
  



  

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 



1 

 

 

Obsah 

 

Obsah .................................................................................................................................... 1 

Úvod ...................................................................................................................................... 3 

1 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IAS/IFRS) ................................................ 5 

1.1 Historie IAS/IFRS ................................................................................................... 5 

1.2 Struktura  IAS/IFRS ................................................................................................. 6 

1.3 Přehled standardů v souboru IAS/IFRS .................................................................... 8 

1.4 Koncepční rámec- základní východisko Mezinárodních účetních standardů ............. 9 

1.5 IFRS  a jejich interpretace IFRIC ........................................................................... 10 

1.6 Účetnictví v České republice .................................................................................. 11 

1.7 Harmonizace účetnictví (výkaznictví) v rámci Evropské unie ................................ 12 

2 IAS 11- Stavební smlouvy ............................................................................................ 15 

2.1 Cíl standardu .......................................................................................................... 16 

2.2 Definice a specifika stavebního projektu ................................................................ 16 

2.3 Uznání nákladů a výnosů stavebního projektu ........................................................ 18 

2.4 Metoda procenta rozpracovanosti ........................................................................... 20 

2.5 Praktické aspekty uplatňování IAS 11 .................................................................... 22 

2.5.1 Aktuálnost kalkulace ..................................................................................... 22 

2.5.2 Úplnost nákladů ............................................................................................ 23 

2.5.3 Zahrnutí rizik ................................................................................................ 24 

2.5.4 Rozvrhování nepřímých (reţijních) nákladů .................................................. 24 

2.6 Projekty v cizí měně............................................................................................... 25 

3 Charakteristika společnosti Skanska a. s. ....................................................................... 27 

3.1 Historie společnosti ................................................................................................ 27 

3.2 Hlavní oblasti podnikatelské činnosti ..................................................................... 28 

4 Aplikace IAS 11 ve společnosti Skanska a. s. ................................................................ 29 

4.1 Vnitřní předpisy a pravidla ..................................................................................... 29 

4.2 Charakteristika významných staveb ....................................................................... 29 

4.3 Zásady vykazování stavebních kontraktů dle IAS 11 ve společnosti Skanska a. s. .. 30 

4.4 Korekce vykazování nedokončených staveb ve společnosti Skanska a. s. ............... 31 

4.5 Účtování o stavebních kontraktech pro vykázání dle IAS 11 .................................. 32 



2 

 

4.6 Příklad ................................................................................................................... 33 

5 Porovnání praktického přístupu s teoretickým a návrh jeho zlepšení ............................. 45 

Závěr ................................................................................................................................... 48 

Seznam pouţité literatury ..................................................................................................... 49 

Seznam zkratek .................................................................................................................... 50 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 51 

 



3 

 

Úvod 

 

 Významným charakteristickým rysem současného vývoje světové ekonomiky je 

globalizace. Dochází k pohybu zboţí, kapitálu a pracovních sil přes hranice států. Zároveň 

s nimi se pohybují přes hranice států i ekonomické informace, podle níţ se účastníci 

kapitálových společností rozhodují. Základním zdrojem ekonomických informací jsou 

výstupy z účetnictví v podobě účetních výkazů a rozsáhlé poznámky a komentáře. Cílem je 

vytvořit světové účetnictví, které by bylo srozumitelné pro všechny zahraniční investory.  

 

 V dnešní době existují dva typy mezinárodních systémů. Jedná se o Mezinárodní 

standardy účetního výkaznictví (IAS/IFRS), které se pouţívají hlavně v Evropě a Všeobecně 

uznávané účetní zásady (US GAAP), které se pouţívají v USA.  

 

 Pro účetní jednotky v České republice se stalo významné datum 1. 1. 2005. Od tohoto data 

byla novelou zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu č. 1606/2002 ustanovena povinnost pro účetní jednotky, které jsou obchodní 

společností a jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných 

papírů v členských státech Evropské unie, účtovat a sestavovat účetní závěrku v souladu 

s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IAS/IFRS). 

 

 Cílem mé práce bylo zaměření se na aplikaci standardu IAS 11 ve stavební firmě Skanska  

a. s., který se týká stavebních kontraktů a porovnat praktický přístup s teoretickým a 

navrhnout jeho zlepšení. 

 

 V teoretické části popisuji systém mezinárodních standardů účetního výkaznictví, jeho 

historii a strukturu. Pro větší přehled jsem dále uvedla seznam všech standardů IAS/IFRS 

platný k datu 17. 2. 2011. Dále se zmiňuji o koncepčním rámci IAS/IFRS, o jejich 

interpretaci, o účetním systému v České republice a na závěr se zmiňuji o harmonizaci 

účetnictví v rámci Evropské unie. 

 V další kapitole se pak věnuji standardu IAS 11- Stavební smlouvy, kde popisuji jeho cíl, 

definici stavebního projektu, metodu procenta rozpracovanosti a praktické aspekty 

uplatňování IAS 11.  
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 V praktické části nejdříve uvádím stručnou charakteristiku společnosti Skanska a. s., její 

historii a hlavní oblasti jejího podnikání.  

 V další kapitole se věnuji aplikaci IAS 11 ve společnosti Skanska a. s. a uvádím vnitřní 

předpisy a pravidla. Dále se zmiňuji o významných stavebních kontraktech ve společnosti a 

poté o zásadách vykazování stavebních kontraktů dle IAS 11. Následně se zmiňuji o korekci 

vykazování nedokončených staveb a o účtování stavebních kontraktů pro vykázání dle IAS 11 

s následným uvedením praktického příkladu. 

 V závěrečné kapitole porovnávám praktický přístup s teoretickým a navrhuji jeho 

zlepšení. 
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1 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IAS/IFRS) 

 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IAS/IFRS- tuto zkratku budu dále pouţívat 

v celé této práci) jsou souborem standardů účetního výkaznictví, který vydává Rada pro 

mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards Board- IASB) a 

souvisejících interpretací. Patří mezi nejdůleţitější standardy účetního výkaznictví na světě. 

Tyto standardy nejsou obecně platnou právní normou. Jde o účetní systém, který je určený pro 

kótované společnosti a společnosti s podnikatelskými aktivitami značného rozsahu a jehoţ 

aplikace si vyţaduje značné odborné kvality příslušných pracovníků.  

 

Mezinárodní účetní standardy mohou být více či méně přijímány do národních či 

nadnárodních legislativ, v závislosti na typu právního prostředí. Obchodní společnosti v 

České republice, které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu 

cenných papírů v členských státech Evropské unie, mají od 1. 1. 2005 povinnost, účtovat a 

sestavovat účetní závěrku v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví 

(IAS/IFRS). 

 

1.1  Historie IAS/IFRS 

 

V sedmdesátých letech dvacátého století začaly vznikat Mezinárodní účetní standardy. 

První návrhy na zaloţení Mezinárodního výboru pro účetní standardy (International 

Accounting Standards Committee- IASC) přišly na zasedání desátého Světového kongresu 

účetních v Sydney roku 1972. O rok později (1973) vzniká Výbor pro tvorbu mezinárodních 

účetních standardů (IASC) na základě souhlasu devíti států- Velké Británie, Francie, 

Německa, Nizozemí, Irska, Japonska, Mexika, Kanady, USA a Austrálie. Od roku 1983 se 

stávají členy IASC všechny profesní organizace sdruţené v Mezinárodní federaci účetních 

(International Federation of Accountants- IFAC).  

  

Cílem uvedeným v zakládací listině bylo: 

 pracovat na zlepšení a vytvoření harmonizačních pravidel a účetních standardů, 

 ve veřejném zájmu zveřejňovat a formulovat účetní standardy a pravidla pro 

vykazování a tím zabezpečit jejich celosvětové uţití. 
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Na konci roku 1999 bylo rozhodnuto vytvořit novou organizační strukturu této instituce. 

Rozhodlo se, ţe se IASC stane samostatnou organizací podobné nadaci, která bude řízena 

správci. Cílem změn bylo zlepšit činnosti IASC. Na základě tohoto rozhodnutí vznikla 

Nadace Výboru pro mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standard 

Committee Foundation- IASCF), která zajišťuje financování činností prostřednictvím 

příspěvků velkých účetních firem, soukromých finančních institucí, průmyslových podniků, 

atd. Nadaci řídí správci, kteří jmenují členy Rady pro mezinárodní účetní standardy (IASB) a 

sledují efektivitu jejich práce. Správci také jmenují Poradní sbor (Standards Advisory 

Council- SAC) a Výbor pro interpretaci mezinárodního účetního výkaznictví (International 

Financial Reporting Interpretations Committee- IFRIC).  

 

Během devadesátých let začal Výbor úzce spolupracovat s Mezinárodní organizací komisí 

cenných papírů (International Organization of Securities Commisions- IOSCO). Výbor 

původně jako nevládní organizace neměl ţádné pravomoci vynutit uţívání svých standardů. 

Protoţe šlo o organizaci světovou, nebylo moţné se při rozšiřování a vlastním pouţívání 

standardů spolehnout jenom na činnost vlády jedné země. Členové IOSCO mají velký zájem 

na tom, aby účetní výkaznictví poskytovalo přehledné, věrohodné a úplné informace.  

 

Za existence Výboru pro Mezinárodní účetní standardy vzniklo 41 standardů, které jsou 

označovány jako Mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards-  IAS). 

V roce 2001 se Výbor pro Mezinárodní účetní standardy nahradil Radou pro Mezinárodní 

účetní standardy (International Accounting Standards Board- IASB). Tato rada je sloţena ze 

14 členů z devíti zemí. Od stejného roku jsou místo Mezinárodních účetních standardů (IAS) 

vydávány Mezinárodní standardy účetního (finančního) výkaznictví (International Financial 

Reporting Standards- IFRS). Do současnosti bylo vydáno devět standardů IFRS. 

 

1.2 Struktura  IAS/IFRS 

 

Rada pro Mezinárodní účetní standardy (IASB) kaţdý rok vydává publikaci obsahující 

úplnou, aktualizovanou verzi IAS/IFRS. Vţdy na začátku publikace IAS/IFRS bývají stručně 

shrnuty základní změny, ke kterým došlo v daném vydání. 
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Cílem IASB je vytvoření úplného systému kvalitních, srozumitelných a vymahatelných 

účetních standardů a zároveň prosadit jejich celosvětové vyuţití.  

 

Úvodní části obsahují charakteristiku jednotlivých orgánů, pouţívané pracovní postupy 

při tvorbě IAS/IFRS a výkladu IFRIC  a stanovy nadace IASCF. 

 

Předmluva k Mezinárodním standardům účetního výkaznictví popisuje základní cíle 

IASCF a jejích orgánů a náplň činnosti. 

 

Účetní závěrky sestavené v souladu s IAS/IFRS by měly obsahovat kvalitní, zřejmé a 

srovnatelné informace, důleţité pro uţivatele.  

Ve spolupráci s autory národních účetních standardů je třeba, aby byl celý komplex 

IAS/IFRS  v souladu s národními účetními standardy jednotlivých zemí. Je důleţité, aby bylo 

vţdy přijato nejkvalitnější řešení. 

 

Struktura obsahu jednotlivých standardů 

 

Jednotlivé standardy mají následující formální strukturu: 

 Obsah 

 Úvod- obsahuje základní shrnutí důvodů pro vydání standardu (jde o stručné shrnutí 

obsahu). 

 Text standardu často obsahuje (v souvislosti s předmětem standardu) následující části: 

 cíl, 

 rozsah působení, 

 výchozí definice (u standardů IFRS jsou definice uvedeny v rámci dodatků), 

 pravidla rozpoznání vykládaného prvku nebo transakce v účetnictví,  

 oceňování v okamţiku rozpoznání a k bilančnímu dni, 

 zveřejnění- v této části popisují standardy své poţadavky na zveřejnění       

 informací týkajících se daného tématu v účetní závěrce, 

 datum účinnosti. 

 Dodatky, které obsahují například ilustrační příklady, aplikační poznámky či příručku. 

 Zdůvodnění závěrů- toto zdůvodnění závěrů vede k lepšímu pochopení standardu. 

 Implementační příručka- je obsaţena jen v některých standardech. 
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 Tabulkový přehled změn provedených ve standardu- změny, ke kterým došlo během 

posledního vydání. 

 

1.3 Přehled standardů v souboru IAS/IFRS 

 

Přehled vydaných mezinárodních standardů platných k 17. 2. 2011. 

 

a) Mezinárodní účetní standardy- IAS 

 

IAS 1 Prezentace účetní závěrky 

IAS 2 Zásoby 

IAS 7 Výkazy peněţních toků 

IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby 

IAS 10 Události po rozvahovém dni 

IAS 11 Smlouvy o zhotovení 

IAS 12 Daně ze zisku 

IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení 

IAS 17 Leasingy 

IAS 18 Výnosy 

IAS 19 Zaměstnanecké poţitky 

IAS 20 Účtování státních dotací a zveřejnění státní podpory 

IAS 21 Dopady změn měnových kurzů  

IAS 23 Výpůjční náklady 

IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran 

IAS 26 Účtování a vykazování penzijních plánů 

IAS 27 Konsolidovaná a separátní účetní závěrka 

IAS 28 Investice do přidruţených podniků 

IAS 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách 

IAS 31 Podíly na společném podnikání 

IAS 32 Finanční nástroje: prezentace 

IAS 33 Zisk na akcii 

IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví 

IAS 36 Znehodnocení aktiv 
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IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky 

IAS 38 Nehmotná aktiva 

IAS 39 Finanční nástroje: účtování a ocenění 

IAS 40 Investiční nemovitost 

IAS 41 Zemědělství 

 

b) Mezinárodní standardy účetního výkaznictví- IFRS 

 

IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 

IFRS 2 Úhrada vázaná na akcie 

IFRS 3 Podnikové kombinace 

IFRS 4 Pojistné smlouvy 

IFRS 5 Dlouhodobá aktiva drţená k prodeji a ukončované činnosti 

IFRS 6 Průzkum a vyhodnocení nerostných zdrojů 

IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování 

IFRS 8 Provozní segmenty 

IFRS 9 Finanční nástroje 

 

1.4 Koncepční rámec- základní východisko Mezinárodních účetních standardů 

 

 Koncepční rámec je velmi důleţitou úvodní částí IAS/IFRS. Definují se tu účetní zásady 

a předpoklady, základní prvky účetní závěrky- aktiva, závazky, vlastní kapitál, výnosy a 

náklady. Definice a zásady, které jsou uvedeny v Koncepčním rámci, zásadně ovlivňují obsah 

informací zveřejňovaných v účetní závěrce. Z těchto definic vycházejí jednotlivé standardy, 

které se zabývají konkrétními oblastmi a účetními problémy. 

 

Koncepční rámec vymezuje: 

 uţivatele účetní závěrky a jejich informační potřeby, 

 cíl účetní závěrky, 

 základní předpoklady sestavení účetní závěrky, 

 kvalitativní charakteristiky účetní závěrky, 

 obsah a způsob rozpoznání základních prvků, které tvoří obsah účetní závěrky,  

 koncepty oceňování, 
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 pojetí kapitálu a uchování kapitálu. [1] 

 

1.5 IFRS  a jejich interpretace IFRIC 

 

Výbor pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (IFRIC) byl jmenován správci 

nadace IASCF v březnu 2002 a nahradil stávající výbor SIC (Standing Interpretations 

Committee). Jejich úkolem je formou výkladu vytvořit pravidla umoţňující jednotné pouţití 

IFRS v případě sporných otázek. IFRIC vydává kaţdé čtvrtletí informační bulletin „Insight“, 

jenţ obsahuje aktuální informace o projektech. Správci nadace IASCF mohou zástupcům 

regulačních institucí umoţnit účastnit se zasedání IFRIC a vyjadřovat své názory. Všechna 

zasedání IFRIC a ISAB jsou veřejnosti přístupná. 

 

Tvorba standardů zahrnuje následující kroky: 

1. Navrhne se téma (projekt) se ţádostí o identifikaci a posouzení souvisejících otázek, 

zváţí se, zda se problematika musí upravit samostatným standardem, nebo zda je 

moţno daný problém řešit aplikací obecných zásad a definic v koncepčním rámci 

(ţádost o posouzení problému podávají odborníci, kteří pracují u IASB). 

2. Studie národních úprav daného problému a řešení pouţívaných v praxi. 

3. Konzultace se SAC, zda je vhodné zařadit dané téma. 

4. Vytvoří se poradní skupina, která bude poskytovat radě doporučení při řešení projektu. 

5. Vydají se diskusní materiály k veřejnému připomínkování. 

6. Vydá se zveřejněný návrh, který muselo odsouhlasit alespoň osm členů rady, 

k veřejnému připomínkování. 

7. Vydá se zdůvodnění závěrů v rámci zveřejněného návrhu. 

8. Posoudí se připomínky ke zveřejnění návrhu, které byly obdrţeny ve stanovené lhůtě. 

9. Realizace veřejného slyšení či testů v praxi, jestliţe se budou zdát jako účelné. 

10. Standard se musí odsouhlasit nejméně osmi hlasy. 

11. Vydá se zdůvodnění závěrů v rámci standardu. 

 

Z těchto kroků vyplývá, ţe proces tvorby či úpravy jednotlivých standardů a interpretací 

je veřejnou záleţitostí, coţ je velkou výhodou tohoto systému. Veřejnost tak můţe vyslovovat 

své názory a připomínky na právě vznikající dokumenty. Právě projednávané otázky lze najít 

na internetu: http://www.iasb.co.uk/. 

http://www.iasb.co.uk/
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1.6 Účetnictví v České republice 

 

Česká účetní legislativa (CAS) je národní účetní systém, který je zaloţen na pravidlech a 

podléhá poţadavkům předpisů Evropské unie a z toho plynoucích závazků pro Českou 

republiku. Hlavním pilířem české účetní legislativy je Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Je 

základní, obecně platnou legislativní normou, která platí v České republice. Obsahuje úpravu 

účetních metod a výkaznictví pro všechny účetní jednotky na území České republiky, jejichţ 

předmět činnosti a účel zaloţení se zásadně liší. Jeho forma a obsah jsou dány pravidly a 

obsahem evropské legislativy, ale také českými legislativními pravidly. 

 

 Zákon o účetnictví stanovuje základní poţadavky pro vypracování a zveřejňování 

výročních zpráv a podmínky pro statutární audit účetních závěrek. Obchodní společnosti, 

které mají cenné papíry veřejně obchodovatelné, podléhají přísnějším pravidlům pro 

zveřejňování finančních informací, zejména pak výroční zprávy a povinnosti předkládat 

průběţné finanční informace České národní bance, která působí jako hlavní regulátor 

finančních trhů.  

 

 Hlavním regulátorem účetnictví a účetního výkaznictví je stát, ale na rozvoji této oblasti 

se podílí několik profesních organizací jako je Komora auditorů ČR, Svaz účetních a hlavně 

Národní účetní rada. Ta připomínkuje návrhy zákonů a interpretuje účetní předpisy. I kdyţ 

interpretace Národní účetní rady nejsou součástí účetní legislativy a nejsou závazné, mají stále 

větší vliv na praxi. 

 

Hlavní rozdíly mezi účetním výkaznictvím podle českých účetních předpisů a IAS/IFRS 

  

 Účetní výkaznictví vychází ze směrnic Evropské unie (EU). Nejdůleţitější pojmy a zásady 

jsou převzaty z IAS/IFRS. Mezi ty hlavní patří priorita věrného zobrazení skutečnosti. Další 

základní principy, jako třeba akruální princip, princip opatrnosti a princip trvání podniku, jsou 

také v souladu s mezinárodně uznávanými principy účetního výkaznictví. To platí především 

pro banky, finanční instituce a podnikatele. Účetní pravidla, která platí pro ostatní druhy 

organizací, jsou blíţe spíše platným daňovým pravidlům a potřebám státu. I kdyţ se české 

účetní standardy neustále přibliţují předpisům IAS/IFRS, je systém účetního výkaznictví a 

účetnictví v České republice neustále ovlivňován daňovými pravidly. 
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 I přesto, ţe dochází k harmonizaci české účetní legislativy s IAS/IFRS jiţ několik let, stále 

ještě existují oblasti, kde jsou rozdíly mezi IAS/IFRS a českým účetním výkaznictvím dosti 

velké. Takovou oblastí je například finanční leasing. Mezi další oblasti, kde se české předpisy 

odlišují od IAS/IFRS, jsou například rezervy, vykazování mimořádných poloţek, účtování o 

výnosech včetně dlouhodobých smluv (není dovoleno pouţívat metodu procenta 

rozpracovanosti pro vykazování výnosů) a účtování o podnikových kombinacích. České 

předpisy vyţadují stručnější zveřejnění informací v účetních závěrkách neţ IAS/IFRS. 

 

Zveřejňovací a předkládací povinnosti 

 

 Všechny subjekty musejí kaţdý rok elektronicky podávat své schválené účetní závěrky 

obchodnímu rejstříku vedenému u příslušného soudu. Jestliţe účetní závěrky musí být 

auditovány statutárními auditory, musí subjekty podávat i výroční zprávy. Ty musejí 

zahrnovat auditované účetní závěrky včetně zprávy auditora a informace o minulém a 

předpokládaném ekonomickém vývoji. 

 Emitenti veřejně obchodovatelných cenných papírů musí předkládat České národní bance 

průběţné pololetní výroční zprávy, kde jsou součástí rozvaha a výsledovka a některé další 

finanční informace. Tato zpráva nemusí být auditována. 

 

1.7 Harmonizace účetnictví (výkaznictví) v rámci Evropské unie 

 

Světová ekonomika uţ po desetiletí odbourává národní hranice. Stále více má globální 

charakter. To samé jako v ekonomice probíhá i v oblasti informačních systémů. Nastává nutná 

potřeba sjednotit tyto informační systémy, zrychlit komunikaci a zvýšit srovnatelnost , 

všeobecnou srozumitelnost a spolehlivost ekonomických informací. V centru zájmu se 

v rámci informačních systémů nachází hlavně harmonizace účetnictví. V Evropě probíhá 

zároveň s ekonomickou globalizací i politické sjednocování- dochází k rozšiřování Evropské 

unie. Účetní informace jsou potřebné jak pro realizaci kvalifikovaných podnikatelských 

rozhodnutí, tak i pro poskytování dotací, grantů a podpor v nejrůznější podobě.  

 

V současnosti existují tři významné linie mezinárodní účetní harmonizace. Jde o 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS, účetní směrnice Evropské unie a 

národní účetní standardy USA- US GAAP (General Accepted Accounting Principles). 
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US GAAP představují soubor národních účetních standardů USA. Jsou významné pro 

celosvětovou harmonizaci účetnictví. Důvodem je především ekonomický význam a síla 

USA, ale také kvalita tohoto systému. Newyorská burza je nejvýznamnější burzou na celém 

světě a společnosti, které chtějí na této burze kótovat své cenné papíry, musí sestavovat svoje 

účetní závěrky v souladu US GAAP. 

 

Počáteční snahy o harmonizaci účetnictví v rámci Evropského hospodářského 

společenství byly dovršeny přijetím směrnic, které tvoří kodex účetní legislativy Evropské 

unie a zároveň jsou základním harmonizačním nástrojem Evropské komise v oblasti 

účetnictví. Jedná se o: 

 čtvrtou směrnici č. 78/660/EEC z 25. července 1978, která je zaměřena na obsah 

účetní závěrky velkých a středních kapitálových společností, 

 sedmou směrnici č. 83/349/EEC z 13. června 1983, která je věnovaná 

konsolidované účetní závěrce, 

 osmou směrnici č. 84/253/EEC z 10. dubna 1984, která upravuje kvalifikační 

poţadavky na profesi auditora nezbytné pro kvalifikované ověření účetních 

závěrek. [2] 

 

Nejvýznamnější směrnice je v oblasti účetnictví, tzv. čtvrtá směrnice. Týká se sestavování 

ročních účetních závěrek velkých a středních kapitálových společností. V této směrnici jsou 

hlavně zřejmé kompromisy mezi kontinentálním a anglosaským přístupem. Kompromisy se 

projevují jako tzv. právo volby. 

Kontinentální přístup se zakládá na účetních předpisech daných zákonem, které se 

vztahují na všechny podnikající subjekty. Druhý je anglosaský přístup, který vyuţívá zejména 

systém zvykového práva. Tyto přístupy se liší vzájemně také v oblasti uspořádání účetních 

výkazů. 

 

V roce 2000 byla vyhlášena Evropskou komisí tzv. nová harmonizační strategie, která 

obsahovala zásadní koncepční změnu- zvolila jako nástroj harmonizace evropského účetnictví 

IAS/IFRS. Strategie si vynucuje sestavovat konsolidovanou účetní závěrku společností 

registrovaných na evropských trzích s cennými papíry v souladu s původními Mezinárodními 

účetními standardy (IAS). Dále se členským zemím doporučovalo: 

 začleňovat do národních úprav kompatibilní řešení dané problematiky v IAS/IFRS, 
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 rozšířit uplatnění IAS/IFRS na individuální účetní závěrky, 

 novelizovat evropské účetní směrnice hlavně v oblasti oceňování. 

 

Přehled nejdůleţitějších dokumentů Evropského unie, které se týkají uplatnění IAS/IFRS 

v časové posloupnosti. 

• 27. září 2001 byla vydána Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/65. Ta mění 

všechny účetní směrnice s ohlédnutím na pravidla oceňování pro roční účetní závěrky a 

konsolidované účetní závěrky určitých forem společností.  

• 19. července 2002 bylo vydáno Nařízení ES 1606/2002 Evropského parlamentu a Rady 

o pouţívání Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Od začátku roku 2005 mají 

všechny registrované společnosti na burzách cenných papírů v zemích EU povinnost 

sestavovat své konsolidované účetní závěrky v souladu s IAS/IFRS. Toto nařízení je 

začleněno do právních předpisů jednotlivých členských zemí.  

• 18. června 2003 byla vydána Směrnice 2003/51/ES Evropského parlamentu a Rady, 

která upravuje Směrnice 78/660/EHS, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS o ročních 

a konsolidovaných účetních závěrkách určitých forem společností. Zahrnuje rozhodnutí, 

ţe 4., 7. a další novelizované účetní směrnice zajišťují soulad mezi závěrkou sestavenou 

podle směrnic a podle IAS/IFRS. 

• 29. září 2003 bylo vydáno Nařízení ES 1725/2002 Evropského parlamentu a Rady o 

přijetí určitých Mezinárodních standardů účetního výkaznictví v rámci s Nařízením ES 

1606/2002 Evropského parlamentu a Rady. Toto nařízení navazuje na Nařízení o IAS 

z roku 2001. 

 

K zabezpečení realizace IAS/IFRS do národních účetních systémů byl vytvořen tzv. 

schvalovací mechanismus IAS/IFRS. Jeho úkolem je zajištění právního uznání IAS/IFRS v 

prostředí Evropské unie. Ze zásad tohoto mechanismu vyplývá, ţe jenom ty standardy, které 

jsou schváleny Výborem pro regulaci účetnictví za pomoci poradní skupiny EFRAG 

(European Financial Reporting Advisory Group) a zveřejněny v Úředním věstníku, jsou 

povinné. 
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2 IAS 11- Stavební smlouvy 

 

 Standard IAS 11- Stavební smlouvy upravuje zvláštní oblast dlouhodobých smluv, které 

vznikají hlavně ve stavební výrobě. Týká se jak dlouhodobě probíhající stavební činnosti, tak 

i zhotovování věcí (majetku, díla) obecně, včetně strojů a zařízení. 

 

 Stavební výroba se řadí mezi činnosti, která má dlouhodobý charakter. Dlouhodobý 

charakter tvorby stavebního díla (či jiného aktiva) je náročný na finanční zdroje. Problém 

financování se řeší poskytováním dlouhodobých záloh odběratelem a v praxi se pouţívá tzv. 

postupná fakturace stavebního díla. K postupné fakturaci stavebního díla před jeho plným 

dokončením můţe docházet dle podmínek, které jsou dané ve smlouvě. Existují tři moţné 

přístupy: 

 fakturace v okamţiku dokončení daného fyzického celku,  

 fakturace v okamţiku proinvestování dané části předpokládaného rozpočtu,  

 pravidelné fakturace v určitých časových úsecích.  

 

 Tento problém se vztahuje i na okamţik rozpoznání výnosu ze stavební smlouvy, který je 

v případě dlouhodobých kontraktů specifický.  

 

 Z teoretického hlediska jsou moţné dva základní přístupy k zachycení dlouhodobých 

kontraktů: 

1. aktivace nedokončené výroby (nedokončené stavby) oceněné vlastními náklady, 

2. zachycení očekávaného uţitku ze stavební smlouvy formou zachycení hodnoty 

nedokončeného díla- oceněného ve vlastních nákladech zvýšených o zisk adekvátního 

objemu jiţ vykonaných prací, sníţený o plnění, která byla na základě částečných 

fakturací v rámci stavební smlouvy vyfakturována odběrateli, a sníţený o eventuelní 

očekávané ztráty, které vznikají v souvislosti se stavební smlouvou. Právě tento 

přístup je vyţadován standardem IAS 11, pokud lze výnosy ze stavební smlouvy měřit 

s dostatečnou spolehlivostí. [1] 
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2.1 Cíl standardu 

 

 Cílem standardu IAS 11 je postupné rozpoznávání výnosů během realizace stavby. 

Postupné rozpoznávání výnosů je zaloţeno na existenci stavebních smluv (či jiných 

dlouhodobých kontraktů). Stavební výroba je z velké části výrobou zakázkovou a uţ dopředu 

jsou touto smlouvou stanoveny podmínky výstavby i prodeje zhotoveného aktiva. Ocenění 

výnosů ze stavební smlouvy vyplývá ze zachycení aktuální hodnoty stavební smlouvy, coţ 

umoţní rozpoznání výnosů shodných jednotlivým obdobím, kdy stavební činnost probíhá. 

Zásadním problémem je spolehlivost ocenění dosaţených výnosů. IAS 11 si vyţaduje ocenění 

výnosů ze stavební smlouvy ve fair value.
 
Výchozím bodem při oceňování jsou podmínky 

konkrétní smlouvy. Fair value tedy není cenou stanovenou na základě obecné definice.
1 

 

 Ceny stavebních aktiv, tedy i výnosy z nich plynoucí, jsou určeny ve stavebních 

smlouvách, jejichţ charakteristika a klasifikace je proto východiskem standardu. 

 

 Základním znakem stavebních smluv je datum počátku plnění stavební smlouvy a 

dokončení spadající do různých časových období. 

 

 Základním problémem je určení období, do kterého výnosy a náklady účtovat tak, aby 

souhlasily se skutečným prováděním stavebních prací. 

 

2.2 Definice a specifika stavebního projektu 

 

 Stavební smlouva je definována jako smlouva sjednaná za účelem výstavby aktiva nebo 

takového souboru aktiv, který je vzájemně propojen nebo závislý z hlediska návrhu, 

technologie a funkce či jeho konečného účelu nebo pouţití. [1] 

 

 Stavební smlouva v sobě zahrnuje činnosti od projektu (tedy poskytování sluţeb 

architektů), činnosti, které se týkají výstavby aktiva, činnosti spojené s likvidací nebo 

obnovou aktiva a zároveň i obnovu ţivotního prostředí. 

 

                                                
1 Fair value se definuje jako částka, za kterou je moţné směnit aktivum nebo vyrovnat závazek mezi partnery, 

kteří jsou ochotni uskutečnit transakci za obvyklých podmínek. 
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Stavební smlouvy se člení na: 

1. smlouvy za pevnou cenu- určují na základě dohody mezi dodavatelem a odběratelem 

fixní smluvní cenu za vykonané stavební dílo nebo fixní sazbu za jednotku výkonu. 

Můţe dojít také k tomu, ţe v některých případech jsou tyto typy smluv doplněny 

usnesením o moţném navýšení nákladů, 

2. smlouvy typu náklady plus přiráţka- podle této smlouvy jsou dodavateli zaplaceny 

dohodnuté náklady plus procento těchto nákladů nebo fixní poplatek. 

 

Předmětem stavební smlouvy je: 

 výstavba samotného aktiva (budovy, silnice,…), 

 výstavba souboru aktiv, 

 vzájemně úzce propojených, nebo 

 vzájemně závislých co do návrhu, technologie, funkce nebo konečného účelu 

pouţití. 

 

Stavební smlouvy zahrnují: 

 smlouvy na poskytování sluţeb, které se přímo vztahují k výstavbě aktiva, například 

smlouvy na sluţby vedoucích projektů a architektů, 

 smlouvy na likvidaci nebo obnovu aktiv a uvedení ţivotního prostředí do stavu 

existujícího před demolicí aktiva. [4] 

 

Kombinování a rozdělování projektů 

 

 V určitých případech můţe dojít k pouţití standardu na samostatné součásti jedné 

smlouvy, nebo v opačném případě lze pouţít na skupinu smluv tak, aby se vyjádřil účel 

smlouvy nebo skupiny smluv. Standard stanovuje podmínky, kdy můţe dojít k rozdělení 

smlouvy na dílčí části, a kdy se můţe sloučit více smluv do skupiny. 

 

 Kombinování projektů- jeho nutností je aplikovat standardy na několik projektů zároveň 

jako na jeden projekt. 

 

 Rozdělování projektů- je nutné aplikovat standard na části jednoho projektu separátně. 
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Dodatečná část projektu 

 

Dodatečná část se od původního projektu značně odlišuje. Jedná se o: 

 design, 

 technologii, 

 funkčnost. 

 

Cena dodatečné části projektu je smluvena bez ohledu na původní projekt. 

 

2.3 Uznání nákladů a výnosů stavebního projektu 

 

Náklady 

 

 Standard určuje náklady, které jsou součástí nákladů na konkrétní smlouvu: 

 Náklady, které se vztahují ke konkrétní smlouvě- mzdy stavebních dělníků, odpisy 

budov a zařízení, které jsou pouţívané v souvislosti se smlouvou, spotřebovaný 

materiál, přeprava materiálu, nájem za budovy, atd. 

Uvedené náklady se mohou sníţit o náhodné příjmy, které nejsou zahrnuty ve výnosu 

ze stavebních smluv, např. výnosy z odprodeje přebytečných materiálů. Pokud nejsou 

náklady přiděleny ke konkrétní smlouvě, budou zachyceny jako náklad období, ve 

kterém byly pouţity. 

 Náklady, které se dají přidělit ke smlouvě- pojištění, náklady na projekt, stavební 

reţie. Do stavební reţie se dají přiřadit administrativní náklady, které souvisí se 

stavebními smlouvami. Náklady jsou alokovány k příslušné smlouvě. Při alokaci 

vycházíme z vyuţití kapacity v účetní jednotce. Tyto náklady jsou součástí ocenění 

nedokončené smlouvy v rozvaze. 

 Náklady, které se samostatně vyúčtují zákazníkovi podle podmínek ve smlouvě. 

 

 Standard IAS 11 stanovuje náklady, které se nemohou ke smlouvě přidat. Jde o všeobecné 

administrativní náklady, jejichţ úhrada není ve smlouvě zdůvodněna, odbytové náklady 

(náklady na reklamu, marketing, …), odpisy budov a zařízení, které nejsou přímo pouţívány 

při stavební činnosti v rámci dané stavební smlouvy a náklady na výzkum a vývoj, jejichţ 

úhrada nebyla ve smlouvě sjednána. 
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Výnosy 

 

 Standard vymezuje výnosy ze smlouvy, jejichţ částka často není jistá a při jejich 

vykazování se proto pracuje s odhady. Výnos podle IAS 11- Smlouvy o zhotovení v sobě 

zahrnuje původní cenu sjednanou ve smlouvě a odchylky ve smluvní práci, nároky na 

stimulační poplatky, pokud je zřejmé, ţe budou mít za důsledek výnos a je moţné je 

spolehlivě měřit. 

 

 Výnos ze smlouvy- je měřen v reálné hodnotě obdrţeného protiplnění. Celkový výnos ze 

smlouvy zahrnuje dohodnutý výnos ze smlouvy a korekce o vzniklé rozdíly, které jsou 

důsledkem určitých nejistot existujících v době uzavření smlouvy. Částka výnosu se tedy 

můţe v po sobě následujících obdobích zvyšovat nebo sniţovat. [2] 

 

 Odchylkou ve smluvní práci se rozumí pokyn zákazníka, který mění rozsah práce. 

Odchylka můţe výnos zvýšit a zároveň i sníţit. Odchylka se můţe do smlouvy zahrnout, 

jestliţe: 

 je zřejmé, ţe odběratel odsouhlasí odchylku a částku výnosů, která vychází 

z odchylky, 

 částku výnosu se dá spolehlivě měřit. 

 

 Právní nárok definuje IAS 11 jako částku, kterou se dodavatel snaţí dostat jako náhradu 

za náklady, které do smluvní ceny nebyly zahrnuty. Jedná se např. o prodlení ze strany 

zákazníka nebo o chyby ze strany zákazníka. Jelikoţ potenciální výnosy vychází z právních 

nároků, jsou zpravidla závislé na výsledku jednání mezi zúčastněnými stranami. Jejich vznik 

a výše souvisí vţdy s vysokým stupněm nejistoty. Tyto výnosy jsou během práce na smlouvě 

o zhotovení zachyceny a vykázány jenom v případě, ţe: 

 jednání dosáhla tak pokročilého stadia, ţe bude velmi pravděpodobně uznán právní 

nárok zhotovitele, 

 částku, která bude uznána, se dá spolehlivě měřit. 

 

 Stimulační platby jsou ve smlouvě dané částky, jejichţ uznání jako výnosu je spjato 

s dodrţováním určitých podmínek (včasné dokončení stavby). Tyto platby lze zahrnout do 

výnosu aţ v okamţiku, kdy: 
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 je velmi pravděpodobné, ţe budou podmínky splněny, 

 se částka stimulační platby dá spolehlivě měřit. 

 

 Uznání výnosů 

 

 Ziskové smlouvy- výnosy a náklady jsou v daném období uznány tak, aby výsledkem byla 

poměrná část zisku uznaná v období odkazem na stupeň rozpracovanosti smlouvy. 

 

 Ztrátové smlouvy- okamţitá ztráta je uznána hned v plné výši. 

 

 Smlouvy s nejistým výsledkem (nebo na začátku projektu)- výnosy jsou uznány ve výši 

vynaloţených nákladů, v daném období není vykázán zisk ani ztráta. 

 

2.4 Metoda procenta rozpracovanosti 

 

 Během realizace smlouvy o zhotovení nám dává tato metoda uţitečné informace o 

uskutečněném rozsahu smluvní činnosti a výkonnosti v průběhu období. Můţeme ji pouţít jen 

v případech, kdy se dá výsledek smlouvy spolehlivě odhadnout. 

 

 Výsledek smlouvy se dá spolehlivě odhadnout, jestliţe se splní následující podmínky u 

smlouvy za pevnou cenu: 

 celkový výnos ze smlouvy lze spolehlivě měřit, 

 je zřejmé, ţe ekonomický prospěch spjatý se smlouvou poplyne účetní jednotce, 

 náklady na dokončení smlouvy i stupeň dokončení se dají spolehlivě měřit, 

 náklady smlouvy jsou jasně rozpoznatelné, dají se spolehlivě měřit a porovnat 

skutečně vynaloţené náklady s předběţnými odhady. 

 

 Metoda procenta rozpracovanosti se dá také pouţít u smlouvy typu náklady plus přiráţka, 

kdy jsou dány následující podmínky: 

 je zřejmé, ţe ekonomický prospěch spjatý se smlouvou poplyne účetní jednotce, 

 smluvní náklady přiřaditelné smlouvě se dají jasně rozpoznat a spolehlivě měřit. 
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 Metoda uznává výnosy uţ během výstavby. Pro vykázání výnosů je důleţité určit stupeň 

rozpracovanosti. Můţeme pouţít následující metody: 

 poměr vynaloţených nákladů za dosud vykonanou práci k celkovým odhadnutým 

(kalkulovaným) nákladům do data uvedeného ve smlouvě, 

 zjištění stavu vykonané práce, 

 dokončení určitého objemu práce. 

 

 Jestliţe účetní jednotka při určování stupně rozpracovanosti vychází z vynaloţených 

nákladů, postupuje podle následujících kroků: 

 účetní jednotka si stanoví základní údaje, které se vztahují ke smlouvě k příslušnému 

datu. Jde o cenu smlouvy, skutečné náklady vynaloţené za období, předběţné náklady 

potřebné k dokončení práce, 

 stupeň rozpracovanosti se vypočítá podle vztahu: 

 

P= (Náklady vynaložené za období / Náklady vynaložené za období + odhadované 

náklady) * 100, 

 

 výpočet výnosů za období při pouţití procenta rozpracovanosti. Pro stanovení výnosů, 

které se vztahují k danému období, jsou prostřednictvím procenta rozpracovanosti 

vypočteny celkové výnosy vzniklé od počátku smlouvy o zhotovení po datum, pro 

které jsou zjišťovány výnosy za období. Od těchto výnosů jsou odečteny výnosy, které 

uţ byly vykázány v minulých obdobích. Pro vyjádření výnosů přiřaditelných ke 

sledovanému období se pouţívá následující vztah: 

 

V= (P x C) / 100 – VV. 

 

kde: 

V- výnos pro vykázání v běţném období 

P- procento rozpracovanosti 

C- cena kontraktu 

VV- výnosy, které uţ byly vykázány v minulých obdobích 
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 U této metody se výnosy vztahují ke stupni dokončení dané smlouvy, nikoliv k částkám 

vystavených faktur nebo inkasu faktur. 

 

 Jestliţe celkové náklady smlouvy převýší celkový výnos ze smlouvy, očekávaná ztráta se 

vykáţe v nákladech okamţitě jako rezerva. Rezerva je vytvořena hned v okamţiku, kdy je 

zřejmé, ţe náklady na předmět smlouvy převýší celkový předpokládaný výnos ze smlouvy, 

bez ohledu na: 

 fakt, jestli práce na smlouvě uţ byly zahájeny- uţ během uzavření některé smlouvy  

o zhotovení mohou být povaţovány za ztrátové, ale účetní jednotka je uzavírá za 

účelem například získání podílu na trhu, udrţení zaměstnanců, apod., 

 stupeň dokončenosti smlouvy o zhotovení, 

 výši výsledku ostatních smluv. 

 

2.5 Praktické aspekty uplatňování IAS 11 

 

 Aplikace standardů IAS 11 v praxi přináší řadu konkrétních problémů, které se musí 

neustále sledovat a zahrnovat je do kalkulací. Je potřeba posoudit všechny podmínky pro 

uplatňování IAS 11. Dále jsou blíţe popsány nejvýznamnější z nich. 

 

2.5.1 Aktuálnost kalkulace 

 

 Kalkulace musí být vţdy aktuální. Sestavuje se hned několik kalkulací. Nejdříve se 

sestavuje nabídková kalkulace. Na základě ní se jedná s odběratelem a domlouvají se detaily 

ve smlouvě. Poté se sestaví výchozí kalkulace a teprve pak se můţe uzavřít smlouva. Po 

sepsání smlouvy se na závěr sestaví první výrobní kalkulace. 

 

Případné změny výnosů, které mohou během projektu nastat: 

 následné dodatky ke smlouvě měnící rozsah prováděných prací, 

 inflační navyšování ceny stanovené ve smlouvě, 

 bonusy (penalizace) za včasné dokončení stavby stanovené ve smlouvě. 
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Případné změny nákladů, které mohou během projektu nastat: 

 následné dodatky ke smlouvě měnící rozsah prováděných prací, 

 průběh nasmlouvání subdodavatelů se liší od předpokládaného, 

 výkyvy cen materiálu, 

 penalizace vyplývající ze smluv (např. očekávané zpoţdění)- můţe i sniţovat výnosy. 

[6] 

 

Obvyklé problémy 

 

 Nadhodnocené kalkulované náklady- ponechávají rezervy pro případné budoucí 

neočekávané náklady. Zisk se přesouvá do budoucích období. 

 

 Nepodchycené náklady- jsou to např. penále za zpoţdění, problematické subdodávky, 

problémy s klientskými změnami, problémy s investorem (vyplývající ze smluv). Zisk se 

vykazuje na začátku projektu a následné ztráty se vykáţí na konci projektu. 

 

Tyto problémy se mohou řešit následujícími moţnými opatřeními: 

 efektivní kalkulační systém- je potřeba, aby se prováděly pravidelné aktualizace 

kalkulací, 

 fungující reportingový systém- jedná se např. o výpočty a porovnávání skutečné a 

kalkulované marţe nebo zkoumání cash flow, atd., 

 pravidelné získávání informací od projektových manaţerů, 

 pravidelné prozkoumání situace investorů a subdodavatelů a moţné upravení 

kalkulací, 

 podrobné prozkoumání všech uzavíraných smluv. 

 

2.5.2 Úplnost nákladů 

 

 Jestliţe chybí některé uznané náklady, znamená to niţší procento rozpracovanosti a to 

je spojeno s přesunem zisku do budoucích období. 

 Předčasně uznané náklady za ještě neprovedené práce znamenají dřívější vykázání 

zisku. 
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 Náklady, které nejsou součástí kalkulace, znamenají vyšší procento rozpracovanosti, 

s tím souvisí vyšší marţe. Na konci projektu to znamená 100% překročení 

rozpracovanosti a vykázání ztráty. 

 

Řešením můţe být: 

 pravidelné evidování a podepisování soupisů prací, 

 podrobná evidence prací provedená v kaţdém měsíci u kaţdého projektu, 

 porovnávání kalkulované marţe se skutečnou a která musí být zaúčtována v českém 

účetnictví, 

 vytváření dohadných poloţek pasivních na provedené práce, ke kterým dosud nepřišla 

faktura, 

 správné časové rozlišování přijatých faktur. Náklady budoucích období se musí 

vykázat jako aktivum- např. nakoupený materiál pro práce v budoucím období, nebo 

náklady příštích období v případě sluţeb, 

 navyšování kalkulovaných nákladů o původně neočekávané náklady. 

 

2.5.3 Zahrnutí rizik 

 

 Očekávaná ztráta projektu- jedná se o vytvoření rezervy ve výši zatím nevykázané ztráty. 

  

 Platební neschopnost investora (již vykázané výnosy)- musí se zohlednit v nákladech 

projektu spíše neţ sníţení výnosů. Vytvoří se opravná poloţka k pohledávkám. To znamená 

náklad a zároveň i sníţení marţe projektu. 

 

 Zpoždění projektu- vytvoří se rezerva na penále, popř. jiné náklady spojené s minimalizací 

zpoţdění. To znamená náklad a zároveň i sníţení marţe projektu. Můţou se sníţit i 

kalkulované výnosy. 

 

2.5.4 Rozvrhování nepřímých (režijních) nákladů 

 

 Náklady, které nelze jednoznačně přiřadit k dané jednici (v případě stavební výroby bývá 

jako jednice zpravidla stanovován stavební projekt - zakázka), jsou označovány jako nepřímé, 
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resp. jako reţie. Rozvrhováním (téţ „alokováním“) reţií se rozumí rozdělování 

(připočítávání) nákladů reţijního charakteru k nákladům dané jednice podle předem 

stanoveného klíče. 

 

 Mezi alokované reţie patří především náklady obsluţných středisek stavební výroby 

(vedení závodu, vedení divize apod.) a dále některé specifické náklady, jako je např. pojištění 

(souhrnné pojištění stavebních aktivit). 

 

 Obecné administrativní náklady jsou alokovány jen v případě, jestliţe se dají přiřadit ke 

konkrétnímu projektu, nebo pokud je jejich úhrada sjednána ve smlouvě s investorem. 

 

Způsob alokování: 

a) pro alokování reţií se poţívají různé metody (klíče); tyto metody jsou voleny tak, aby 

zajišťovaly „spravedlivé“ (objektivní) přiřazení reţijních nákladů na jednici; 

b) pro náklady shodného charakteru se pouţívají shodné (totoţné) metody alokace reţií; 

c) alokace je zaloţena na normálním (běţném, obvyklém) vyuţití stavební kapacity 

firmy. 

 

Nealokované režie 

 

Mezi tyto náklady patří: 

 obecné administrativní náklady, které nejsou ve smlouvě na projekt popsány  

a neexistuje tak k nim přímo na projektu adekvátní výnos, 

 náklady na prodej- jedná se o obchodní náklady, které nelze vztáhnout k realizovaným 

stavebním kontraktům, 

 náklady na výzkum a vývoj, které nejsou ve smlouvě na projekt popsány a neexistuje 

tak k nim přímo na projektu adekvátní výnos. 

 

2.6 Projekty v cizí měně 

 

 V kalkulaci by měly být uznané náklady i výnosy (které jiţ byly realizovány) přepočítány 

skutečným kursem (ke dni uznání – vykázání těchto nákladů či výnosů). Náklady a výnosy, 
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které mají být teprve realizovány, musí být v kalkulaci přepočítány aktuálním kursem ke 

konci daného (účetního) období.   

  

 Při vykazování skutečných nákladů je nezbytné do nákladů stavebního kontraktu zahrnout 

i kursové rozdíly (kursové náklady či kursové výnosy), které vznikají při jejich zaúčtování 

(při zaúčtování přijatých faktur) a při úhradě souvisejících závazků (úhradě těchto přijatých 

faktur). 

 

 Na druhé straně při vykazování skutečných výnosů by měly být do výnosů, které vstupují 

do výpočtu dle metody procenta rozpracovanosti, zahrnuty i kursové výnosy či náklady 

vznikající při vykázání těchto výnosů (fakturaci) a při úhradě souvisejících pohledávek 

(úhradě těchto vystavených faktur). 

  

 Pokud jsou některé poloţky (náklady či výnosy) zajištěny, např. forwardy, pak by pro 

přeceňování těchto poloţek měl být pouţíván kurs vyplývající ze zajišťovacích instrumentů, a 

to jak v kalkulaci, tak i při vykazování skutečnosti.  
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3 Charakteristika společnosti Skanska a. s. 

 

Sídlo společnosti k 31. prosinci 2010 

Líbalova 1/2348 

149 00 Praha 4, Chodov 

Česká republika 

 

Vlastník (akcionář) společnosti k 31. prosinci 2010 

Skanska Kraft AB- 100 % vlastník 

Skanska AB, 169 83 Solna 

Švédské království 

 

 Skupinu Skanska tvoří od začátku roku 2010 společnost Skanska a.s., která se dělí na šest 

divizí: Pozemní stavitelství, Silniční stavitelství, Ţelezniční stavitelství, Betonové konstrukce, 

Skanska Reality a Servis a dále její dceřiné společnosti v České a Slovenské republice. [6] 

 

 Předmětem podnikání společnosti je stavební činnost. Jedná se zejména o dopravní, 

občanské, bytové, inţenýrské a průmyslové stavby, dále development a Facility Management. 

 

3.1 Historie společnosti 

 

 Skanska a.s. byla zaloţena na základě zakladatelské smlouvy jediným zakladatelem 

společnosti IPS Skanska a.s. jako akciová společnost a vznikla zapsáním do obchodního 

rejstříku vedeného u Krajského obchodního soudu v Brně dne 10. Prosince 2001. 

 

 Na společnost Skanska DS a. s. jako společnost nástupnickou přešlo k 31. prosinci 2009 

v souladu s Projektem vnitrostátní fúze formou sloučení z 24. června 2009, NZ 233/2009 

z 19. srpna 2009, veškeré jmění zanikajících společností Skanska CS a. s. IČ: 279 58 132, 

Skanska CZ a. s. IČ 262 09 535, Skanska Reality a. s. IČ 639 95 590 a Skanska Servis a. s. IČ 

281 90 491. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2009. 

 

 Ke dni 10. března 2009 byly do obchodního rejstříku zapsány změny v předmětech 

podnikání, vyvolaných technickou změnou ţivnostenského zákona. Ke dni 11. ledna 2010 
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byly do obchodního rejstříku zapsány, v souvislosti s fúzí sloučením, nové předměty 

podnikání.  

 

3.2 Hlavní oblasti podnikatelské činnosti  

 

 K 31. prosinci 2010 byla společnost organizačně rozčleněna na tyto divize: 

 divize Pozemní stavitelství, 

 divize Betonové konstrukce, 

 divize Silniční stavitelství, 

 divize Ţelezniční stavitelství, 

 divize Skanska Reality, 

 divize Servis. 
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4 Aplikace IAS 11 ve společnosti Skanska a. s. 

 

 Uplatnění standardů IAS 11 ve společnosti Skanska a. s. je dáno obecnými (IFRS) a 

specifickými vnitropodnikovými předpisy. 

 

4.1 Vnitřní předpisy a pravidla 

 

 Uplatnění IFRS (IAS 11) ve společnosti Skanska se řídí Skanska Accounting Manual, 

který je vydán mateřskou společností Skanskou AB, jako vnitřní předpis pro celosvětovou 

skupinu společnosti Skanska. 

 Tento manuál vychází ze standardů IFRS, je průběţně aktualizován a jsou v něm uvedena 

upřesnění jednotlivých standardů (např. uplatnění konkrétní varianty).  

 

 Ve společnosti Skanska a. s. byly vydány tyto vnitropodnikové předpisy, ve kterých je 

zmiňováno uplatnění standardu IAS 11:  

 Metodický pokyn OCRM č.5/2008 – Účtování rozdílů mezi IFRS a národními 

standardy, 

 Instrukce, DRS00-0000-IN-02.189 – Rozpracovaná výroba. 

 

4.2 Charakteristika významných staveb 

 

 Významnou část zakázkové náplně Skanska a. s. tvořily stavební kontrakty v oboru 

dopravního stavitelství, jako je: 

 výstavba dálnic, 

 výstavba ţelezničních koridorů, 

 výstavba silnic niţších tříd, 

 výstavba mostů, tunelů, atd. 

 

 Jedná se o kontrakty v hodnotě stovek milionů Kč aţ několika miliard, jejíţ výstavba trvá 

z pravidla tři aţ čtyři roky. 
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V současnosti lze jako příklad uvést stavby: 

 D1 0135 Kroměříţ východ-Říkovice, realizace 03/2008-06/2011, odbyt cca 1 mld. Kč, 

 SOKP 512 D1 Jesenice-Vestec, realizace 07/2008-06/2011, odbyt cca 1 mld. Kč, 

 I/11 Mokré Lazce, realizace 04/2009-12/2013, odbyt cca 1,1 mld. Kč. 

 

4.3 Zásady vykazování stavebních kontraktů dle IAS 11 ve společnosti Skanska a. s. 

 

 Výnosy (trţby) u nedokončené stavby se dle IAS 11 vykazují na základě metody procenta 

rozpracovanosti (Percent of Completion- PoC) jako součet skutečných nákladů od počátku 

stavby a příslušného podílu zisku v hodnotě odpovídající podílu podle stupně rozpracovanosti 

nedokončené stavby na jeho odhadované celkové výši. Odhadovanou celkovou výší zisku se 

rozumí rozdíl mezi celkovými odhadovanými náklady stavby a smluvní cenou. 

Odhadovanými celkovými náklady stavby k současnému stupni rozpracovanosti není původní 

kalkulace, ale jsou jimi poslední známé skutečné účetní náklady (k minulému měsíci) a 

odhadované náklady na dokončení stavby. Součástí nákladů rozpracované výroby dle IAS 11 

nejsou náklady spojené s odbytem. 

 

 Je-li očekávaným hospodářským výsledkem ztráta, promítá se do hospodářského 

výsledku stavby v plné výši v období, ve kterém byla zjištěna. 

 

 Poţadavek na pravdivé (reálné) vykazování výnosů rozpracované stavby předpokládá 

neustálou aktualizaci odhadovaných celkových nákladů stavby. Pro úplnost je nutno dodat, ţe 

výsledky skupiny Skanska v České republice a na Slovensku dle IFRS se reportují do 

mateřské společnosti (Skanska AB) jako konsolidované. 

 

 Smluvní cena kontraktu můţe být dána pro „jednu stavbu“: 

a) jednou smlouvou, 

b) skupinou smluv; cena určená skupinou (součtem) více smluv se pouţívá v případě, 

jestliţe ceny jednotlivých kontraktů byly vyjednávány současně, dané kontrakty úzce 

spolu souvisí a z hlediska ziskové marţe jsou součástí jednoho projektu a jednotlivé 

stavby probíhají současně nebo po sobě následují, 

c) můţe se pro „jednu stavbu“ vykazovat více cen, a to samostatně pro kaţdou část 

stavby, a to v případě, byla-li pro kaţdou část stavby předloţena samostatná nabídka, 
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o kaţdé stavbě bylo vyjednáváno samostatně a je moţné určit výnosy a náklady na 

kaţdou část stavby. 

 Jestliţe se jedná o smluvní zajištění dle písmene b), vykazuje údaje o stavební smlouvě a 

rozpracovanosti dle IAS 11 ten vnitropodnikový útvar (divize, závod), který byl pověřen 

„fakturací na odběratele“. 

 

 V průběhu roku není ve společnosti Skanska a. s. v České republice a na Slovensku 

účtováno o změně stavu nedokončené výroby v rámci účtů 121 a 611, o případných 

opravných poloţkách, a ani o rezervách na očekávané ztráty. 

 

 Z tohoto důvodu došlo k následné úpravě vztahů  s externími subdodavateli skupiny 

společnosti Skanska v České republice a na Slovensku: 

 smlouvy uzavřené s externími subdodavateli musí jednoznačně určovat postup 

průběţného zjišťování finančního objemu provedených prací, včetně jejich 

nevyfakturované části- provádí se na základě měsíčních soupisů provedených prací, 

 zjištěná hodnota nevyfakturovaných prací externího subdodavatele se musí zachytit 

v účetnictví Skanska vţdy ke konci příslušného období do nákladů pomocí dohadných 

účtů pasivních. 

 

 Nevyfakturované subdodávky uvnitř konsolidačního celku se musí měsíčně vyúčtovat:  

 u odběratele do nákladů pomocí dohadných účtů pasivních, 

 u dodavatele do trţeb pomocí dohadných účtů aktivních, a to ve výši vlastních nákladů. I 

Interní subdodavatelé uvnitř skupiny Skanska a. s. uplatňují na své „interní“ výnosy 

metodiku IAS11. 

 

4.4 Korekce vykazování nedokončených staveb ve společnosti Skanska a. s. 

 

 O nedokončené výrobě dle národních standardů je ve společnosti účtováno na základě 

periodické inventarizace majetku a závazků, provedené ke konci roku (v rámci řádné či 

mimořádné účetní závěrky). Zároveň jsou odúčtovány počáteční stavy. 
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 Vliv nedokončené výroby na hospodářský výsledek běţného roku je dán změnou stavu 

proti počátečnímu stavu (stavy z konce minulého roku).  

 

 Aby stavy nedokončené výroby dle Zákona o účetnictví České republiky neovlivňovaly 

vykazování stavebních kontraktů dle IAS 11, je počátkem kaţdého kalendářního roku 

prováděno „obratové vyrovnání“ (vynulování) stavů nedokončené výroby, a to pomocí 

zvláštních analytických účtů XXX.640. Obratové vyrovnání se účtuje proti hospodářskému 

výsledku minulých let. Účetní zápis je: MD 428.640 / 121.640. 

 

 O přijatých zálohách na stavební práce a jejich vyúčtování se v průběhu roku účtuje na 

účet 324.001. Dle IAS 11 jsou pohledávky a závazky rozpracované výroby sledovány 

způsobem, kdy je nutné korigovat i vykazování přijatých záloh. O zálohy přijaté od 

objednatele (investora) se sniţují příslušné pohledávky za tímto objednatelem. Pokud záloha 

(úhrn nezúčtovaných záloh) převyšuje tyto pohledávky, pak se zálohy vykazují jako závazek. 

K účetnímu provedení těchto operací se pouţívá analytický účet 324.640.  

 

4.5 Účtování o stavebních kontraktech pro vykázání dle IAS 11 

 

 Pro zajištění vykazování stavebních kontraktů dle IAS 11 byly ve Skanska a.s. zavedeny 

tyto účetní zápisy (účtováno v SAP pomocí speciálního software): 

 

 Automatické storno zápisů z minulého období (druh dokladu RS) 

 Zaúčtování korekcí v novém období (doklad RV): 

 MD D 

 Korekce výnosů (trţeb)  

- Dodatečné výnosy dle IAS 378.640 602.640 

- Pokles výnosů dle IAS  602.650 379.650 

 Rozdělení přijatých záloh na účtu 324.001 na: 

- Přijaté zálohy k výnosům dle IAS 324.640 378.640 

- při dodatečném výnosu dle IAS  

- Přijaté zálohy k výnosům dle IAS 324.640 379.650 

- při poklesu výnosu dle IAS  

 „Doplnění ztráty“ při jejím zjištění  503.650 389.640 
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- při dodatečném výnosu dle IAS  

 „Vyloučení ztráty“ při dokončení kontraktu 503.650 389.650 

- při poklesu výnosu dle IAS  

 

4.6 Příklad 

 

 Pro ukázku, jak společnost účtuje o stavbách podle Českých účetních standardů a 

Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, jsem si z databáze projektů společnosti 

Skanska a. s. vybrala tři stavby. Všechny stavby uvedené v této databázi jsou v realizaci. 

První stavbou, kterou jsem si vybrala, je stavba zisková, druhá stavba je ztrátová a třetí stavba 

je s přijatou zálohou. V Tabulkách 1-3 jsou uvedeny informace o těchto stavbách.  

 

 Kaţdý měsíc společnost účtuje o změnách, které proběhly na stavbách. V mém případě 

jsem si vybrala stavby, jejíţ změny byly zaúčtované za měsíc leden roku 2010. Hodnoty 

uvedené v tabulkách se vţdy načítají od počátku stavby. Vliv IAS se v kaţdém měsíci 

odúčtuje za předchozí měsíc a zaúčtuje se nový vliv IAS (dodatečný výnos nebo pokles 

výnosu). 

 

 V Tabulce 1 jsou nejdříve uvedeny základní údaje o stavbě a její smluvní cena. V Tabulce 

2 jsou uvedeny kalkulace, které si společnost určila v kaţdém měsíci na stavbu a následně je 

uvedena skutečnost, tzn. kolik si společnost vyfakturovala ve skutečnosti v kaţdém měsíci. 

V Tabulce 3 je uvedeno procento rozpracovanosti (PoC), vliv IAS a popřípadě přijatá záloha.   

 

 K jednotlivým stavbám jsem provedla konkrétní výpočty hodnot, které jsou uvedené 

v Tabulkách 2-3. Pro větší přehled jsem udělala pro kaţdou stavbu zvlášť dvě tabulky. 

V první tabulce je uvedena kalkulace a skutečnost a v druhé tabulce je uveden vliv IAS (viz. 

Tabulka 4-9). 
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Tabulka 1: Databáze projektů společnosti Skanska a. s. 

Stavba 
Číslo 

stavby 
Měsíc Rok 

Účetní 

okruh 
Středisko 

Název 

stavby 

Smluvní 

cena 

(v Kč) 

Výnosová 13928 1 2010 3276 305 

II/430 Vyškov 

průtah, most 

430-017 

24 300 500 

Ztrátová 13475 1 2010 3279 501 

SOPK 513 

Vestec-

Lahovice -

Točná-

Břeţany 

39 450 856 

S 

přijatou 

zálohou 

14071 1 2010 3280 607 

PLZ-R-R6 

Nové Sedlo - 

Sokolov 

470 324 789 

 

Tabulka 2: Databáze projektů společnosti Skanska a. s. 

Stavba 

Náklady 

dle 

kalkulace 

(v Kč) 

Zisk dle 

kalkulace 

(v Kč) 

Kalkulo-

vaný zisk 

(v %) 

Fakturace 

dle 

skutečnosti 

(v Kč) 

Zálohy 

přijaté 

(v Kč) 

Náklady 

dle skute- 

čnosti 

(v Kč) 

Odhad 

nákladů 

na 

dokonče-

ní 

(v Kč) 

Výnosová 22 642 746 1 657 754 6,82 14 811 461 0 13 378 534 9 000 875 

Ztrátová 50 564 890 -11 114 034 -28,17 33 921 232 0 45 187 043 10 782  322 

S 

přijatou 

zálohou 

457 980 555 12 344 234 2,62 60 332 987 -9 500 000 28 434 211 434 789 123 
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Tabulka 3: Databáze projektů společnosti Skanska a. s. 

Stavba 

Procento 

rozpraco-

vanosti 

PoC 

 (v %) 

Doda- 

tečné 

výnosy 

dle IAS 

(v Kč) 

Pokles 

výnosů 

dle IAS 

(v Kč) 

Očeká- 

vaná 

ztráta 

k doda-

tečným 

výnosům 

(v Kč) 

Očekáva

ná ztráta 

z poklesu 

výnosů 

(v Kč) 

Zálohy do 

výše 

doda- 

tečných 

výnosů 

(v Kč) 

Zálohy 

nad výši 

doda- 

tečných 

výnosů 

(v Kč) 

Výnosová 59,09 0 -452 296 0 0 0 0 

Ztrátová 89,36 1 332 053 0 1 180 276 0 0 0 

S 

přijatou 

zálohou 

6,21 0 -31 125 817 0 0 0 9 500 000 

 

Výpočty jednotlivých staveb 

 

a) stavba zisková- II/430 Vyškov průtah, most 430-017 

 

 V Tabulce 4 je uveden přehled kalkulace a skutečnosti na stavbě II/430 Vyškov průtah, 

most 430-017. 

 

Tabulka 4: Přehled kalkulace a skutečnosti na stavbě II/430 Vyškov průtah, most 430-017     

 Kalkulace  Skutečnost  

Výnosy (v Kč) 24 300 500 14 811 461 

Náklady (v Kč) 22 642 746 13 378 534 

Hospodářský výsledek (v Kč) 1 657 754 1 432 927 

Kalkulovaný zisk (v %) 6,82 9,67 
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 V Tabulce 5 je uveden pohled IAS na stavbu II/430 Vyškov průtah, most 430-017.     

 

Tabulka 5: Přehled pohledu IAS na stavbu II/430 Vyškov průtah, most 430-017     

 Pohled IAS 

Výnosy IAS (v Kč) 14 359 165 

Procento rozpracovanosti PoC (v %) 59,09 

Hospodářský výsledek (v Kč) 980 631 

Vliv IAS (v Kč) 452 296 

 

Jednotlivé výpočty z Tabulky 4: 

 

Kalkulace 

Kalkulaci výnosů a nákladů společnost aktualizuje na konci měsíčního období. 

 

Hospodářský výsledek= Výnosy – Náklady = 24 300 500 – 22 642 746 = 1 657 754 Kč 

Z nákladů a výnosu jsem vypočetla, jaký by společnost mohla mít hospodářský výsledek. 

 

Kalkulovaný zisk= Hospodářský výsledek / Výnosy * 100 =  

= 1 657 754 / 24 300 500 * 100 = 6,82 % 

Výsledek kalkulovaného zisku nám říká, jakou by mohla mít společnost hrubou marţi.  

 

Skutečnost 

Skutečné (české) výnosy (vystavená faktura odběrateli) a náklady, které společnost skutečně 

do stavby vloţila, jsou známy. 

 

Hospodářský výsledek= Výnosy – Náklady = 14 811 461 – 13 378 534 = 1 432 927 Kč  

Z nákladů a výnosu jsem vypočetla, jaký má společnost skutečný hospodářský výsledek na 

daném projektu od jeho počátku po aktuální období. 

 

Kalkulovaný zisk= Hospodářský výsledek / Výnosy * 100 =  

= 1 432 927 / 14 811 461 * 100 = 9,67 % 

Výsledek kalkulovaného zisku nám říká, jakou má společnost skutečnou hrubou marţi 

k danému období. 
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Výpočet rozpracované výroby (viz. Tabulka 5) 

 

PoC (procento rozpracovanosti)= Nákladysk. / Nákladykalk. * 100 =  

= 13 378 534 / 22 642 746 * 100 = 59,09 %  

K měsíci leden 2010 je stavba téměř v 60 % rozpracovanosti od počátku projektu. 

 

VýnosyIAS = PoC * Výnosykalk. = 0,5909 * 24 300 500 = 14 359 165 Kč 

Výnos IAS nám říká, jaký má společnost výnos dle výpočtu IAS. 

 

Hospodářský výsledekIAS= VýnosyIAS – Nákladysk. = 14 359 165 – 13 378 534 = 980 631 Kč 

Hospodářský výsledek IAS nám ukazuje, jak vypadá HV dle výpočtu IAS. 

 

Vliv IAS= Výnosysk. – VýnosyIAS = 14 811 461 – 14 359 164 = 452 296 Kč 

 

Částka 452 296 Kč znamená pokles výnosů dle IAS, protoţe skutečné výnosy jsou vyšší neţ 

výnosy dle IAS. Tato částka se zaúčtuje zápisem 602.650 / 379.650, který zkoriguje (sníţí) 

výnosy dle CAS (fakturaci) na hodnotu stanovenou výpočtem IAS 11. 

 

b) stavba ztrátová- SOPK 513 Vestec-Lahovice-Točná-Břeţany 

  

 V Tabulce 6 je uveden přehled kalkulace a skutečnosti na stavbě SOPK 513 Vestec-

Lahovice-Točná-Břeţany. 

 

Tabulka 6: Přehled kalkulace a skutečnosti na stavbě SOPK 513 Vestec-Lahovice-Točná-

Břeţany 

 Kalkulace Skutečnost 

Výnosy (v Kč) 39 450 856 33 921 232 

Náklady (v Kč) 50 564 890 45 187 043 

Hospodářský výsledek  

(v Kč) 
- 11 114 034 - 11 265 811 

Kalkulovaný zisk (v %) - 28,17 - 33,21 
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 V Tabulce 7 je uveden pohled IAS na stavbu SOPK 513 Vestec-Lahovice-Točná-Břeţany. 

 

Tabulka 7: Přehled pohledu IAS na stavbu SOPK 513 Vestec-Lahovice-Točná-Břeţany 

 Pohled IAS 

Výnosy IAS (v Kč) 35 253 285 

Procento rozpracovanosti PoC (v %) 89,36 

Hospodářský výsledek (v Kč) - 9 933 758 

Vliv IAS (v Kč) - 1 332 053 

Očekávaná ztráta - 1 180 276 

 

Jednotlivé výpočty z Tabulky 6: 

 

Kalkulace 

Kalkulaci výnosů a nákladů společnost aktualizuje na konci měsíčního období. 

 

Hospodářský výsledek= Výnosy – Náklady = 39 450 856 – 50 564 890 = - 11 114 034 Kč 

Z nákladů a výnosu jsem vypočetla, jaký by společnost mohla mít hospodářský výsledek. 

 

Kalkulovaný zisk= Hospodářský výsledek / Výnosy * 100 =  

= - 11 114 034 / 39 450 856 * 100 = - 28,17 % 

Výsledek kalkulovaného zisku nám říká, jakou by mohla mít společnost hrubou marţi. 

 

Skutečnost 

Skutečné (české) výnosy (vystavená faktura odběrateli) a náklady, které společnost skutečně 

do stavby vloţila, jsou známy. 

 

Hospodářský výsledek= Výnosy – Náklady = 33 921 232 – 45 187 043 = - 11 265 811 Kč  

Z nákladů a výnosu jsem vypočetla, jaký má společnost skutečný hospodářský výsledek na 

daném projektu od jeho počátku po aktuální období. 

 

Kalkulovaný zisk= Hospodářský výsledek / Výnosy * 100 = 

= - 11 265 811 / 33 921 232 * 100 = - 33,21 % 
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Výsledek kalkulovaného zisku nám říká, jakou má společnost skutečnou hrubou marţi 

k danému období. 

 

Výpočet rozpracované výroby (viz. Tabulka 7) 

 

PoC (procento rozpracovanosti)= Nákladysk. / Nákladykalk. =  

= 45 187 043 / 50 564 890 * 100 = 89,36 %  

K měsíci leden 2010 je stavba téměř v 90 % rozpracovanosti od počátku projektu. 

 

VýnosyIAS= PoC * Výnosykalk. = 0,8936 * 39 450 856 = 35 253 285 Kč 

Výnos IAS nám říká, jaký má společnost výnos dle výpočtu IAS. 

 

Hospodářský výsledekIAS= VýnosyIAS – Nákladysk. =  

= 35 253 285 – 45 187 043= - 9 933 758 Kč 

Hospodářský výsledek IAS nám ukazuje, jak vypadá HV dle výpočtu IAS. 

 

Vliv IAS= Výnosysk. – VýnosyIAS = 33 921 232 – 35 253 285 = - 1 332 053 Kč 

 

Očekávaná ztráta= Hospodářský výsledekIAS – Hospodářský výsledekkalk.=  

= - 9 933 758 - 11 114 034 = - 1 180 276 Kč 

 

Částka - 1 332 053 Kč znamená dodatečný výnos dle IAS, protoţe skutečné výnosy jsou niţší 

neţ výnosy dle IAS. Tato částka se zaúčtuje jako: 378.640 / 602.640. 

Částka - 1 180 276 Kč znamená doplnění očekávané ztráty a zaúčtuje se jako: 503.650 / 

389.640. 

 

c) stavba s přijatou zálohou- PLZ-R-R6 Nové Sedlo- Sokolov 

 

 V Tabulce 8 je uveden přehled kalkulace a skutečnosti na stavbě PLZ-R-R6 Nové Sedlo- 

Sokolov. 
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Tabulka 8: Přehled kalkulace a skutečnosti na stavbě PLZ-R-R6 Nové Sedlo- Sokolov 

 Kalkulace Skutečnost 

Výnosy (v Kč) 470 324 789 60 332 987 

Náklady (v Kč) 457 980 555 28 434 211 

Hospodářský výsledek  

(v Kč) 
12 344 234 31 898 776 

Kalkulovaný zisk (v %) 2,62 52,87 

 

 V Tabulce 9 je uveden pohled IAS na stavbu PLZ-R-R6 Nové Sedlo- Sokolov. 

 

Tabulka 9: Přehled pohledu IAS na stavbu PLZ-R-R6 Nové Sedlo- Sokolov 

 Pohled IAS 

Výnosy IAS (v Kč) 29 207 169,4 

Procento rozpracovanosti PoC (v %) 6,21 

Hospodářský výsledek (v Kč) 772 958,4 

Vliv IAS (v Kč) 31 125 817,6 

 

Jednotlivé výpočty z Tabulky 8: 

 

Kalkulace 

Kalkulaci výnosů a nákladů společnost aktualizuje na konci měsíčního období. 

 

Hospodářský výsledek= Výnosy – Náklady = 470 324 789 – 457 980 555 = 12 344 234 Kč 

Z nákladů a výnosu jsem vypočetla, jaký by společnost mohla mít hospodářský výsledek. 

 

Kalkulovaný zisk= Hospodářský výsledek / Výnosy * 100 =  

= 12 344 234 / 470 324 789 * 100 = 2,62 % 

Výsledek kalkulovaného zisku nám říká, jakou by mohla mít společnost hrubou marţi.  

 

Skutečnost 

Skutečné (české) výnosy (vystavená faktura odběrateli) a náklady, které společnost skutečně 

do stavby vloţila, jsou známy. 
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Hospodářský výsledek= Výnosy – Náklady = 60 332 987 – 28 434 211 = 31 898 776 Kč  

Z nákladů a výnosu jsem vypočetla, jaký má společnost skutečný hospodářský výsledek na 

daném projektu od jeho počátku po aktuální období. 

 

Kalkulovaný zisk= Hospodářský výsledek / Výnosy * 100 = 

= 31 898 776 / 60 332 987 * 100 = 52,87 % 

Výsledek kalkulovaného zisku nám říká, jakou má společnost skutečnou hrubou marţi 

k danému období. 

 

Výpočet rozpracované výroby (viz. Tabulka 9) 

 

PoC (procento rozpracovanosti)= Nákladysk. / Nákladykalk. =  

= 28 434 211 / 457 980 555 * 100 = 6,21 % 

K měsíci leden 2010 je stavba v 6 % rozpracovanosti od počátku projektu. 

 

VýnosyIAS= PoC * Výnosykalk. = 6,21* 470 324 789 = 29 207 169 Kč 

Výnos IAS nám říká, jaký má společnost výnos dle výpočtu IAS. 

 

Hospodářský výsledekIAS= VýnosyIAS – Nákladysk. =  

= 29 207 169,4 – 28 434 211 = 772 958 Kč 

Hospodářský výsledek IAS nám ukazuje, jak vypadá HV dle výpočtu IAS. 

 

Vliv IAS= Výnosysk. – VýnosyIAS = 60 332 987 – 29 207 169,4 = 31 125 817 Kč 

 

Přijatá záloha činí 9 500 000 Kč, která se zaúčtuje v IFRS a přeúčtuje se zápisem 324.640 / 

379.650. Částka 31 125 817 Kč znamená pokles výnosů dle IAS, protoţe skutečné výnosy 

jsou vyšší neţ výnosy dle IAS. Tato částka se zaúčtuje zápisem 602.650 / 379.650, který 

zkoriguje (sníţí) výnosy dle CAS (fakturaci) na hodnotu stanovenou výpočtem IAS 11. 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 Pro větší přehled, jak šla stavba v časové posloupnosti, jsem si vybrala jednu stavbu, 

která uţ byla dokončena. Jedná se o stavbu č. 09116- D1 134.3 Kroměříţ východ- západ.  

 

 Přehled časové posloupnosti stavby jsem provedla za tři roky (2007-2009), vţdy k 31. 12. 

daného roku. Hodnoty o této stavbě (kalkulace, skutečnost a pohled IAS) jsou uvedeny 

v Tabulce 10-11. Všechny tyto hodnoty se načítají od počátku stavby.  

 

 Tabulka 10 je rozdělena na kalkulace (jak měla společnost nakalkulovanou stavbu k 31. 

12. daného roku od počátku stavby) a skutečnost (kolik si společnost vyfakturovala ve 

skutečnosti za stavbu k 31. 12. daného roku od počátku stavby). V Tabulce 11 je uveden 

pohled IAS. Do Tabulky 11 jsem navíc (oproti předchozím stavbám) uvedla sloupec storno 

vlivu IAS (dodatečný výnos či pokles výnosu) předchozího období (měsíce) a zaúčtování 

nového vlivu IAS a sloupec zaúčtování vlivu IAS.  

 

Pouţité vzorce pro Tabulky 10-11: 

 

HVkalk.= Výnosykalk. – Nákladykalk. 

Kalkulovaný zisk= HVkalk. / Výnosy 

HVskut.= Výnosyskut. – Nákladyskut. 

Zisk dle skutečnosti= HVskut. / Výnosyskut. 

PoC= Nákladyskut. / Nákladykalk. 

VýnosyIAS= PoC * Výnosykalk. 

Vliv IAS= VýnosyIAS – Výnosyskut. 

HVIAS= VýnosyIAS – Nákladyskut. 

ZiskIAS= HVIAS / VýnosyIAS 
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Tabulka 10: Přehled vývoje dokončené stavby D1 134.3 Kroměříţ východ- západ 

Přehled 

stavby 

od 

jejího 

počátku  

Kalkulace  Skutečnost  

Výnosy 

(v tis. 

Kč) 

Náklady 

(v tis. Kč) 

HV 

(v tis. 

Kč) 

Kalku-

lovaný 

zisk- 

obchod-

ní 

marţe 

(v %) 

Výnosy 

(v tis. Kč) 

Náklady 

(v tis. Kč) 

HV 

(v tis. 

Kč) 

Zisk dle 

skutečnosti

- obchodní 

marţe 

(v %) 

  k 31. 12. 

2007 
796 929 788 960 7 969 1,00 663 943 675 730 -11 787 -1,78 

  k 31. 12. 

2008 
990 000 946 165 43 835 4,43 988 379 920 156 68 223 6,90 

k 30. 4. 

2009 
987 094 933 940 53 154 5,38 987 094 933 940 53 154 5,38 

 

Tabulka 11: Přehled vývoje dokončené stavby D1 134.3 Kroměříţ východ- západ 

Přehled 

stavby 

od jejího 

počátku  

Pohled IAS 

Procento 

rozpra- 

covanosti 

PoC 

(v %) 

Výnosy 

IAS 

(v tis. 

Kč) 

Doda-

tečný 

výnos 

IAS 

(v tis. 

Kč) 

Pokles 

výnosu 

IAS 

(v tis. 

Kč) 

HV 

(v tis. 

Kč) 

Zisk 

IAS 

-  

ob-

chodní 

marţe  

(v %) 

Storno vlivu 

IAS 

předchozí-

ho období a 

zaúčtování 

nového 

vlivu IAS  

(v tis. Kč) 

Zaúčtování 

 k 31. 12. 

2007 
85,65 682 569 18 626  6 839 1,00 18 626 378.640/602.640 

 k 31. 12. 

2008 
97,25 962 775  25 604 42 619 4,43 

18 626 

25 604 

602.640/378.640 

602.650/379.650 

k 30. 4. 

2009 
100 987 094 0 0 53 154 5,38 25 604 379.650/602.650 

  

 

 

 

 

 



44 

 

Komentář k jednotlivým rokům 

 

Rok 2007 

 Kalkulace sestavená na počátku kontraktu byla postupně upřesňována a ke konci roku 

byla předpokládána (kalkulována) zisková marţe ve výši +1 %. Ve skutečnosti (dle Českých 

účetních standardů) však byla ztráta, neboť dosaţené výnosy byly niţší jako náklady. 

V souladu s IAS 11 byl proto zaúčtován dopočet výnosů ve výši 18 626 tis. Kč. 

 

Rok 2008 

 V upřesněné kalkulaci (dle Českých účetních standardů) ke konci tohoto roku došlo 

k navýšení ziskové marţe na +4,43 %. Zisk a tím i zisková marţe vykázaná ve skutečnosti ke 

konci tohoto roku však byla ještě vyšší. Dle IAS 11 byl proto vykázán pokles výnosů ve výši 

25 604 tis. Kč. Protoţe výpočet korekce výnosů dle IAS 11 je prováděn vţdy od počátku 

stavby, bylo nutno vedle doúčtování poklesu výnosů ve výši 25 604 tis. Kč zrušit i korekční 

účetní zápis z předchozích období (zrušení bylo provedeno účetním zápisem 

602.640/378.640, částka 18 626 tis. Kč).  

 

Rok 2009 

 V tomto roce byla stavba dokončena, a tudíţ jiţ nemohou být vykazovány ţádné korekce 

dle IAS 11. Z uvedeného důvodu bylo proto nutno zrušit účetní zápis z předchozího roku. 

 Sníţení výnosů proti roku 2008, a to jak v kalkulaci, tak i ve skutečnosti je dáno opravou 

chybného účtování výkonů (k chybě došlo v roce 2008).  
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5 Porovnání praktického přístupu s teoretickým a návrh jeho zlepšení 

 

 Společnost Skanska a. s. uplatňuje standard IAS 11 od roku 2002 a za tu dobu provedla 

řadu úprav a vylepšení do svých podmínek při aplikování tohoto standardu.  

 Přesto při aplikaci teorie standardu IAS 11 do praxe stále existuje několik významnějších 

oblastí, kde je velmi obtíţné najít validní řešení. 

 Klíčovou oblastí jsou kalkulace jednotlivých staveb, kde při praktickém uţití vzniká řada 

problémů. 

 

 Většina smluv u stavebních kontraktů nemá sjednánu „pevnou“ cenu za dílo, neboť při 

zadání kontraktu nejsou zpravidla známy všechny nezbytné skutečnosti, jako jsou např.: 

 geologické poměry v trase díla, 

 přesné mnoţství materiálu, který bude nutno přemístit, 

 kvalita zemin, 

 vývoj cen stavebních materiálů a prací (kontrakty mnohdy trvají tři aţ čtyři roky, takţe 

je velmi obtíţné sjednávat smlouvy s dodavateli tak dlouho dopředu), 

 změny provedení díla v návaznosti na vývoj legislativy (Česká republika a Evropská 

unie), atd. 

 

 V průběhu realizace díla tak dochází k řadě změn, které je nutno neustále oceňovat- 

promítat do úprav kalkulace. Tyto neustálé změny jsou značně pracné a zatěţují tak kapacitu 

pracovníků zabývajících se oblastí kalkulací, coţ někdy zapříčiňuje to, ţe kalkulace uţití 

v účetnictví nejsou aktuální. 

 

 V návaznosti na neustálé změny v rozsahu a provedení díla jsou v souladu se smlouvami  

řešeny dodatky k těmto smlouvám a ty jsou pak předkládány objednateli k odsouhlasení. 

 Projednávání dodatků s objednateli je obvykle zdlouhavé, takţe některé práce musí být 

prováděny a do kalkulace zapracovány na základě jiných podkladů odsouhlasených 

objednatelem (zápisy ve stavebním deníku, zápisy z kontrolních dnů, soupisy provedených 

prací, odsouhlasené provizorní poloţky, apod.) To vyvolává komplikace při rozhodování o  

tom, zda uvedené změny ceny mají být zahrnuty do očekávaných výnosů jako uznané. Je 

pravděpodobné, ţe náklady budou mít za následek výnos, ale přesto určitá nejistota v uznání 

těchto výnosů přetrvává. 
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 Z pohledu praktické aplikace standardu IAS 11 se jeví jako problematické i kontrakty, u 

nichţ cena, úhrada ceny, resp. náklady i úhrada nákladů byla sjednána v cizí měně. V praxi 

existuje řada modifikací smluv jako např.: 

 cena a úhrada ceny díla (kontraktu) je sjednána v cizí měně, 

 náklady (dodávky) a úhrada nákladů má být provedena v tuzemské měně, 

 cena byla sjednána v tuzemské měně, ale její úhrada má být provedena v cizí měně, 

 cena nákladů (dodávek) byla sjednána v tuzemské měně, ale jejich úhrada má být 

provedena v cizí měně. 

 

 Pokud je ve smlouvách sjednána cena či úhrada ceny v cizí měně, pak je moţno omezit 

kurzové vlivy zajištěním. 

 

 Společnost Skanska a. s. se řídí celoskupinovým pravidlem, ţe všechny cizoměnné 

operace musí mít zajištěny. V praxi jsou pouţívány především tzv. forwardy (s bankou je 

uzavřena smlouva, podle které bude vyměněno určité mnoţství cizí měny v konkrétní den za 

předem stanovený kurz). 

 

 Ošetření všech rizik a dopadů v rámci devizových operací vyţaduje značnou pozornost a 

v některých případech můţe být předmětem nepřesnosti při vykazování. 

 

 Jako poslední příklad obtíţnosti uplatňování standardu IAS 11 v praxi, bych chtěla uvést 

oblast alokací výrobních reţií. 

 

 Reţie jsou obvykle stanovovány (vyhlašovány) na období jednoho (kalendářního) roku. 

Pokud kontrakt trvá i v dalším kalendářním roce, pak můţe nastat potřeba úpravy kalkulace 

ve vazbě na změny sazeb reţií. V případě, ţe by rozdíly v alokaci reţií byly významnější, a ţe 

by k těmto úpravám nedošlo, pak by rovněţ mohlo dojít k nepřesnostem ve vykazování 

stavebních kontraktů. 
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 Společnosti Skanska a. s. bych doporučovala níţe uvedené návrhy na zlepšení praktického 

přístupu s teoretickým v rámci uplatňování standardu IAS 11: 

 

1. společnost by se měla pokusit v některé procesy standardizovat, např. omezením 

různorodosti smluv,  

2. prohloubit systém předávání informací uvnitř společnosti, a to především při 

získávání informací od projektových manaţerů a dále zkvalitnit systém předávání 

informací od objednavatelů a dodavatelů, 

3. neprovádět časté změny v systému rozpočtování nepřímých nákladů (reţií). 
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Závěr  

 

 Na závěr své práce provedu shrnutí poznatků získaných při studiu materiálů, které se 

týkají tématu mé diplomové práce. 

 

 V teoretické části jsem nejdříve vysvětlila, co to jsou Mezinárodní standardy účetního 

výkaznictví, uvedla jsem jejich historii, strukturu, přehled a jejich koncepční rámec. Dále 

jsem uvedla, jaký má Česká republika systém účetnictví a jak je to s harmonizací účetnictví 

v rámci Evropské unie.  

 V další kapitole teoretické části jsem popsala standard IAS 11, na který jsem zaměřila 

celou svou diplomovou práci. 

 

 V praktické části jsem nejdříve popsala stručnou charakteristiku společnosti Skanska a. s. 

a uvedla jsem její hlavní oblasti podnikatelské činnosti.  

 V další kapitole jsem popsala, jak společnost Skanska a. s. aplikuje standard IAS 11 

v praxi, jakými se řídí pravidly a předpisy, a jak účtuje o stavebních kontraktech dle IAS 11. 

Poté jsem uvedla tři typy příkladů, které mohou nastat u stavebních kontraktů a více je 

popsala. První příklad se týká stavby ziskové, druhý se týká stavby ztrátové a třetí stavby 

s přijatou zálohou. Na závěr jsem uvedla jednu stavbu, která uţ byla dokončena. Na ní je 

vidět, jak šel její vývoj v jednotlivých letech. 

 

 Hlavním cílem mé práce bylo porovnat praktický přístup s teoretickým v rámci 

společnosti Skanska a. s. Na závěr jsem uvedla několik moţných návrhů na zlepšení 

praktického přístupu s teoretickým, v rámci uplatňování standardu IAS 11. 
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