností pro účely reportování dle IFRS 

výrazně zkrátit nebo prodloužit lokálně nastavené životnosti vybraných aktiv. Hlavním 

účelem je, aby porovnatelná aktiva v rámci celé skupiny měly stejnou dobu životnosti.  

 V druhém případě může mateřská společnost aplikovat jiný způsob odepisování.  

I v takovémto případě je pro účely reportování dle IFRS nutné zajistit soulad 

v konsolidovaném celku.  Níže je popsáno několik možných přístupů.  

Zbytková hodnota 

 IAS 16 uvádí, že při výpočtu odpisů by měla společnost vzít v úvahu případnou 

zbytkovou hodnotu (hodnotu při vyřazení) daného aktiva. Proto při výpočtu odpisů nevychází 

z pořizovací ceny aktiva, nýbrž definuje tzv. odpisovou základnu aktiva. V praxi bývá 

zbytková hodnota aktiva často nevýznamná, proto bývá ignorována, zejména v situacích, kdy 

společnost hodlá aktivum užívat až do konce jeho předpokládané životnosti. Tuto hodnotu  

je však nutno brát v úvahu v situacích, kdy společnost plánuje aktivum vyřadit v době, kdy 

ještě zřetelně nebude končit jeho životnost, nebo v situacích, kdy je zbytková hodnota tak 

vysoká, že přímo neguje požadavek odpisování.  

Změny metody odpisování 

Veškeré předpoklady a metody by se měly pravidelně přezkoumávat, a pokud  

se vyskytne změna, je nutno postup odpisování či výši odpisů upravit. Standard nepřipouští 

úpravu zasahující do minulých účetních období, měnit je možno pouze odpisy v aktuálním 

období a v obdobích budoucích. Změna odhadu musí být zachycena v souladu s IAS 8 Účetní 

politiky, změny v účetních odhadech a chyby. 
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Metody odpisování  

I. metody založené na čase 

a) lineární metoda 

                                   

                                 
 

b) zrychlené odpisy  

- odpis je větší v počátečních letech využívání aktiva a postupně se snižuje 

 metoda zmenšujícího se základu – pracuje s odpisovou sazbou, která je určitým 

násobkem lineární sazby. Touto sazbou je násobena zůstatková hodnota aktiva. 

Například metoda DDB pracuje s dvojnásobkem lineární sazby. Na rozdíl  

od jiných metod se u této metody neodčítá hodnota při vyřazení od odpisové 

základny. 

 metoda SYD – metoda vedoucí ke klesajícím odpisům, které jsou založeny  

na jejich klesajícím podílu z odpisové základny. Příslušný podíl vypočteme 

jako počet let, která zbývají do konce životnosti aktiva od počátku daného 

roku, děleno součtem počtu let životnosti aktiva. Na konci odhadnuté doby 

životnosti majetku se účetní hodnota rovná hodnotě při vyřazení. Matematicky 

vyjádřeno: 

roční odpis v itém roce          
     

         

 

  

PC – pořizovací cena 

ZC – zbytková cena 

n – doba odpisování 

i – itý rok odpisování 

II. metody založené na výkonu využití aktiva  

- odpisy mohou být založeny též na počtu jednotek produkce, které se pomocí aktiva 

vyrobí v daném období. Hovoříme tady o metodě počtu jednotek (Sum of the Units 

Method). Tyto metody jsou vhodné pro stroje, u nichž lze očekávanou životnost určit 

množstvím vyrobených vstupů.  

- výpočet: 
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kde 

                 
                                      

                            2
 

V praxi společností vykazujících podle IFRS jednoznačně převažují lineární odpisy. 

Důkazem tvrzení jsou výsledky analýzy Vysoké školy ekonomické v roce 2007 na vzorku 

256 společností. 

3.6.4.  Výpůjční náklady  

Standard IAS 23 Výpůjční náklady upravuje účetní zachycení nákladů, které podnik 

vynakládá v souvislosti se získáním a využíváním cizích zdrojů financování a jejich aktivaci 

do pořizovací ceny aktiva. Účetní zachycení musí být v souladu s principem správného 

přiřazování nákladů souvisejícím výnosům (matching principle). Novelizovaná verze IAS 23 

připouští pouze možnost aktivace výpůjčních nákladů do ceny majetku a odklání  

se od možnosti účtování úroků do nákladů. Cílem této úpravy je sjednocení účtování  

s US GAAP v rámci projektu Konvergence. 

Kvalifikované aktivum – aktivum, které nezbytně vyžaduje značné časové období k tomu, 

aby se stalo způsobilým pro zamýšlené použití nebo pro prodej. Jedná se o aktiva, do jejichž 

ocenění lze úrok a ostatní výpůjční náklady zahrnout. 

Výpůjční náklady – jsou úroky a ostatní náklady, které podnik vynaložil ve spojení 

s vypůjčením finančních prostředků. Jedná se o úroky z bankovních úvěrů, poplatky bance, 

amortizace diskontů, amortizace vedlejších nákladů, cena finanční služby – leasing, kurzové 

rozdíly. 

Míra aktivace – používá se v situaci, pokud je použito souběžně více zdrojů financování, 

k nimž jsou vázány různé výše výpůjčních nákladů. Částka výpůjčních nákladů způsobilých 

k aktivaci je vážený průměr výpůjčních nákladů.  

Aktivace aktiv – začíná v okamžiku, kdy začnou být vynakládány pořizovací náklady  

na kvalifikované aktivum. Ukončení aktivace nastává v okamžiku, kdy jsou dokončeny 

veškeré podstatné činnosti pro přípravu způsobilého aktiva pro jeho použití nebo prodej. 

Jedná se o okamžik dokončení fyzické výstavby aktiva. 

                                                 
2 Množství, které lze získat z daného aktiva po dobu jeho životnosti. 
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IV. PRAKTICKÁ APLIKACE IFRS 

 V poslední kapitole je na příkladu společnosti ABC, s. r. o. uvedeno praktické 

přiblížení vybraných rozdílů vzniklých v rozvaze, které jsou teoreticky vysvětleny  

ve 3. kapitole. 

4.1. CHARA KTERIST IKA SPOLEČNOSTI 

 Pro praktickou část jsem si vybrala společnost ABC, s.r.o., jež je výrobním 

podnikem v oblasti automobilového průmyslu. Její sídlo se nachází v Moravskoslezském 

kraji. Mnou vybraná společnost se zabývá výrobou motorových a přípojných vozidel, také 

produkuje plastové a pryžové výrobky. Společnost působí na českém trhu od prosince rok 

2007.  

 Uvedená společnost má svoji matku v Korejské republice. Mateřská společnost 

působí na trhu již od roku 1952. V současné době pokrývá svou působností Ameriku, Evropu, 

Asii, Afriku i Austrálii. Patří mezi globální partnery, pyšní se každoročním růstem, jehož 

následkem je stále rostoucí hodnota akcií. Zapojuje se také do projektů společenské  

a environmentální odpovědnosti. Nyní je kótována na korejské burze, proto podléhá sestavení 

účetní závěrky v souladu s IFRS. 

 Je vhodné zmínit značné rozdíly mezi českou a korejskou korporátní kulturou  

a chápáním role managementu. Jedním z nejvýznamnějších rozdílů je korejské chápání 

seniority a postavení ve společnosti. V Česku je zvykem ohodnocovat člověka za výkon  

na rozdíl od Korejců, kteří odměňují na základě věku a zkušeností. 

 V rámci možností rozsahu bakalářské práce jsem si vybrala několik rozdílů, které 

přiblížím v následující části.  
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4.2. LEASING  

Zvolená společnost ABC, s. r. o. si v roce 2011 pořídila nákladní automobily  

a osobní vozy formou finančního leasingu a pronajímala si pozemek. Pro potřeby bakalářské 

práce byly vybrány osobní vozy, na základě kterých je ilustrován finanční leasing podle IFRS. 

Zadání příkladu 

 Společnost ABC, s.r.o. uzavřela dne 1. 4. 2010 smlouvu s leasingovou společností  

na leasing čtyř osobních automobilů s následujícím obsahem:  

a) nájemce v průběhu leasingu uhradí 1,345 mil. Kč, 

b) doba pronájmu 6 let, roční splácení, 

c) akontace ve výši 400 tis. Kč, 

d) po skončení pronájmu se nájemce stane vlastníkem automobilů, 

e) smlouvu lze vypovědět pouze se souhlasem pronajímatele. 

 

Další informace zjištěné k 1. 4. 2010, které jsou potřebné pro klasifikaci leasingu a jeho 

účetní zachycení: 

f) životnost automobilů 8 let 

g) celková reálná hodnota (fair value) automobilů činí 1 mil. Kč (250 000 Kč 

za každý z nich) 

h) nájemci není známa implicitní úroková míra leasingu, pro určení 

diskontního faktoru využije proto přírůstkovou výpůjční úrokovou míru, 

která byla stanovena bankou na 9 %. 

Řešení příkladu 

1. Klasifikace leasingové smlouvy 

 Jedno z kritérií klasifikace finančního leasingu říká, že doba leasingu je podstatnou 

částí doby ekonomické životnosti aktiva. Podstatnou částí převzalo IFRS od US GAAP a tvoří 

75% životnosti aktiva. V našem příkladě je to: 

 

 
         

Výsledek 75% splňuje podmínky pro klasifikaci do finančního leasingu.  
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2. Zjištění současné hodnoty minimálních leasingových plateb 

Rok Budoucí sjednané platby 

Současná hodnota plateb 

při využití 9% přírůstkové 

výpůjční úrokové míry 

2010
3
 400 400 

2010 158 144 

2011 158 151 

2012 158 122 

2013 158 112 

2014 158 102 

2015 158 94 

CELKEM 1 345 1 125 

Tabulka 1 Současná hodnota minimálních leasingových plateb .
4
 

 Nyní porovnáváme fair value automobilů, která je 1 mil. Kč se současnou hodnotou 

minimálních leasingových plateb, jež byla výpočtem zjištěna a činí 1,125 mil. Kč. Další 

kritérium pro klasifikaci finančního leasingu určuje, že současná hodnota minimálních 

leasingových plateb je rovná nebo vyšší, než fair value pronajatého aktiva. Tuto podmínku 

opět smlouva splňuje. 

3. Porovnání s fair value nájemného aktiva 

 Současná hodnota minimálních leasingových plateb zjištěná ve výši 1 125 tis Kč  

za použití přírůstkové výpůjční úrokové míry 9 % je vyšší než fair value aktiva, která činí  

1 mil. Kč. Proto je při výpočtu úrokové míry a při ocenění aktiva a závazku třeba vycházet 

z fair value a vypočítat tomu odpovídající úrokovou míru.  

  

                                                 
3
 V roce 2010 společnost uhradila akontaci ve výši 400 tis. Kč, z tohoto důvodu je současná hodnota identická. 

4
  Hodnoty v tabulce v tis. Kč. 
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4. Výpočet implicitní úrokové míry 

 Metodou iterace – tedy numerickým řešením dané rovnice byla nalezena implicitní 

roční úroková míra i = 14,7691 %. Výpočet současné hodnoty plateb byl doplněn  

do posledního sloupce tabulky uvedené výše.  

Rok Budoucí sjednané platby 

Současná hodnota plateb 

při využití 14,7691% implicitní 

úrokové míry 

2010
5
 400 400 

2010 158 137 

2011 158 120 

2012 158 104 

2013 158 91 

2014 158 79 

2015 158 69 

CELKEM 1 345 1 000 

Tabulka 2 Implicitní úroková míra 
6
 

5. Výpočet odpisu automobilů 

Účetní jednotka zvolila lineární metodu odpisování: 

                     

Roční odpis činí 166,7 tis Kč. 

 

 

 

                                                 
5
 V roce 2010 společnost uhradila akontaci ve výši 400 tis. Kč, z tohoto důvodu je současná hodnota identická. 

6
 Hodnoty v tabulce v tis. Kč. 
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6. Splátkový kalendář 

 

Rok 
Splátka Závazek Sazba úroku Úrok 

Úmor 

závazku 

2010 400 1000 0,00 0 400 

2010 
157,5 

600 14,7691% 89 69 

2011 
157,5 

531 14,7691% 78 79 

2012 
157,5 

452 14,7691% 67 91 

2013 
157,5 

361 14,7691% 53 104 

2014 
157,5 

257 14,7691% 38 120 

2015 
157,5 

138 14,7691% 20 137 

CELKEM 1345 x  x 345 1000 

Tabulka 3 Splátkový kalendář 

Splátkový kalendář je součástí leasingové smlouvy. Pro naše potřeby je důležitý  

kvůli správnému promítnutí finančního leasingu v účetnictví. V tabulce je barevně vyznačena 

fair value zařízení.  

7. Účetní zachycení  

V roce 2010 došlo k těmto účetním případům:  

 

1.  Zařazení stroje do 
rozvahy nájemce (1 000)

MD

Aktivum pod 
leasingem

D

Závazek z 
leasingu

2. Platba akontace (400)

MD

Závazek z 
leasingu

D

Peníze, 
bankovní účet
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Obrázek 2 Účtování v roce 2010
7
 

 

V letech 2011 – 2015  

 

 

                                                 
7
 Všechny hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v tis. Kč. 

3.  Roční odpis automobilů (166,7)

MD

Náklady – odpisy

D

Oprávky 
k aktivům

4 a. Platba nájemného za období 2010 
(69)

MD

Závazek z 
leasingu

D

Peníze, 
bankovní účet

4b. Platba úroku za období 2010 (89)

MD

Náklady –
úroky

D

Peníze, 
bankovní účet

1a.  Platba úroku za rok (78)

MD

Náklady – úroky

D

Peníze, 
bankovní účet

1b. Platba nájemného za rok (79)

MD

Závazek z 
leasingu

D

Peníze, 
bankovní účet
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Obrázek 3 Účtování v letech 2011 - 2015
8
 

V období 2012 – 2015 bude účtování zachyceno obdobně jako v roce 2011, s použitím částek 

dle splátkového kalendáře. 

8. Promítnutí účetních operací ve výkazech
9 

V roce 2010 

Výkaz zisku a ztráty za období 2010 

odpisy 167 

úroky 89 

VH 256 

Tabulka 4 Výkaz zisku a ztráty 2010 

    Rozvaha za období 2010 

automobil 1 000 VH BO10 - 256 

oprávky - 167 Závazky z pronájmu 531 

peníze na BÚ - 558   

celkem 275 celkem 275 

Tabulka 5 Rozvaha 2010 

                                                 
8
 Všechny hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v tis. Kč. 

9
 Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v tis. Kč. 

10
 Výsledek hospodaření běžného období. 

2. Roční odpis automobilů (166,7)

MD

Náklady –
odpisy

D

Oprávky k 
aktivům
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V letech 2011 – 2015 

Výsledovka za období 2011 

odpisy 167 

úroky 78 

VH 245 

Tabulka 6 Výkaz zisku a ztráty v letech 2011-2015 

Rozvaha za období 2011 

automobil 1 000 VH BO - 245 

oprávky - 334 VH MO11 - 256 

peníze na BÚ - 715 Závazky z pronájmu 452 

celkem - 49 celkem - 49 

Tabulka 7 Rozvaha za období 2011 

 

 V období 2012 – 2015 bude účtování zachyceno podobně jako v roce 2011 

s použitím částek dle splátkového kalendáře. 

 Prvním vybraným rozdílem je leasing dlouhodobého hmotného majetku – v našem 

případě se jedná o automobily. Podle ČÚS je pořízení majetku formou leasingu zahrnuto  

do nákladů, protože leasing je chápan v české legislativě, jako výpůjčka a tedy vlastnické 

právo zůstává v držení leasingové společnosti. A aktivum podle ČÚS je podmíněno držbou 

vlastnického práva.  

 Podle IFRS je proces nakládání s majetkem pořízeným touto formou odlišný. 

Nejdříve zjišťujeme, zda se jedná o finanční nebo operativní formu leasingu. K zjištění nám 

pomáhá jasná specifikace finanční formy leasingu, kterou určuje standard. Podle IFRS může 

být pořízení majetku finanční formou leasingu zařazena do aktiv, pokud je majetek 

fakticky držen a používán ve společnosti a neohlíží se na vlastnické právo. V našem případě 

se jednalo o finanční formu. Dále zjišťujeme implicitní úrokovou míru, abychom mohli 

přesně určit hodnotu placených úroků a úmoru. Hodnotu úmoru účtujeme do aktiv, která  

se projeví v nákladech formou odpisů. Úroky účtujeme do nákladů.  

 Výhodou přístupu podle IFRS je reálnější promítnutí stavu majetku, který  

je skutečně používán podnikem.  

  

                                                 
11

 Výsledek hospodaření minulého období. 
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4.3. ODPISY 

Existují čtyři základní metody výpočtu podle IFRS. Jedná se o lineární metodu, 

metodu DDB, metodu SYD a metodu založenou na výkonu aktiva. Metody se liší výší odpisů 

v jednotlivých letech a náročností výpočtu. Obdobně, jako u ČÚS rozlišujeme formy  

rovnoměrné a zrychlené s rozdílem v metodě výpočtu. Zatímco v ÚJ podléhající české 

legislativě ve většině případů volí zrychlené metody odpisování. Pro ilustraci odpisových 

metod byly vybrány stroje pořízené společností ABC, s. r. o.  

Zadání příkladu 

Firma pořídila stroje – technologie GMT viz příloha č. 3 s následujícími domodelovanými 

údaji: 

a) pořizovací cena stroje 221 mil. Kč, 

b) odhadnutá hodnota při vyřazení 20 mil. Kč, 

c) odhad výkonu stroje 111 500 mil. ks výrobků, 

d) průměrná doba životnosti strojů je 10 let.  

Stanovíme odpis stroje v jednotlivých letech životnosti a příslušnou účetní hodnotou.  
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Řešení příkladu 

Ve 3. kapitole jsem teoreticky přiblížila různé metody odpisování. Nyní srovnám  

na základě stejného zadání různé metody odepisování a zjistím výši odpisů v jednotlivých 

letech a vývoj účetní hodnoty po celou dobu odpisování. 

1. varianta –  lineární  metoda  

Rok 
Pořizovací 

cena 

Odpisová 

základna * 
Odpis ** 

Účetní 

hodnota 

2009 221 201 20 201 

2010 221 201 20 181 

2011 221 201 20 160 

2012 221 201 20 140 

2013 221 201 20 120 

2014 221 201 20 100 

2015 221 201 20 80 

2016 221 201 20 60 

2017 221 201 20 40 

2018 221 201 20 20 

Celkem x x 201 x 

Tabulka 8 Výpočet lineární metody odpisování
12

 

* Odpisová základna se vypočítá rozdílem pořizovací ceny a hodnoty zařízení při vyřazení , 

tj.: 

           

** Odpis vypočítáme podle vzorce (viz kapitola 3): 

      

  
    

Již z názvu metody vyplývá, že výše odpisu je po celou dobu stejná a její výpočet je 

snadný a rychlý, což je hlavní důvod tak častého použití této metody v praxi. Účetní hodnota 

se snižuje pomalu a rovnoměrně.  

  

                                                 
12

 Hodnoty v tabulce jsou uvedeny v mil. Kč. 
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2. varianta –  metoda DDB 

Rok 
Účetní hodnota 

na počátku roku 
Sazba Odpis* Oprávky 

Účetní 

hodnota 

na konci roku 

2009 221 40% 89 89 132 

2010 132 40% 53 142 79 

2011 79 40% 32 174 47 

2012 47 40% 19 193 28 

2013 28 40% 12 205 16 

2014 16 40% 7 212 9 

2015 9 40% 4 216 5 

2016 5 40% 2 218 3 

2017 3 40% 2 220 1 

2018 1 40% 1 221 0 

Celkem x x 221 x x 

Tabulka 9 Výpočet metodou DDB
13

 

Tato metoda patří mezi metody zmenšujícího a pracuje s odpisovou sazbou, která je 

dvojnásobkem lineární sazby. Na rozdíl od jiných metod se od odpisové základny neodečítá 

hodnota při vyřazení.  

* Odpis je vypočítán vynásobením sazby a účetní hodnoty na počátku roku, v prvních letech:  

           

            

       atd.  

Poměrně vysoká sazba vede k vysoké hodnotě odpisů v první polovině doby odpisování  

- a tím i redukci účetní hodnoty na přibližně 5 % původní hodnoty. Dalo by se říci, že je 

jakousi obdobou metody zrychleného odpisování v české legislativě. Tato metoda je vhodná  

pro ÚJ, které potřebují, z různých důvodů, docílit vysoké hladiny oprávek v nejbližších letech 

po pořízení aktiva.  

  

                                                 
13

  Hodnoty v tabulce uvedeny v mil. Kč. 
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3. varianta –  metoda SYD  

Rok 
Odpisová  

základna* 

Zbývající 

doba 

 životnosti 

Podíl** Odpis*** 
Účetní 

hodnota 

2009 201 10 0,1818 36 164 

2010 201 9 0,1636 33 131 

2011 201 8 0,1455 29 102 

2012 201 7 0,1273 26 77 

2013 201 6 0,1091 22 55 

2014 201 5 0,0909 18 36 

2015 201 4 0,0727 15 22 

2016 201 3 0,0545 11 11 

2017 201 2 0,0364 7 4 

2018 201 1 0,0182 4 0 

Celkem x x   201 x 

Tabulka 10 Výpočet metodou SYD
14

 

Metoda SYD je metoda vedoucí ke klesajícím odpisům, které jsou založeny na jejich 

klesajícím podílu z odpisové základny. Výpočet provádíme pomocí následujícího vzorce: 

roční odpis v itém roce          
     

         

 

 

PC – pořizovací cena 

ZC – zbytková cena 

n – doba odpisování 

i – itý rok odpisování 

* Odpisovou základnu vypočítáme rozdílem pořizovací ceny aktiva a hodnotou při vyřazení  

(PC – ZC):    

                                                          

** Podíl vypočítáme podle vzorce: 
     

         

 

, v prvních letech bude výpočet vypadat takto: 

V prvním roce:   

                                                 
14

 Hodnoty v tabulce jsou v mil. Kč. 
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Ve druhém roce: 

      

           
 

        

*** Odpis vypočítáme vynásobením odpisové základny a podílu.  

V případě této metody odpis pozvolna snižuje svojí hodnotu a tím i účetní hodnota je 

rovnoměrně snižována po celou dobu odpisování. Metoda SYD patří mezi složitější metody 

vypočítání hodnoty odpisů. 

 4. varianta – metoda založená na výkonu akt iva  

Rok 
Odpisová  

základna* 

Skutečně 

vyprodukované 

 výrobky v daném  

roce (ks) 

Odpisová  

sazba** 
Odpis 

Účetní 

hodnota 

2009 201 10 553 0,0018 19 182 

2010 201 10 145 0,0018 18 163 

2011 201 10 589 0,0018 19 144 

2012 201 11 020 0,0018 20 125 

2013 201 11 310 0,0018 20 104 

2014 201 11 620 0,0018 21 83 

2015 201 12 956 0,0018 23 60 

2016 201 10 894 0,0018 20 40 

2017 201 10 562 0,0018 19 21 

2018 201 11 851 0,0018 21 0 

Celkem x 111 500 x 201 x 

Tabulka 11 Výpočet metodou založenou na výkonu aktiva
15

 

 Metoda založena na výkonu aktiva je nejvhodnější pro stroje, u nichž lze očekávanou 

životnost určit množstvím vyrobených výstupů. Vypočítáme jej podle vzorce: 

                                                 
15

 Hodnoty v tabulce jsou v mil. Kč. 
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kde 

                 
                                      

                            16
 

* Odpisovou základnu vypočítáme rozdílem pořizovací ceny aktiva a hodnotou při vyřazení 

(PC – ZC): 

           

** Výpočet pro odpisovou sazbu:  

                 
        

       
         

 Výše odpisů je závislá přímo na výkonu v daném roce. V tomto případě je to 

v průměru 20 mil. Kč. Účetní hodnota klesá pozvolna, je rozložena na celou dobu odpisování 

rovnoměrně. 

 ÚJ účtující podle IFRS volí ve většině případů rovnoměrnou podobu, konkrétně 

lineární metodu. Výhodou této metody je její snadný a rychlý výpočet. Hlavním rozdílem 

mezi ČÚS a IFRS je doba odpisování u daňových odpisů. ČÚS deklarují počet let odpisování 

podle druhu majetku. Podle IFRS však mateřské společnosti mají možnost nařídit svým 

dcerám odlišnou dobu odpisování a tak může dojít k odlišné účetní hodnotě majetku.  

4.4. VÝPŮJČNÍ NÁKLAD Y  

Zadání příkladu 

 Společnost ABC, s.r.o. v roce 2010 zahájila výstavbu nové výrobní haly – HB 

Project. Výše investice do tohoto projektu dosáhne 8 218 tis. USD (154 095 tis. Kč 17). 

Důvodem investice je snížení nákladů na dopravu. Doposud společnost dováží surový 

materiál – EPP pro výrobu plastických komponentů z Jižní Koreje. Během května 2011 se 

rozjede běžná výroba v nové výrobní hale, viz příloha č. 3.  

 Společnost si na výstavbu haly vzala úvěr od banky v hodnotě 5 000 tis USD  

(93.755 tis Kč18). Smlouva o úvěru byla podepsána 16. srpna 2010 a celková částka je splatná 

                                                 
16

 Množství, které se získá z daného aktiva po dobu jeho životnosti.  
17

  Kurz ČNB k 31. 12. 2010 byl 18,751 USD/CZK. 
18

 Výpočet podle kurzu ČNB k 31. 12. 2010. 
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jednou splátkou 13. října 2013. Úroky jsou placeny kvartálně. Úroková sazba – referenční 

sazba PRIBOR19 + marže 3% p.a. viz příloha č. 3.  

Řešení příkladu 

 IAS 23 definuje tzv. kvalifikovaná aktiva jako aktiva, u nichž nutně trvá určitou 

dobu, než jsou připravená k zamýšlenému použití. Je zřejmé, že výstavba výrobní haly tuto 

podmínku splňuje, proto počítáme tzv. výpůjční náklady, které se váží pouze v souvislosti  

s využitím cizích zdrojů financování. V našem případě je to úvěr od banky v hodnotě  

93 755 tis. Kč, který je splatný jednou splátkou za tři roky, proto se jedná o jednoduché 

úročení. Nyní vypočítáme hodnotu úroků za jednotlivé kvartály.  

Datum Jistina Úroková sazba* Úrok 

31. 12. 2010 93 755 0,9452% 1 331 ** 

31. 3. 2011 93 755 0,9452% 886 

30. 6. 2011 93 755 0,9452% 886 

30. 9. 2011 93 755 0,9452% 886 

31. 12. 2011 93 755 0,9452% 886 

31. 3. 2012 93 755 0,9452% 886 

30. 6. 2012 93 755 0,9452% 886 

30. 9. 2012 93 755 0,9452% 886 

31. 12. 2012 93 755 0,9452% 886 

31. 3. 2013 93 755 0,9452% 886 

30. 6. 2013 93 755 0,9452% 886 

30. 9. 2013 93 755 0,9452% 886 

13. 10. 2013 0 0,9452% 130 

Celkem x x 11 209 

Tabulka 12 Výpočet výpůjčních nákladů
20

 

* Úroková sazba je kvartální a je vypočítaná z roční marže banky (3%) a sazby PRIBOR:  

                                                 
19

 PRIBOR pro USD 31. 12. 2010 byl 0,78094. 
20

 Hodnoty v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč. 
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** Úrok je počítán za období 16. 8. 2010 – 31. 12. 2010 a proto je nutno dopočítat denní bázi.  

Měsíční úrok:  

   

 
     

Denní úrok: 

   

  
    

Úrok za období 16. 8. 2010 – 31. 12. 2010: 

                   

Nákladové úroky se počítají od začátku výstavby haly do doby zaběhnutí produkce. V našem 

případě je o období od 16. 8. 2010 do 30. 4. 2011. 

                  

  V období budou úroky v hodnotě 2 512 mil Kč aktivovány do pořizovací ceny 

výrobní haly. Po uvedení investice do provozu budou kvartálně placené úroky účtovány  

do nákladů společnosti až do doby splacení celé jistiny.  

4.5. PROMÍTNUTÍ VYBRANÝCH  ROZDÍLŮ ME ZI IFRS A ČÚS   

VE VÝKA ZEC H  

 V poslední části sestavím reportovací balíček (Reporting Package). Jedná se pouze  

o zjednodušenou verzi, která obsahuje Výkaz o finanční pozici a Výkaz zisku a ztráty. 

Z těchto výkazů byly vybrány pouze položky podstatné pro bakalářskou práci.  Jedná  

se o položky nezbytně nutné pro kontext a o položky, u kterých se úprava podle IFRS liší  

a kterým byl věnován začátek této kapitoly. 
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Rozvaha – Výkaz o f inanční  pozic i ke konci období 2010
21

 

Označení Položka výkazu 

Účetnictví 

 dcery 

netto 

hodnota 

Úprava 

Údaje 

reportované 

matce 

  AKTIVA CELKEM 
518 474 -1 142 517 332 

B Dlouhodobý majetek 407 001 -584 406 417 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 752 -924 828 

B. I. I. Zřizovací výdaje 924 -924* 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 405 249 340 404 909 

B. II. I. Pozemky 6 459 0 6 459 

B. II. III. 
Samostatné movité věci  

a soubory movitých věcí 183 540 -991** 182 716 

B. II. VII 
Nedokončený dlouhodobý  

hmotný majetek 26 303 1 331*** 27 634 

C Oběžná aktiva 109 126 -558**** 108 568 

D Časové rozlišení 2 347 0 2 347 

 
PASIVA CELKEM 

518 474 -1142 517 332 

A Vlastní kapitál 181 615 -1142 181615 

A. V. Výsledek hospodaření BO 34 789 -1673☼ 32 647 

B Cizí zdroje 336 859 -1673 335 859 

B. III. Krátkodobé závazky 51 650 0 52 119 

B. IV. Dlouhodobé závazky 281 265 531☼☼ 281 796 

Tabulka 13 Výkaz o finanční pozici ke konci období 2010 

*  Zřizovací výdaje nejsou součástí aktiv. Promítnou se v ostatních provozních nákladech.  

**  Položku samostatné movité věci upravíme o odpisy strojů, které snížíme o 1 824 tis Kč 

podle metody založené na výkonu aktiva. Tato metoda je nejvhodnější pro stroje a byla 

                                                 
21

 Hodnoty v tabulce jsou uvedeny v tis Kč. 
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vybrána mateřskou společností. Položku navýšíme o leasing automobilů v hodnotě 1 000 

tis. Kč a snížíme o 167 tis o oprávky k automobilu. 

*** Společnost splácí úroky z úvěru v hodnotě 1 331 tis Kč na stavbu výrobní haly a tyto 

úroky aktivujeme do pořizovací ceny aktiva do položky nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek. 

**** Oběžná aktiva -  z bankovního účtu byla zaplacena akontace v hodnotě 400 tis. Kč  

a první leasingová splátka v hodnotě 158 tis. Kč. 

☼ Výsledek hospodaření byla upraven o položky zřizovacích výdajů.  

☼☼  V položce dlouhodobé závazky je promítnutý leasingové splátky v dalších letech.  

 

 

Výkaz z isku a ztráty 2010
22

 

Označení Položka výkazu 
Účetnictví 

 dcery 
Úprava 

Údaje 

reportované 

matce 

I. Tržby za prodej zboží  38 264 0 38 264 

A Náklady vynaložené na prodané zboží 35 571 0 35 571 

II. Výkony 226 241 0 226 241 

B Výkonová spotřeba 132 683 -1 000 131 683 

B.  II. Služby 18 990 -1 000* 17 990 

C Ostatní náklady 28 111 0 28 111 

D Daně a poplatky 73 0 73 

E  
Odpisy dlouhodobého nehmotného  

a hmotného majetku 31 167 -1 824** 29 343 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého  

majetku a materiálu 578 0 578 

F 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 442 0 442 

                                                 
22

 Hodnoty v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč. 
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G 

Změna stavu rezerv a opravných položek v 

provozní oblasti  

a komplexních nákladů příštího období 63 0 63 

IV. Ostatní provozní výnosy 124 0 124 

H Ostatní provozní náklady 1 746 2 410*** 4 156 

  
PROVOZNÍ VÝSLEDEK 

HOSPODAŘENÍ 35 351 -414 34 937 

IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 32 915 0 32 915 

L Náklady z přeceněných CP a derivátů 13 965 0 13 965 

X.  Výnosové úroky 1 065 0 1 065 

N Nákladové úroky 8 376 -1 331**** 7 045 

XI. Ostatní finanční výnosy 37 793 0 37 793 

O  Ostatní finanční náklady 49 448 0 49 448 

  
FINANČNÍ VÝSLEDEK 

HOSPODAŘENÍ -16 -1 331 -1 347 

Q Daň z příjmů za běžnou činnost 546 0 546 

  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BČ 34 789 -1 745 33 044 

  
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA 

ÚČETNÍ OBDOBÍ  34 789 -1 745 33 044 

  
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED 

ZDANĚNÍM 34 789 -1 745 33 044 

Tabulka 14 Výkaz zisku a ztráty za období 2010 

*  Položka Služby – zde nezahrnujeme finanční leasing automobilů, avšak jej promítneme 

v aktivech. 

**  Nákladovou položku odpisů snížíme o 1 824 tis. Kč, která byla zjištěna metodou 

založenou na výkonu aktiva, která nejvíce odpovídá pro stroje. 

***  Do ostatních provozních nákladů zahrneme zřizovací výdaje, protože podle IFRS  

se nezahrnují do aktiv. 

**** Společnost splácí úroky z úvěru na stavbu výrobní haly a tyto úroky aktivujeme  

do pořizovací ceny aktiva přesunem do aktiv.  
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 Z tohoto prostého příkladu je zřejmé, že hodnota aktiv a pasiv je podle IFRS  

o 417 tis. Kč nižší a výsledek hospodaření před zdaněním je nižší o 1 745 tis. Kč. Je nutno 

ještě jednou připomenout, že se jedná pouze o jakýsi nástin, jak report mateřské společnosti 

vypadá.  

 IFRS neudává přesný formát účetních výkazů. Námi vybraná společnost ABC, s. r. o. 

se dohodla s matkou na české podobě účetních výkazů. Výkaz ukazuje v prvním sloupci  

vykazování podle české legislativy, ve druhém jsou úpravy a ve třetím je vykazování podle 

IFRS, které je součástí reporting package posíláno mateřské společnosti.  

 Společnost má povinnost sestavit reporting package své mateřské společnosti  

se sídlem v Koreji. Bylo vybráno několik rozdílů v položkách aktiv, které se vykazují odlišně. 

Podle velikosti dceřiné společnosti je potřeba zvolit frekvenci sestavování reporting package. 

Společnost ABC, s. r. o. zvolila roční report.  

 Docházím k závěru, že systém reportovacích balíčků vede k účetní harmonizaci  

a zajišťuje vypovídací schopnost výkazů matek.  

 V konečném důsledku lze říci, že sestavní reporting package není zcela jednoduchou 

záležitostí. Vyžaduje podrobné prostudování problematiky jednotlivých položek výkazů. 

V České republice ještě nejsou stále IFRS běžnou záležitostí, proto je pro kontrolu potřeba 

odborné pomoci.  
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V. ZÁVĚR 

Od 1. 1. 2011 vešla v platnost novela č. 410/2010 Sb., kterou se mění zákon  

o účetnictví [11]. Tato novela upravuje možnost zachovat vedení účetnictví a sestavování 

účetní závěrky podle IFRS pro účetní jednotky, jejichž cenné papíry přestaly být 

obchodovány na regulovaném trhu cenný papírů státu se sídlem v členském státě EU. Dále 

upravuje rozšíření možnosti vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky podle IFRS pro 

konsolidující a konsolidované účetní jednotky. Sjednocuje podmínky povinnosti vedení 

účetnictví pro zahraniční fyzické osoby.  

 Po prostudování problematiky věrného zobrazení finanční situace, která je 

transparentně deklarována v Koncepčním rámci, docházím k závěru, že je to ještě v dnešní 

době vzdálená vize oblasti reportingu. Svět se od doby hospodářské krize 30. let minulého 

století se zabývá otázkou vypovídací schopnosti účetních výkazů, avšak tato záležitost je stále 

pouze vizí. Pokrok určitě nastal, a to nemalý. Otázkou ale zůstává, zda jsou mezinárodní 

organizace účetních, jako například IFAC natolik vlivné, aby se prosadily v silné, celosvětově 

známé lobby. Jak dlouho tento vývoj bude trvat, ukáže čas. Dle mého názoru je to otázka 

desetiletí. Nicméně věřím, že se situace bude zlepšovat, účetní výkazy se stanou srovnatelné  

a budou vykazovat opravdu co nejvěrnější finanční obraz podniku.  

 Jedna z teoretických informací, která mě velice zaujala, je poněkud odlišná cílová 

skupina uživatelů účetních výkazů z pohledu ČÚS a IFRS. Česká legislativa je zaměřena  

spíše na interní uživatele, převážně na manažery a z externího pohledu je z daňových důvodů 

významným uživatelem stát. Tento daňový požadavek však do značné míry zkresluje   

– z pohledu IFRS – vypovídací účel účetních výkazů. Standardy kladou značný důraz  

na finanční účel účetní závěrky, který více podporuje tolik žádanou srovnatelnost účetních 

výstupů. Z toho vyplývá, že hlavními uživateli jsou podle IFRS spíše investoři. 

 Jedním z podstatných rozdílů v součástech účetní závěrky podle IFRS je povinný 

výkaz o peněžních tocích, výkaz o změnách vlastního kapitálu, také příloha se liší svým 

obsahem a v některých případech výkaz o finanční pozici k počátku nejstaršího srovnávacího 

období.  

 Cílem mé bakalářské práce bylo rámcově přiblížit obsah, podobu reportu účetní 

závěrky dcery matce. Touto problematikou se zabývá standard IFRS 1 První přijetí 

Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, který stanovuje, za jakých podmínek jsou 

mateřské společnosti povinny sestavovat konsolidované účetní závěrky. Pro sestavení této 

závěrky mateřské společnosti potřebují podklady o hospodaření svých dcer za účetní období. 
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V praxi matky posílají svým dcerám požadovanou formu v tabulkovém kalkulátoru, kterou 

všechny dcery doplní. Tyto podklady nazýváme reporting package.  

 Dílčím cílem práce bylo přiblížení několika rozdílů mezi ČÚS a IFRS. Rozsah 

bakalářské práce neposkytuje dostatečný prostor k tak rozsáhlé tématice, proto jsem si vybrala 

čtyři rozdíly v oblasti majetku. Jedná se o leasing, odpisy dlouhodobého hmotného majetku, 

výpůjční náklady a zřizovací výdaje. Tuto problematiku jsem teoreticky popsala a v praktické 

části zjištěné poznatky aplikovala do společnosti ABC, s.r.o. Tato společnost je dcerou 

mateřské společnosti, která má akcie kotované na burze, z čehož vyplývá, že je povinna 

sestavovat konsolidovanou účetní závěrku podle IFRS a její dcera má povinnost sestavení 

reporting package. Na konci praktické části jsem se pokusila promítnout vzniklé rozdíly  

ve výkazu o finanční pozici a ve výkazu zisku a ztráty. V obou případech se jedná  

o zkrácenou a zjednodušenou verzi, která je dostačující pro znázornění dané problematiky. 

Tímto jsem naplnila cíl své bakalářské práce. 

 Tendence harmonizace stále sílí, a proto dle mého názoru vzroste v blízké budoucnosti 

množství českých účetních jednotek, které budou podléhat povinnosti reportování podle 

IFRS, resp. vedení účetnictví podle IFRS. Z tohoto důvodu bych doporučovala mladší 

generaci, aby se jakoukoli formou více vzdělávala, zajímala o tuto problematiku. Také bych 

doporučila Komoře certifikovaných účetních a publikujícím akademickým pracovníkům 

větší zaměření na osvětu, více publikovat k dané problematice. V průběhu zpracování 

bakalářské práce jsem se nesetkala s příliš velkým množstvím literatury zaměřené  

na praktickou aplikaci IFRS v českém prostředí.    
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Seznam zkratek 

 

ÚJ účetní jednotka 

ZoÚ zákon o účetnictví  

a.s. akciová společnost 

atd a tak dále 

tzv. tak zvaný 

tj. to jest 

BČ běžná činnost 

ČÚS České účetní standardy 

IFRS International Financial Reporting Standards  

 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví  

IFAC International Federation of Accountants  

Mezinárodní federace účetních 

IASC International Accounting Standards Committee  

Mezinárodní výbor pro účetní standardy 

IAS International Accounting Standards  

Mezinárodní účetní standardy 

IASB International Standards Board  

Rada pro Mezinárodní standardy účetního výkaznictví  

SAC Advisory Council  

Poradní výbor 

IFRIC International Financial Reporting Interpretations Committee  

Výbor pro interpretace standardů mezinárodního účetního výkaznictví  

DDB Double Declining Balance Method 

SYD Sum of Years´ Digits Method 

PV present value  

současná hodnota 

US GAAP United States Generally Accepted Accounting Principles 

OR Obchodní rejstřík 

EU Evropská Unie 

CP cenné papíry 

ES Evropské společenství 
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MD má dáti 

D dál 

ČR Česká republika 

s. r. o. společnost s ručením omezeným 

Kč korun českých 

i úroková míra 

n doba životnosti  

ZC zbytková cena 

mil. milionů 

tis. tisíc 

VH výsledek hospodaření  

VH BO výsledek hospodaření běžného období  

VH MO výsledek hospodaření minulého období  

GMT vysokopevnostní plasty 

EPP expandovaný polypropylen 

USD americký dolar 

p.a. per annum –  ročně  

PRIBOR Prague InterBank Offered Rate  

průměrná sazba 

 

 

 

  



 
 45 

Prohlášení o využití výsledku bakalářské práce 
 

 

 

Prohlašuji, že 

 

- jsem byla seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon  
č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských  

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního  

a § 60 – školní dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen  

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít  

(§ 35 odst. 3)  

- souhlasím s tím, že bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována  

v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské 

práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o bakalářské práci budou zveřejněny  

v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu  
s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO  

na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

V Ostravě dne ………………………… 

 

 

                                                          ………………………………………… 

                                                                              Beata Motyková 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa trvalého pobytu studenta:  

 

Průkopnická 1985, Karviná 1, 733 01 

  



 
 46 

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1 – Rozvaha 2010  

Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty 2010 

Příloha č. 3 – Příloha 2010 


