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1 ÚVOD: 
 

 Účetní závěrka je důležitým zdrojem informací, které čerpá velká skupina uživatelů, 

ke kterým patří manažeři, investoři, dodavatelé, odběratelé, zaměstnanci, banky, konkurenti, 

stát a jeho orgány a jiní.  

 Od 1. 1. 2005 mají povinnost sestavovat účetní závěrku dle Mezinárodních standardů 

účetního výkaznictví IFRS1 společnosti kotované na regulovaném trhu cenných papírů 

Evropské unie. Po otevření hranic a při postupném rozšiřování Evropské unie začaly firmy 

expandovat také na zahraniční trhy a z tohoto důvodu potřebují znát lépe podnikatelské 

prostředí nejen v České republice, ale také v zahraničí. Z tohoto důvodu je důležitá postupná 

harmonizace účetních standardů a i ty společnosti, které nemají povinnost sestavovat účetní 

závěrku dle IFRS, postupně přechází na sestavení účetní závěrky dle IFRS z důvodu jejich 

lepší srovnatelnosti. Protože je vykazování dle IFRS dosti náročné finančně i časově, snažila 

se Rada pro tvorbu účetních standardů IASB2 pracovat na vytvoření jednodušších účetních 

standardů pro malé a střední podniky, dne 9. 7. 2009 IASB vydala IFRS pro malé a střední 

podniky SME3. Já sama v praxi nepracuji s IFRS, protože náš podnik nemá povinnost 

sestavovat účetní závěrku dle IFRS, ale chtěla bych se seznámit s některými základními 

odlišnostmi mezi účtováním dle ČÚP a IFRS právě proto, že se mi zdá, že jejich vypovídací 

schopnost je lepší. Z toho důvodu se v první části své diplomové práce budu zabývat 

významem a srovnáním účetních závěrek a srovnáním některých jejich významných rozdílů 

dle Českých účetních standardů a IFRS. 

 Účetní závěrka musí být zpracována co nejdůsledněji a nejpřesněji. Její výsledky 

ovlivňují další postupy managementu v rozhodování o investicích, při kalkulacích prací a 

výrobků a vypovídají o situaci, v jaké se podnik nachází. Nesprávné účtování a následné 

chybné vytvoření účetních výkazů, může dovést podnik až k předlužení. Já sama jsem se 

s podobným případem setkala, když jsem v roce 2007 nastoupila na nové místo 

ve společnosti, kde jsem musela provést opravy účetnictví předešlých let. Zde jsme 

s auditorkou a daňovou poradkyní objevily, že v nákladech minulých let nebyly zaúčtovány 

náklady ve výši téměř 2 milionů Kč. Taková částka, jak si každý dovede představit, již dokáže 

hodně zamíchat s vlastním kapitálem a úplně zkreslit finanční situaci podniku. Společnost 
                                                 
1 International Financial Reporting Standards 
2 International Accounting Standard Committee 
3 Small and Medium Size Enterprises 
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pracovala s chybnými daty a její situace se zdála velmi dobrá, pak se však začaly objevovat 

problémy, které byly zapříčiněny chybami účetnictví minulých let. Toto byl také jeden 

z důvodů, proč jsem si vybrala téma účetní závěrka a finanční analýza podniku, jako téma pro 

zpracování své diplomové práce.  

 Hlavním cílem mé diplomové práce je srovnání vybraných ukazatelů finanční 

analýzy účetní závěrky společnosti, ve které pracuji, zhodnocení finanční pozice a návrh, co 

by měl případně management společnosti udělat, aby se její situace zlepšila. Při zpracování 

finanční analýzy si chci také všimnout toho, které významné položky mezi českými a 

mezinárodními účetními standardy mohou nejvíce ovlivnit finanční analýzu podniku. 
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2 Účetní závěrka  

2.1 Význam účetní závěrky 

 Účetní závěrka je shrnutím účetnictví účetní jednotky za účetní období nebo jeho 

část, která slouží velké skupině uživatelů. V České republice je účetnictví stále chápáno a 

považováno za důležité hlavně z důvodu sestavení daňového přiznání a podceňována jeho 

hlavní role. Nejdůležitějším úkolem účetní závěrky a úkolem celého účetnictví, by mělo patřit 

poskytnutí informací managementu, ekonomickým pracovníkům a účetním při tvorbě 

budoucího plánu investic, výroby, řízení pohledávek, kalkulací a jiných operací.  

o Při plánování investic slouží k ověření, zda společnost je schopna investovat, s jakou 

návratností a jakou formou investování.  

o Při plánu výroby nám poskytuje informace, kolik výrobků jsme schopni vyrobit a jaké 

množství výroby je optimální. Jaké zisky lze očekávat, jaké budou náklady na výrobu. 

o Mezi důležité funkce celého účetnictví patří řízení pohledávek, kdy v průběhu celého 

roku zjišťujeme solventnost odběratelů a můžeme tak činit kroky k vymáhání 

pohledávek. Významným titulem v oblasti pohledávek je také tvorba opravných 

položek, které mohou významně ovlivňovat hospodářský výsledek společnosti. 

o Významnou úlohu hraje účetní závěrka při tvorbě kalkulací, neboť dobře zpracované 

kalkulace ovlivňují ekonomickou situaci podniku. Kalkulace jsou také velmi důležité 

u činností, které podléhají cenové regulaci. Ministerstvo financí každoročně vydává 

v Cenovém věstníku4 seznam zboží a služeb cenově regulovaných a výměr k cenově 

regulovaným položkám, kde zveřejňuje položky, které lze zahrnout do nákladů při 

kalkulaci služeb. Zde je ovšem až komické, že výměr vychází na počátku nového 

roku, přitom kalkulace se provádí většinou před koncem starého roku z důvodu 

uzavírání smluv s odběrateli. Finanční úřady tyto kalkulace velmi rády kontrolují a 

pokutují. 

 Pro všechny vyjmenované činnosti je nejdůležitější dobře a podrobně zpracovaná 

účetní závěrka, jejíž základní zásady a části zde chci připomenout.  

  

 

                                                 
4 Dostupný na http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/cenovy_vestnik.html 
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2.2 Účetní závěrka a účetní výkazy dle ČÚS a IFRS 

2.2.1 Účetní závěrka a účetní výkazy dle ČÚS 

 Účetní závěrka a hospodářský výsledek dle ČÚS je v prostředí české ekonomiky 

výchozím podkladem pro zpracování daňového přiznání společností, které jsou povinné 

podávat v ČR daňové přiznání. Z tohoto důvodu mají nevýhodu a dvojí práci společnosti 

kotované na regulovaném trhu cenných papírů Evropské unie a společnosti, které dobrovolně 

sestavují účetní závěrku dle IFRS, neboť aby zjistily hospodářský výsledek, musí sestavovat 

účetní závěrku dle ČÚS a také dle IFRS. 

 Při účtování dle ČÚL sestavuje účetní jednotka vlastní účtový rozvrh na základě 

směrné účtové osnovy uvedené v Příloze č. 4 Vyhlášky 500/2002 v platném znění. Účtovou 

osnovu každoročně aktualizuje a doplňuje. 

 Účetní závěrka může být sestavena v plném nebo zjednodušeném rozsahu. 

Nestanoví-li zákon jinak, mohou účetní závěrku sestavovat účetní jednotky, které nemají 

povinnost ověření účetní závěrky auditorem, s výjimkou akciových společností, které vždy 

musí sestavovat účetní závěrku v plném rozsahu. 

 Dle českých předpisů definuje § 18 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 

znění, účetní závěrku jako nedílný celek, který tvoří: 

 Rozvaha – výkaz o finanční pozici účetní jednotky – aktiva jsou vykazována 

v brutto hodnotách, korigována o oprávky a opravné položky v běžném účetním 

období. Pasiva jsou vykazována v brutto hodnotách. 

 Výkaz zisku a ztráty – výkaz o finanční výkonnosti účetní jednotky. Výkaz zisku 

a ztráty lze sestavit v druhovém nebo účelovém členění nákladů, většina účetních 

jednotek ale zřejmě využívá druhové členění nákladů z důvodu větší podrobnosti 

a přehlednosti jednotlivých nákladů. Navíc, i pokud sestavuje Výkaz v účelovém 

členění, musí v příloze k výkazům zveřejnit provozní náklady a výnosy také 

v druhovém členění, čímž chce legislativa zřejmě zabránit menší průkaznosti 

Výkazu. 

 Příloha k účetní závěrce – její obsahové vymezení je dáno § 39 Vyhlášky č. 

500/2002 Sb.  

Příloha k účetní závěrce by měla obsahovat:  
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- Všeobecné informace o účetní jednotce, organizační strukturu, popis změn a 

dodatků během účetního období 

- Informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 

- Doplňující informace k Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty – komentáře 

k jednotlivým položkám, rozdělení pohledávek a závazků po splatnosti podle 

doby, jaká uplynula od splatnosti, pronájmy, zatížení majetku zástavním 

právem, v případě sestavení Výkazu zisku a ztráty druhové členění 

provozních nákladů a výnosů. 

- Informace o propojených osobách – údaje a podíly mezi propojenými 

osobami, dohody mezi společníky, výše vlastního kapitálu a výše výsledku 

hospodaření  

- Informace o půjčkách a úvěrech 

- Další informace – přepočtený počet zaměstnanců, informace o transakcích se 

spřízněnými stranami včetně jejich objemů 

- Informace o celkových nákladech na odměny auditorské společnosti podle 

druhu auditu. 

 Informace vycházející z Přílohy k účetní závěrce jsou velmi významné, ale v našem 

účetnictví je Příloha velmi podceňována. Jedná se přitom o zdroj informací, který velmi 

ovlivňuje rozhodování investorů a obchodních partnerů, protože samotná důslednost, 

přehlednost a podrobnost Přílohy vypovídá o společnosti, že nemá co zatajovat a dá se věřit 

jejich výkazům. 

 Ve výkazech se pro větší srovnatelnost uvádí hodnoty za běžné a minulé účetní 

období v netto hodnotách. 

 Dále může účetní závěrka obsahovat i Přehled o peněžních tocích nebo Přehled o 

změnách vlastního kapitálu. 

 Přehled o peněžních tocích – poskytuje informace o schopnosti účetní jednotky 

generovat peníze a jejich ekvivalenty a o jejich využití, existuje přímá a nepřímá 

metoda sestavení. Nepřímá metoda vychází z úpravy výsledku hospodaření o 

nepeněžní operace, změny stavu zásob, změny stavu pohledávek a závazků, 

položky, které patří do finanční a investiční činnosti. Lze ji použít při zjišťování 

cash flow z provozní činnosti. Při investiční činnosti a financování se vždy užívá 

přímá metoda.  
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Výkaz cash flow je také v dnešní době velmi používán při zpracování finančních 

analýz, neboť vypovídá o skutečných peněžních pohybech. Bohužel společnost, 

jejíž účetní závěrku jsem si vybrala pro finanční analýzu, výkaz CF nesestavuje, 

proto s tímto výkazem nebudu pracovat ani já. 

 Přehled o změnách vlastního kapitálu – vypovídá o změnách jednotlivých složek 

vlastního kapitálu a musí obsahovat vyčíslení vyplacených dividend a zdrojů, 

z kterých byly čerpány.  

 Položky v účetních výkazech jsou vykazovány v celých tisících Kč, pokud netto 

hodnota jejich aktiv přesáhne 10 miliard Kč, mohou vykazovat položky v celých milionech 

Kč, tuto skutečnost však musí uvádět ve všech částech účetních závěrky. 

 

2.2.2 Účetní závěrka a účetní výkazy dle IFRS5 

 Jednotlivé mezinárodní účetní standardy zastřešuje tzv. koncepční rámec, který se 

zaměřuje na účetní výkazy a vymezuje: 

o Uživatele účetní závěrky – investoři, zaměstnanci, banky,  dodavatelé, zákazníci, 

vláda a její orgány, veřejnost atd. 

o Cíl účetní závěrky – informovat o finanční výkonnosti a finanční pozici podniku 

o Základní předpoklad sestavení účetní závěrky – aktuální báze a předpoklad trvání 

podniku 

o Kvalitativní charakteristiky účetní závěrky – srozumitelnost, relevance, spolehlivost, 

srovnatelnost 

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

o Oceňování  

o Pojetí a uchování kapitálu – rozlišuje finanční a produkční pojetí  

Účetní závěrku dle IAS6 17 tvoří tyto výkazy: 

  Výkaz o finanční pozici – rozvaha dle českých předpisů. IAS 1 vyjmenovává 

položky, které musí minimálně rozvaha obsahovat a další položky, které musí 

                                                 
5 IFRS přístupné na http://www.kacr.cz/Article.asp?nDepartmentID=177&nArticleID=504&nLanguageID=1 
6 International Accounting Standards (mezinárodní účetní standardy) – předchůdce IFRS, nebyly zrušeny, platí 
stále, v případě potřeby změny jsou nahrazovány novými IFRS 
7 IAS 1 – Sestavování a zveřejňování účetní závěrky 
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účetní jednotka zveřejnit v rozvaze nebo Komentáři. Standard nepředepisuje 

přesné pořadí, pouze vymezuje obsah položek.  

 Výkaz o úplném výsledku – dle českých předpisů Výkaz zisku a ztráty. IAS 1 

vymezuje také položky, které musí Výkaz minimálně obsahovat, a které musí 

obsahovat Výkaz o úplném výsledku nebo Komentář. Jako u našich předpisů, je 

možno zvolit druhové nebo účelové členění nákladů.  

 Výkaz změn vlastního kapitálu – změny vlastního kapitálu z důvodu zisku nebo 

ztráty, změn účetních pravidel a oprav chyb aj. V tomto výkazu nebo Komentáři 

také zveřejňuje částky transakcí s vlastníky, výplaty vlastníkům, změny 

nerozděleného zisku a změny každé třídy vloženého kapitálu a každého fondu. 

 Výkaz o peněžních tocích – IFRS upřednostňují přímou metodu. 

 Komentář obsahující přehled podstatných účetních pravidel a další vysvětlující 

poznámky, obdobně jako naše Příloha k účetní závěrce, navíc jsou v ní položky, u 

kterých IAS 1 dává možnost výběru, zda se uvedou v jednotlivých výkazech nebo 

v Komentáři. Pokud je účetní závěrka sestavena v souladu s IFRS, obsahuje 

komentář také prohlášení o souladu s IFRS. 

 Výkaz o finanční situaci k počátku nejzazšího srovnávacího období, pokud účetní 

jednotka aplikuje účetní pravidla retrospektivně nebo provádí retrospektivní 

úpravy položek účetní závěrky, nebo pokud mění klasifikaci položek své účetní 

závěrky.  

 

 Velkým rozdílem mezi účetnictvím je stanovená směrná účtová osnova dle ČÚS, což 

je dle mého názoru zapříčiněno již zmiňovaným úzkým propojením účetnictví v ČR jako 

podklad pro zpracování daňového přiznání. V tomto dávají IAS 1 volnost účetním jednotkám 

a IAS 1 stanovuje pouze položky, které musí minimálně jednotlivé účetní výkazy obsahovat.  

 Již na první pohled je jasné, že účetní závěrka dle IFRS je obsáhlejší a podrobnější. 

Významný rozdíl je v povinném výkazu o peněžních tocích, neboť si myslím, že jen část 

firem, zvláště malých v České republice tento výkaz dobrovolně sestavuje. V dnešní době se 

však pro zpřesnění finanční analýzy zahrnuje do různých ukazatelů CF, jedná se např. o 

ukazatele rentability tržeb, rentability obratu, rentability kapitálu, atd., kdy se místo zisku, 

používá k výpočtu CF z provozní činnosti. Zde jde o určité zpřesnění výsledku, neboť se 

počítá s penězi, které společnost skutečně získala nebo vynaložila. Jak jsem již napsala, ani ve 
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společnosti, kde pracuji, se výkaz CF nesestavuje a v mé analýze s ním proto pracovat 

nebudu.  

 Co mne zaujalo v účetní závěrce dle IFRS je výkaz o finanční situaci k počátku 

nejzazšího srovnávacího období, který účetní jednotky sestavují v případě významných oprav 

účetních chyb minulých období. Jak uvidíme dále ve výkazech sledované firmy, v roce 2008, 

kdy byly opraveny chyby z minulých let, se v účetnictví společnosti objevila velká ztráta 

z důvodu těchto oprav. Dle ČÚS se o těchto opravách totiž účtuje jako o mimořádných 

nákladech, případně výnosech, což způsobuje změnu výsledku hospodaření, který přitom 

nepatří do tohoto období. Dle IFRS se tato oprava provádí retrospektivně, tj. tak, jako by 

k chybám minulých období vůbec nedošlo. Vypovídací schopnost je tudíž dle IFRS daleko 

lepší, neboť chyba by byla opravena v účetním období, do kterého patří. 

 

 Velké rozdíly mezi ČÚP a IFRS, které ovlivňují finanční analýzu, jsou způsoby 

oceňováním. Podle mého názoru je ocenění dle IFRS sice velmi přesné, ale pro společnosti, 

jako je společnost, ve které pracuji, velmi složité a nákladné. V následujícím oddíle ukážu 

základní typy oceňování dle ČÚP a IFRS. 

2.3 Oceňování  

 Oceňování musí být vždy v peněžních jednotkách a způsoby ocenění musí účetní 

jednotka dodržovat po celou dobu podnikání. Měnit způsob oceňování lze pouze z důvodu 

změny předmětu podnikání nebo z důvodu zpřesnění a zkvalitnění vypovídací schopnosti 

účetnictví. Veškeré změny v oceňovacích metodách musí být uvedeny v příloze k účetní 

závěrce. 

 

2.3.1 Oceňování dle českých předpisů 

 Oceňování majetku a závazků dle českých předpisů upravuje část čtvrtá Zákona č. 

563/1991 Sb. Oceňování se provádí k datu účetního případu a ke konci rozvahového dne.  

2.3.1.1 Oceňování k datu účetního případu 

Zákon o účetnictví definuje 4 způsoby oceňování při pořízení majetku a zásob: 

o Pořizovací cena - cena, za kterou byl majetek pořízen, včetně nákladů spojených 

s jeho pořízením. Oceňujeme jí nakupovaný dlouhodobý hmotný a nehmotný 
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majetek, zásoby, cenné papíry a podíly, derivátové operace, pohledávky nabyté za 

úplatu nebo vkladem.  

o Reprodukční cena – cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm 

účtuje. Oceňujeme jí bezúplatně nabytý majetek nebo majetek a zásoby vytvořené 

ve vlastní režii, pokud u nich nejsme schopni určit vlastní náklady.  

o Vlastní náklady – veškeré přímé náklady spojené s výrobou majetku a poměrná část 

nepřímých nákladů na výrobu. Oceňují se jimi zásoby včetně příchovků zvířat a 

majetek vlastní výroby vyrobený vlastní činností. 

o Jmenovitá (nominální) hodnota – tuto zákon přímo nedefinuje, znamená udanou 

hodnotu a oceňují se jí peníze a ceniny, akciový kapitál, vydané dluhopisy, závazky a 

pohledávky, atd. 

 Kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní 

stavby, pokud není známa jejich pořizovací cena, se ocení ve výši 1 Kč. 

 Které náklady se zahrnují a naopak nezahrnují do vstupní ceny majetku, upravuje 

Vyhláška č. 500/2002. 

   

2.3.1.2 Oceňování k rozvahovému dni 

 Ke konci rozvahového dne nebo k jinému datu sestavení účetní závěrky přeceňujeme 

majetek a závazky dle § 27 ZÚ reálnou hodnotou, ekvivalencí nebo v ocenění dle § 25.  

Jako reálná hodnota se dle tohoto zákona použije: 

o Tržní hodnota – hodnota vyhlášená na tuzemské nebo zahraniční burze nebo na jiném 

regulovaném trhu, podle toho, na které je majetek veden. Jedná se o zavírací cenu na 

burze cenných papírů vyhlášené poslední pracovní den, ke kterému se ocenění 

provádí, nesmí být nikdy pozdější datum. 

o Ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce – není-li tržní cena 

k dispozici nebo neodpovídá dostatečně reálné hodnotě. 

o Ocenění stanovené podle zvláštních právních předpisů – ocenění dle zákona o 

oceňování majetku. 

 

a) Reálnou hodnotou se oceňují pouze: 

- Cenné papíry k obchodování 
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- Ostatní cenné papíry 

- Deriváty 

- Pohledávky, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování 

 Přecenění na reálnou hodnotu cenných papírů určených k obchodování se provádí 

výsledkově, přecenění ostatních cenných papírů se provádí rozvahově. Přecenění pohledávek 

nabytých a určených k obchodování se účtuje jako finanční výnos nebo finanční náklad. 

b) Ekvivalencí mohou účetní jednotky přeceňovat majetkové účasti. Toto přecenění je 

dobrovolné a týká se přecenění pořizovací ceny majetkové účasti, která se upraví 

poměrem účasti účetní jednotky na vlastním kapitálu ve společnosti, v níž má podíl. 

Protože se nejedná o cenné papíry k obchodování, provádí se přecenění rozvahově. 

 

c) Zůstatkovou cenou se k rozvahovému dni vykazuje dlouhodobý nehmotný a hmotný 

majetek odpisovaný. 

  

2.3.2 Oceňování dle mezinárodních účetních standardů 

Dle IFRS se používá následující ocenění: 

o Pořizovací  cena  - obsahuje nákupní cenu včetně cla a nevratných daní z prodeje po 

odpočtu obchodních slev a rabatů a jakýchkoliv přímo přiřaditelných nákladů při 

přípravě aktiv a jejich zařazení do provozu. Jednotlivé standardy obsahují 

ustanovení, která jmenují náklady, které jsou a nejsou součástí pořizovací ceny.  

 Touto cenou se prvotně oceňuje nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný 

majetek, investice do nemovitostí a zásoby. 

 Pokud účetní jednotka používá po uznání model pořizovací hodnoty aktiva, potom se 

aktivum oceňuje pořizovacími náklady, které jsou postupně snižovány o oprávky a veškeré 

kumulované ztráty ze snížení hodnoty. 

o Reálná hodnota – částka, za kterou by mohlo být mezi znalými a ochotnými 

stranami směněno aktivum nebo vyrovnán závazek. Stanovení reálné hodnoty, se 

provádí jako u českých předpisů, nejčastěji tržní cenou nebo kvalifikovaným 

odhadem znalce.  
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 U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a investic do nemovitostí 

po uznání, dávají standardy možnost volby mezi modelem pořizovací hodnoty a modelem 

přecenění, u investic do nemovitostí je ale upřednostňován model přecenění (vždy 

výsledkově). Pokud účetní jednotka použije model přecenění, musí jej použít pro celou 

skupinu, výjimka je pouze pokud neexistuje pro daný majetek aktivní trh. 

 Aplikuje-li se model přecenění, bude aktivum vykazováno po uznání v reálné 

hodnotě k datu přecenění snížené o oprávky a veškeré následně kumulované ztráty ze snížení 

hodnoty. Oprávky jsou potom k datu přecenění: 

- Přepočteny stejným poměrem, jako je poměr reálné a účetní hodnoty aktiva – stejným 

poměrem je přepočtena brutto hodnota, aby platilo účetní hodnota = reálná hodnota, 

tzn. poměrem ocenění a zůstatkové účetní ceny se přepočte a navýší, případně sníží, 

pořizovací hodnota i oprávky. 

- Eliminace proti účetní brutto hodnotě aktiva. Zde je za pořizovací cenu považována 

cena zjištěná znalcem a oprávky se vypočtou jako poměr ceny zjištěné proti ceně 

pořizovací, tímto poměrem se přepočtou oprávky. Tento způsob se používá hlavně pro 

budovy. 

 V reálné hodnotě vykazuje také nájemce majetek od sjednání leasingové smlouvy, 

pokud je tato hodnota nižší než současná hodnota minimálních leasingových plateb. 

 Výnosy se oceňují také reálnou hodnotou v době, kdy je pravděpodobné, že do 

společnosti poplynou budoucí ekonomické prospěchy. V případě, kdy je splatnost odložena na 

pozdější období, by navíc do ceny měla být promítnutá nižší reálná hodnota nad nominální 

hodnotou, a to diskontací budoucích příjmů za použití implicitní úrokové sazby. 

 Reálnou hodnotou se oceňují také finanční aktiva a finanční závazky již při prvotním 

ocenění, tato cena se navýší o transakční náklady přímo přiřaditelné pořízení nebo vystavení 

finančního aktiva nebo finančního závazku.  

o Běžná reprodukční cena – pro ocenění aktiv, částka, která by musela být uhrazena, 

kdyby se stejné nebo ekvivalentní aktivum pořizovalo v současné době.  

 Pro ocenění závazků, nediskontovaná částka, kterou by bylo třeba v současné době 

vynaložit na vypořádání závazku. 
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o Čistá realizovatelná hodnota – odhadnutá prodejní cena v běžném podnikání snížená 

o odhadnuté náklady na dokončení a odhadované náklady na prodej. 

 Používá se u ocenění zásob, kdy se porovná čistá realizovatelná hodnota a pořizovací 

cena zásob. Pro ocenění se použije nižší z těchto dvou hodnot. Každé účetní období se znovu 

provádí odhad čisté realizovatelné hodnoty a posuzuje, která hodnota je nižší. V okamžiku, 

kdy přestanou působit okolnosti pro přecenění zásob pod úroveň pořizovacích nákladů, se 

dříve vykázané snížení hodnoty stornuje na původní pořizovací hodnotu. 

 

o Současná hodnota – pro ocenění aktiv – současná diskontovaná hodnota budoucího 

čistého příjmu vyvolaného budoucím použitím nebo prodejem aktiva. 

Pro ocenění závazků – současná diskontovaná hodnota budoucího čistého peněžního 

výdaje, jenž se očekává pro vypořádání závazku při normálním podnikání.  

 Ocenění současnou hodnotou uplatní nájemce při ocenění majetku pořizovaného 

formou finančního leasingu v případě, že je současná hodnota minimálních leasingových 

plateb nižší než reálná hodnota majetku. 

 

 V podmínkách účetnictví dle českých předpisů se preferuje ocenění v historických 

cenách, což je jistě nejjednodušší z metod ocenění. Za velmi časově náročné považuji 

zjišťování současné hodnoty aktiv a čisté realizovatelné hodnoty, které je příčinou složitosti 

účetnictví dle mezinárodních účetních standardů a také důvodem, proč se společnosti brání 

vykazování dle IFRS/IAS. Pokud se zamyslíme nad rozdíly ve způsobech oceňování, zjistíme, 

že se v českém účetnictví nebere v potaz reálná hodnota dlouhodobého majetku. Vidíme, že 

například hodnota aktiv může být dle IFRS někdy i vyšší než pořizovací cena. Myslím, že tato 

úprava není zbytečná, neboť hodnota majetku zvláště nemovitostí se může velmi měnit a tím 

zkreslovat výši aktiv v podniku, což ve finanční analýze ovlivňuje mnoho ukazatelů, např. 

ROA, ROE, zadluženost atd. 

  

 V předchozí části jsem se věnovala základním typům oceňování. Nyní bych se chtěla 

zaměřit na konkrétní položky rozvahy a jejich základní odlišnosti v účtování, které způsobují 

rozdíly v účetní závěrce, a tím také mohou změnit výsledky finanční analýzy dle ČÚP a IFRS. 
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2.4 Dlouhodobý nehmotný majetek 

 Jednou z položek, která výrazně ovlivňuje finanční analýzu, a kde se objevují rozdíly 

v účtování, je dlouhodobý nehmotný majetek.  

2.4.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek dle českých předpisů 

Dlouhodobý nehmotný majetek je majetek, který nemá fyzickou povahu, hranici 

dlouhodobého nehmotného majetku definuje ZDP8 v § 32a, ve výši 60 000,- Kč a 

dobou použitelnosti více než 1 rok, dle Zákona o účetnictví může být hranice 

stanovena i v nižší částce. U dlouhodobého nehmotného majetku se odpis stanoví 

podle doby použitelnosti s přesností na měsíce, přičemž odpisování začíná 

následující měsíc po splnění podmínek pro odpisování. Pokud není stanovena doba 

použitelnosti, odpisují se: 

- Zřizovací výdaje – odpisy nejvýše 5 let 

- Audiovizuální díla – 18 měsíců 

- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – 36 měsíců 

- Software – 36 měsíců 

- Goodwill – do 60 měsíců od nabytí podniku nebo části nebo datu přeměny, 

záporný goodwill se odpisuje rovnoměrně po dobu 60 měsíců do výnosů. 

Účetní jednotka může rozhodnou i o delší době odpisování goodwillu, tuto 

skutečnost ale musí uvést v příloze k účetní závěrce 

- Ostatní nehmotný majetek – 72 měsíců 

Za technické zhodnocení se považují výdaje na rozšíření vybavenosti nebo 

použitelnosti, případě změnu použitelnosti, provedené na nehmotném dlouhodobém 

majetku, jehož cena po dokončení přesáhne hranici 40 000,- Kč. Poplatník může 

stanovit i cenu nižší. Technické zhodnocení navyšuje zůstatkovou hodnotu majetku, 

doba odpisování technického zhodnocení začíná běžet následující měsíc po 

dokončení technického zhodnocení rovnoměrně bez přerušení po výše uvedenou 

dobu minimálně: 

- Audiovizuální díla – 9 měsíců 

- Software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – 18 měsíců 

- Nehmotný majetek na dobu určitou – do konce smluvní doby 

                                                 
8 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
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- Ostatní nehmotný majetek – 36 měsíců 

 

2.4.1.2 Nehmotná aktiva dle IFRS/IAS 

Nehmotným aktivům se věnuje IAS 38. Dle tohoto standardu jsou nehmotná aktiva 

identifikovatelná nepeněžní aktiva nehmotné povahy. Podmínka identifikovatelnosti 

je splněna pokud: 

o je oddělitelné, tj. pokud je možno jej oddělit od účetní jednotky a prodat, 

převést, poskytnout v rámci licence, pronajmout nebo směnit, a to buď 

samostatně, nebo společně se související smlouvou, aktivem nebo 

závazkem; nebo 

o vzniká ze smluvních nebo jiných zákonných práv bez ohledu na to, zda jsou 

tato práva převoditelná nebo oddělitelná od účetní jednotky nebo od jiných 

práv a povinností 

 Nehmotné aktivum musí také splňovat podmínky: 

o je pravděpodobné, že budoucí ekonomické užitky, které jsou přiřaditelné 

aktivu, poplynou do účetní jednotky a 

o je možné spolehlivě ocenit pořizovací náklady aktiva 

 Kriteria pro uznání nehmotného aktiva nesplňuje například goodwill vytvořený 

vlastní činností nebo výsledky výzkumu, tento majetek se zaúčtuje do nákladů v období, se 

kterým souvisí.  

 Doba odpisování se stanoví podle toho, zda je doba použitelnosti určitá nebo nikoli. 

 Pokud je určitá doba použitelnosti, stanoví se odpisy po celou dobu použitelnosti 

lineární, výkonové a jiné metody odpisování, přičemž se vždy ke konci rozvahového dne 

přezkoumává délka použitelnosti, pokud nastane významná odchylka v době použitelnosti, 

upraví se délka odpisování.  

 Při neurčitosti doby použitelnosti se nehmotné aktivum neodepisuje, ale každoročně 

se musí provádět test, zda se doba neurčitá nezměnila na dobu určitou. 
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 Doba odpisování končí buď datem odúčtování, nebo zamýšleným prodejem.  Pokud 

účetní jednotka očekává, že vyřadí aktivum před ukončením jeho životnosti, odečte při 

výpočtu odpisů jeho předpokládanou zbytkovou hodnotu.  

 Při srovnání účtování a odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vidíme rozdíl 

v tom, že ne všechen nehmotný majetek, který lze zařadit dle českých předpisů jako 

nehmotný, nelze uznat dle IAS 38 a může být dosti sporné, zda aktivum odepisovat, nebo 

uznat do nákladů příslušného období. Pokud by bylo aktivum zahrnuto přímo do nákladů, 

jeho zůstatková hodnota by byla nulová a snížil by se zisk společnosti, vstupní data pro 

finanční analýzu by tím byly odlišné od ČÚP. 

 Zásadní rozdíl ve stanovení doby odpisování je dle IFRS u majetku s neurčitou 

dobou použitelnosti, zde dle českých zákonů napomáhá při odpisech stanovená doba 

odpisování dle ZDP, kdežto dle IAS 38 se musí provádět testování v souladu s IAS 36 na 

snížení hodnoty. V tomto lze také nalézt rozdíly v případě ukazatelů, ve kterých hraje roli stav 

dlouhodobého majetku, velké rozdíly, neboť nehmotný majetek může mít velmi vysokou 

hodnotu, ale v účetnictví dle české legislativy je velmi brzy odepsán. 

 

2.4.2 Dlouhodobý hmotný majetek 

2.4.2.1 Dlouhodobý hmotný majetek dle českých předpisů 

ZDP definuje dlouhodobý hmotný majetek v § 26 ZDP. ZDP pak stanovuje také 

odpisy, dělí majetek do odpisových skupin a rozlišuje rovnoměrné a zrychlené 

daňové odpisy. Při odpisování nového majetku zařazeného do 1. a 2. odpisové 

skupiny, pořízeného v období 1. 1. 2009 – 30. 6. 2010 bylo možno uplatnit tzv. 

mimořádné odpisy. Daňové odpisy však neovlivňují hospodářský výsledek 

společnosti a tudíž pro mou práci nejsou důležité. 

 Dle Zákona o účetnictví, si může účetní jednotka zvolit hranici dlouhodobého 

majetku nižší, než je dána ZDP. Dlouhodobým hmotným majetkem odpisovaným se zde 

rozumí: 

- Nemovitosti – bez ohledu na výši ocenění 

- Movité věci – s ohledem na výši ocenění 

- Pěstitelské celky trvalých porostů – s ohledem na výši ocenění 
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- Dospělá zvířata a jejich skupiny – bez ohledu na výši ocenění 

- Jiný dlouhodobý majetek 

- Oceňovací rozdíl k nabytému majetku - odepisuje se rovnoměrně 180 

měsíců, pokud nejsou součástí nabytého majetku aktiva s dobou 

použitelnosti delší než 15 let, může se odepisovat i kratší dobu. 

 Za dlouhodobý majetek neodepisovaný se považují: 

- Pozemky 

- Umělecká díla a sbírky 

o Náklady, které se zahrnují do vstupní ceny, jsou např.: náklady na poradenské služby, 

zprostředkování, správní poplatky, expertízy, přípravné práce, průzkumné, geologické a 

geodetické práce, licence, patenty, cla, terénní úpravy, dopravné, montáž a umělecká 

díla tvořící součást stavby, náhrady za omezení vlastnických práv, zkoušky před 

uvedením do provozu, pokud při těchto zkouškách vzniknou využitelné produkty nebo 

výkony, jsou jejich výnosy součástí provozních výnosů a náklady součástí provozních 

nákladů.  

Do vstupní ceny vstupuje též zůstatková cena a náklady na vyřazení spojené 

s vyřazením stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku výstavby nových.  

 

o Součástí vstupní ceny nejsou: 

o Opravy a údržba 

o Náklady nájemce na uvedení najatého majetku do původního stavu 

o Kurzové rozdíly 

o Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ani jiné sankce ze smluvních vztahů 

o Nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba 

o Náklady na zaškolení pracovníků 

o Náklady na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami 

o Náklady na biologickou rekultivaci 

o Náklady spojené s přípravou a zabezpečením majetku po uvedení majetku 

do užívání 

 Ocenění dlouhodobého majetku se zvyšuje o hodnotu provedeného technického 

zhodnocení a naopak snižuje o přijatou dotaci na pořízení majetku a o přijatou dotaci na 

úhradu úroků, pokud jsou zahrnuty v ocenění majetku.  
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 Metody používané při stanovení odpisů dle IFRS jsou shodné s používanými 

metodami dle Vyhlášky 500/2002 Sb., po zavedení principu zbytkové hodnoty do českého 

účetnictví se metody odpisů ještě více sblížily s IAS 38. 

o Rovnoměrné odpisy – počítáme jako podíl vstupní ceny a doby životnosti 

o Degresivní (zrychlené) odpisy – např.: 

- metoda DDB – vychází s konstantního procenta a 

klesajícího základu,  

- metoda SYD  - vychází z konstantní základny (vstupní 

ceny) a snižujícího se procenta odpisování. 

o Výkonové odpisy – poměr vstupní ceny a celkové kapacity 

o Komponentní odpisování – (nově zavedeno do české legislativy), tento způsob 

lze použít na stavby, byty a nebytové prostory, samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí. Komponenta je určitá část majetku, která má významně 

odlišnou dobu použití a její ocenění je také významné.  

 Způsob stanovení odpisů je jednou z položek, které výrazně ovlivňují hospodářský 

výsledek. V mnoha českých společnostech se účetní odpisy rovnají daňovým, i když všichni 

dobře vědí, že to neodpovídá základním účetním zásadám a velmi zkresluje finanční ukazatele 

i tvořené kalkulace. 

 

2.4.2.2 Dlouhodobý hmotný majetek dle IFRS/IAS 

Postupy při účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku upravuje IAS 16 

– Pozemky, budovy a zařízení.  Pořizovací náklady se uznávají, pokud: 

- je pravděpodobné, že budoucí ekonomické užitky spojené s danou položkou 

poplynou do účetní jednotky; a 

-  je možno spolehlivě ocenit pořizovací náklady dané položky. 

Za přímo přiřaditelné náklady se např. považují: 

o  náklady na zaměstnanecké požitky vznikající a přímo související s uvedením 

aktiv do provozu,  

o náklady na dopravu a manipulaci 

o náklady na montáž a instalaci 

o honoráře pro odborníky související s uvedením do provozu,  
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o náklady na odzkoušení správné funkčnosti aktiva, pokud vznikají při testování 

výrobky, odečte se čistý výtěžek z prodeje těchto aktiv 

 

 Zahrnování nákladů do hodnoty aktiva končí, jakmile je uvedeno do stavu, ve kterém 

je schopné provozu pro potřeby, pro které je zamýšleno její využití.  

 Součástí přímo přiřaditelných nákladů nejsou: 

o náklady na zavádění nového výrobku nebo služby (včetně reklamy a propagace) 

o náklady na provozování podnikání na novém místě nebo s novou skupinou 

zákazníků (včetně nákladů na zaškolení) 

o správní a jiné obecné režijní náklady 

o náklady na zaškolení pracovníků 

 Vedlejší náklady, které nejsou nezbytně nutné pro uvedení aktiva do stavu 

potřebného pro jeho provoz, také nezvyšují cenu aktiva, ale zahrnují se ihned do nákladů a 

výnosů. 

 

 Do působnosti tohoto standardu spadá i položka náhradních dílů, pokud jsou 

náhradní díly významné a použitelné déle než 1 rok. Obdobně zde spadají i náhradní díly a 

servisní zařízení, pokud je lze použít pouze s položkou pozemků, budov a zařízení. Toto 

ustanovení není v našem účetnictví vůbec zakomponováno, kdežto dle IFRS je povinné. 

 IAS 16 vyjmenovává příklady tříd, do kterých lze řadit jednotlivé typy majetku. Jsou 

to například: 

- Pozemky 

- Pozemky a budovy 

- Stroje 

- Lodě 

- Letadla 

- Motorové dopravní prostředky 

- Nábytek a inventář 

- Kancelářské zařízení 
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 Zařazení majetku je důležité z důvodu ocenění po uznání, neboť každá třída musí být 

oceněna stejným způsobem, tzn. buď pořizovacími náklady, nebo metodou přecenění na 

reálnou hodnotu.  

 Každá komponenta položky pozemků, budov a zařízení, jejíž pořizovací náklady jsou 

významné v poměru k celkovým pořizovacím nákladům předmětné položky, musí být 

odepisována samostatně. Standard na rozdíl od českých předpisů stanovuje povinnost ne 

pouze možnost komponentního odpisování.  

 Odpisy se zachycují každé účetní období ve výsledovce, pokud se nestávají součástí 

jiných aktiv, jako je například výrobní hala, jejíž odpisy navyšují náklady výroby. Odpisy se 

stanovují podle délky životnosti a podle očekávaném rozložení spotřeby ekonomických užitku 

z majetku. Odpisová metoda a doba odpisování se musí každoročně minimálně jedenkrát 

přezkoumávat, pokud by došlo ke změně doby životnosti nebo očekávaného rozložení 

spotřeby ekonomického užitku, musí se zaúčtovat tato změna jako oprava účetního odhadu 

podle IAS 8 – Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby. Standard jako u 

nehmotných aktiv stanovuje započtení zbytkové hodnoty při odepisování. Doba odpisování se 

shoduje s českými předpisy, i když jak jsem již zmiňovala, mnoho firem pořád uplatňuje 

účetní odpisy stejné jako daňové, což vůbec neodpovídá skutečnosti. V našem účetnictví se 

nezahrnují odpisy do ceny vyrobených zásob, což dle IAS ano, zde vidím kladný přínos, 

neboť zjednodušuje práci při kalkulacích, na rozdíl od našich poměrů, kdy se musí odpisy do 

kalkulací započítat zvlášť. Další, i když v současné době jen minimální rozdíl je v ustanovení 

o zbytkové hodnotě, které české předpisy pouze umožňují, ale nepřikazují.  

 Stejně jako v našem účetnictví, i dle IAS 16 pokud je pořizována nemovitost společně 

s pozemkem, musí být oceněna a vedena samostatně, neboť pozemky se neodepisují, protože 

mají neomezenou dobu použitelnosti9. 

 V případě účtování dotací na pořízení dlouhodobého majetku snižuje státní dotace dle 

ČÚL hodnotu dlouhodobého majetku, v případě účtování státní dotace dle IFRS jsou zahrnuty 

do výkazu o finanční pozici jako výnosy příštích období nebo jako snížení účetní hodnoty 

aktiva, kdy ve výsledovce snižuje odpisy. Pokud si účetní jednotka vybere možnost 

zahrnování státních dotací do výnosů postupně, zlepšuje toto vykazování finanční situaci 

společnosti. 

                                                 
9 Výjimku tvoří např. lomy a místa používaná jako skládky odpadů 
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 Největší rozdíly mezi těmito účetními soustavami vznikají při účtování leasingů. 

Které to jsou, nastíním v následujícím oddíle. 

2.4.3 Leasingy 

2.4.3.1 Leasing dle českých předpisů 

Leasing je pronájem, kdy nájemce užívá věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty 

za úplatu, které jsou majetkem pronajímatele. Pronajímatel vede majetek ve své 

rozvaze a odepisuje jej, nájemce časově rozlišuje nájemné po dobu trvání leasingu. 

Rozlišujeme finanční a operativní (provozní) leasing. 

a) Operativní leasing – krátkodobý pronájem, po jehož skončení zůstává předmět 

leasingu majetkem pronajímatele. Nájemné je daňově uznatelné, musí se jen časově 

rozlišovat v období, do kterého patří. 

b) Finanční leasing – pronájem, po jehož ukončení je nájemce povinen nebo oprávněn 

odkoupit předmět leasingu. Nájemce vede majetek v podrozvahové evidenci, časově 

rozlišuje jednotlivé splátky, včetně první navýšené splátky. Splátky jsou po splnění 

některých podmínek stanovených ZDP daňově účinné: 

- Doba nájmu musí odpovídat délce daňového odpisování v souladu se ZDP, 

přičemž u nemovitých věcí činí alespoň 30 let. 

- Po ukončení finančního leasingu musí být zajištěn bezprostřední převod 

vlastnických práv na nájemce. 

- Kupní cena nesmí být vyšší než zůstatková cena vypočtená při 

rovnoměrném odpisování dle ZDP k datu prodeje. 

 Pokud by tyto podmínky nebyly splněny, nejednalo by se o finanční leasing. 

 V případě úhrady záloh na nájemné, která je hrazena na počátku leasingu, je 

postupně odpočítávána od jednotlivých záloh. Někdy se ovšem také může v leasingové 

smlouvě objevit také záloha na kupní cenu. Tato je pak vyúčtování na konci leasingu, a pokud 

přesáhne hranici dlouhodobého majetku, musí se odpisovat.  

 Při řádném ukončení leasingu je majetek zařazen většinou do evidence 

dlouhodobého drobného majetku, pokud by šlo o bezúplatný převod, společnost je zachytí ve 

svém účetnictví v reprodukční pořizovací ceně. 
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2.4.3.2 Leasingy dle IFRS/IAS 

O leasingu pojednává IAS 17, který taktéž rozeznává operativní a finanční leasing.  

a) Finanční leasing -  leasing, který převádí všechna podstatná rizika a odměny 

spojené s vlastnictvím aktiva. Vlastnické právo může, ale nemusí být na konci 

vztahu převedeno. 

b) Operativní leasing – jiný leasing než finanční, jeho vymezení a účtování je 

prováděno v podstatě stejně jako v účetnictví dle české legislativy. 

 Také IAS 17 stanovují podmínky pro uznání finančního leasingu: 

- Převod vlastnictví na konci leasingu na nájemce 

- Nájemce má opci na koupi aktiva a předpokládá se, že tato opce bude 

podstatně nižší než reálná hodnota aktiva k datu využití opce. Dále v době 

leasingu musí být dostatečně jisté, že tato opce bude využita. 

- Doba leasingu musí být sjednána na dobu podstatné životnosti aktiva, 

přičemž aktivum je po celé období leasingu majetkem pronajímatele. 

- Na počátku leasingu se současná hodnota minimálních leasingových plateb 

rovná alespoň reálné hodnotě aktiva, nesmí být nižší. 

- Pronajatá aktiva jsou tak zvláštní povahy, že pouze tento nájemce je může 

využívat bez úprav. 

- Pokud nájemce zruší leasingovou smlouvu, jdou ztráty z tohoto prodeje na 

jeho vrub. 

- Zisky nebo ztráty způsobené pohybem reálné hodnoty zbytkové hodnoty 

připadají nájemci. 

- Nájemce je schopen pokračovat v dalším období, za nájemné, které je 

podstatně nižší než tržní nájemné. 

 Charakteristiky leasingu jsou v podstatě stejné v obou legislativách, účtování a 

následné ovlivnění finanční analýzy je však úplně odlišné.  
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2.4.3.2.1 Účtování u nájemce dle IFRS 

 Najatý majetek vykazuje v rozvaze nájemce, při prvotním ocenění ocení aktiva a 

závazky v nižší z reálné hodnoty nebo současné hodnoty minimálních leasingových plateb, 

toto se posuzuje při počátku leasingu10.  K částce uznané jako aktivum se přičítají počáteční 

náklady nájemce. 

 V následném ocenění je potřeba minimální leasingové platby rozdělit na finanční 

náklady a snížení nesplaceného závazku, finanční náklady se rozdělují tak, aby byla zajištěna 

konstantní úroková sazba u zbývajícího závazku. 

 Nájemci vznikají během leasingu finanční aktiva a náklady na odpisy. Odpisy se 

stanovují v souladu s odpisovou politikou společnosti.  Pokud není jisté, zda po skončení 

leasingu dojde k převodu vlastnictví na nájemce, musí být majetek odepsán do konce doby 

leasingu nebo do konce použitelnosti aktiva, podle toho, které období je kratší. 

  

2.4.3.2.2 Účtování u pronajímatele dle IFRS 

 Pronajímatelé účtují o pohledávkách v rámci finančního leasingu v částce 

odpovídající čisté finanční investici do leasingu. Počáteční přímé náklady jsou zahrnuty do 

počátečního ocenění pohledávek z leasingu a snižují částku výnosů z leasingu. Veškeré 

výnosy zachycují na bázi modelu konstantní periodické míry návratnosti čisté investice do 

finančního leasingu. Leasingové platby, které se vztahují k jednotlivým obdobím, s výjimkou 

nákladů na služby, se účtují proti hrubé investici do leasingu jako snížení jistiny a současně 

nerealizovaného finančního výnosu z leasingu. 

 U finančního leasingu je asi největší nesoulad mezi českou legislativou a IFRS/IAS. 

Zařazení leasingového majetku do rozvahy nájemce a jeho následné odpisování nájemcem je 

určitě objektivnější a přesnější z hlediska vypovídací schopnosti účetnictví. V českém 

účetnictví v podstatě leasing ovlivňuje hospodářský výsledek pouze rozlišené nájemné za 

dobu, po kterou již byl majetek předmětem leasingu. V rozvaze se objevuje pouze 

nerozpočítaná první splátka leasingu, která připadá na zbývající dobu leasingu. Hodnota 

majetku je ale hlavně na počátku leasingu o hodně vyšší, než doposud uplatněné náklady. 

Přitom je téměř jisté, že majetek přejde do vlastnictví nájemce.  

                                                 
10 Počátek leasingu – buď datum uzavření smlouvy, nebo datum vázanosti smluvních stran základními 
smluvními ustanoveními leasingu, a to datum, které nastane dříve. 
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 Tento způsob vykazování může např. negativně ovlivnit rozhodování investorů, 

pokud účetní jednotka např. záměrně neuvede v příloze počet a výši leasingů, nemá jak 

investor zjistit míru zadlužení společnosti.  

 Z pohledu stanovení ukazatelů finanční analýzy, kde počítáme s množstvím aktiv, 

závazků a pohledávek, se v ČÚL na straně nájemce i pronajímatele nevyčísluje správně 

hodnotu aktiv a ovlivňuje ukazatele, ve kterých hraje roli dlouhodobý majetek a dlouhodobé 

závazky, tj. např. rentability, vázanost aktiv, atd. U nájemce nevykázané závazky mění 

hodnoty cizích zdrojů, u pronajímatele neodpovídá skutečná hodnota pohledávek stavu 

pohledávek v účetnictví.  

 

 V následující kapitole chci vzpomenout rezervy, které v naší společnosti, kde je 

povinná tvorba rezerv na rekultivaci skládky mohou také zkreslovat finanční analýzu 

společnosti. 

2.4.4 Rezervy dle českých předpisů a IFRS/IAS 

2.4.4.1 Rezervy dle českých předpisů 

 Rezervy jsou budoucí závazky, u kterých je pravděpodobné, že nastanou, ale není 

jistá jejich výše ani datum, kdy nastanou. Rozlišujeme rezervy zákonné a rezervy účetní.  

 Účetní rezervy - mohou je tvořit pouze účetní jednotky, které vedou účetnictví 

v plném rozsahu. Je důležité, aby účetní jednotka hlavně u těchto rezerv měla vytvořen 

vnitřní předpis. 

Jedná se o rezervy: 

- na podnikatelská rizika a ztráty (na záruční opravy, na soudní spory, na 

ekologické škody a jiné 

- na daň z příjmů – pokud účetní jednotka sestavuje účetní závěrku a nemá ještě 

sestaveno daňové přiznání k dani z příjmů, vytvoří rezervu ve výši odhadované 

daňové povinnosti 

- na důchody a podobné závazky – tvoří účetní jednotky, pokud mají povinnost na 

základě smlouvy nebo právního předpisu vyplácet zaměstnancům důchody 

- na restrukturalizaci – pouze v případě, že má účetní jednotka schválen program 

restrukturalizace 
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 Zákonné rezervy – jsou dány zákonem o rezervách nebo jejichž tvorba je dána jiným 

zákonem 

- Rezerva na opravy hmotného majetku – tuto rezervu může tvořit účetní jednotka, 

která je vlastníkem, nájemcem, který je smluvně zavázán k opravám, nebo má 

právo hospodaření s majetkem. Může být tvořena pouze na majetek odpisovaný 

více než 5 let, tzn. pouze na majetek od 2. odpisové skupiny. Nelze ji tvořit na 

technické zhodnocení, na majetek určený k likvidaci, na opravy způsobené 

škodami, na opravy opakované každoročně, na majetek, který je ve vlastnictví 

poplatníka v insolvenčním řízení. Rezerva může být tvořena pouze na základě 

plánu oprav, kde je nutné vyčíslit předběžnou cenu oprav a dobu zahájení oprav. 

Musí být tvořena nejméně 2 zdaňovací období, maximální doba je dána odpisovou 

skupinou, do které je majetek zařazen. 2. odpisová skupina 3 roky, 3. odpisová 

skupina 6 let, 4. odpisová skupina 8 let, 5. a 6. odpisová skupina 10 let. Pokud 

nebude oprava zahájena nejpozději o zdaňovací období později, než byla 

plánovaná oprava, musí být v tomto období rezerva zrušena. Pokud bude zahájena 

oprava v termínu, ale nebude do konce následujícího období vyčerpána, musí být 

zbytek rezervy také zrušen. Pokud by se započalo s opravou dříve, než byla 

plánovaná, nesmí se již v tomto ani v následujících obdobích tvořit.  

Při inventarizaci je nutné zhodnotit výši tvorby a oprávněnost tvorby této rezervy, 

a pokud účetní jednotka zjistí neoprávněnost tvorby nebo výši rezervy, musí tuto 

rezervu rozpustit nebo provést úpravu její výše.  

- Rezerva na pěstební činnost – tvořena na obnovu lesa a veškeré výchovné činnosti 

prováděné v porostech do 40 let jejich věku, ochrana lesa a opatření k obnově 

porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou. Tuto rezervu mohou 

tvořit účetní jednotky, které mají povinnost provádět tyto činnosti, jedná se tedy o 

vlastníky, nájemce, podnájemce, pokud smlouvy výslovně nestanoví, že péče o les 

zůstává na vlastníkovi. Rezervu lze tvořit pouze v souvislosti s příjmy s lesní 

činnosti. Rezerva se stanovuje na základě množství vytěžené dřevní hmoty a její 

výši si stanoví poplatník sám podle rozpočtu nákladů. 

- Rezerva na odbahnění rybníka – lze tvořit maximálně 10 let. Při odbahnění se 

jedná v podstatě o vrácení rybníka do provozuschopného stavu, proto je v podstatě 

shodná s rezervou na opravy hmotného majetku a také stanovení její výše a 

použití platí stejná pravidla jako pro rezervy na opravy hmotného majetku. 
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- Rezerva na sanaci pozemků dotčených těžbou, rezerva na vypořádání důlních 

škod – jsou velmi specifické rezervy a tvoří je pouze účetní jednotky, které 

provádějí činnost podle horního zákona. Jejich tvorba podléhá schválení báňského 

úřadu a Ministerstva životního prostředí ČR. 

 Další rezervou, jejíž tvorbu ukládá Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů a velmi ovlivňuje účetnictví sledované společnosti, je rezerva na 

rekultivaci skládky. Tuto rezervu tvoří vlastník nebo provozovatel skládky a její výše je 

stanovena podle druhu a množství skládkovaného odpadu na skládce. Při tvorbě rezerv, 

musí být částky ve výši tvorby rezervy ukládány na zvláštní vázaný účet v bance a peníze 

musí být na účet převedeny nejpozději v termínu pro podání daňového přiznání. Částky 

z vázaného účtu mohou být použity pouze na účel, ke kterému byly určeny. To platí také pro 

zmiňovanou rezervu na rekultivaci skládky, kterou lze čerpat pouze se souhlasem Krajského 

úřadu – Odboru životního prostředí.  

 

2.4.4.2 Rezervy dle IFRS/IAS 

Problematice rezerv je určen standard IAS 37 – Rezervy, podmíněná aktiva a 

podmíněné závazky. 

Tento standard definuje rezervy jako budoucí závazek s nejistým časovým rozvrhem 

nebo výší.  

 Rezerva se podle tohoto standardu vykáže, pokud: 

a) má účetní jednotka současný závazek (smluvní nebo mimosmluvní), který je 

důsledkem minulé události; 

b) je pravděpodobné, že k vyrovnání závazku bude nezbytný odtok prostředků 

představujících ekonomický prospěch; a 

c) může být proveden spolehlivý odhad výše závazku. 

Pokud nejsou tyto podmínky splněny, žádné rezervy se nevykazují. 

 Jako rezervy se vykazují pouze takové závazky, které vznikly v minulosti a existují 

nezávisle na budoucí činnosti účetní jednotky – jedná se například o pokuty a náklady na 

odstranění protiprávních ekologických škod, náklady na ukončení provozu ropných věží, 

atomových elektráren, atd. Dále tento standard umožňuje tvorbu rezerv: 
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- na restruktualizaci11 

- na nevýhodné smlouvy  

 Nelze tvořit rezervy na budoucí provozní ztráty, ani na opravy dlouhodobého 

majetku, neboť neexistuje žádný současný závazek, provést tyto opravy. 

 Rezervy se vždy k rozvahovému dni prověřují a upravují tak, aby zohledňovaly 

nejlepší odhady. Pokud pominuly skutečnosti pro tvorbu rezervy, tato rezerva se zruší. 

 Jak je vidět dle standardu IAS 37 je velmi málo účetních případů, na které lze tvořit 

rezervy. Přitom společnosti v ČR využívají zvláště rezervy na opravy dlouhodobého majetku, 

které dle IFRS nejsou přípustné a zde vznikají rozdíly také při zpracování finanční analýzy. 

Tvorba rezerv je zahrnuta jako cizí zdroj, ovlivňuje výsledek hospodaření, při tvorbě snižuje 

základ daně, při rozpouštění zvyšuje výsledek hospodaření a tím ovlivňuje vlastní kapitál. 

V dnešní době, kdy už musí být i tato rezerva odváděna na zvláštní vázaný účet ovlivňuje 

finanční majetek a také výkaz CF. Z tohoto je zřejmé, že pokud společnost tvoří rezervu na 

opravy hmotného majetku, způsobí rozdíly téměř ve všechn finančních ukazatelích. 

 Jak jsem již zmínila, rozdíly při zpracování finanční analýzy sledované společnosti 

nejsou, avšak vysoká výše rezervy významně ovlivňuje některé ukazatele, zvláště zkresluje 

ukazatele likvidity, jak ukáže následující finanční analýza.  

 

 Správné sestavení účetní závěrky je důležitým předpokladem pro tvorbu finanční 

analýzy. V našich podmínkách se dá hospodářský výsledek snadno ovlivnit tvorbou 

opravných položek, odpisovými plány a tvorbou rezerv. Proto někdy výsledky finančních 

analýz srovnatelných podniků nemusí odpovídat skutečnostem.  

3 Finanční analýza účetní závěrky vybrané společnosti 

 Finanční analýza má význam pro zhodnocení ekonomické situace společnosti, pro 

srovnání ekonomického vývoje společnosti, ale také pro srovnání společností, které podnikají 

ve stejném odvětví. Napomáhá při rozhodování o investicích, při zhodnocení rizik a 

                                                 
11 Restruktualizace – program, který je plánován a řízen vedením účetní jednotky a významně mění: 

a) předmět podnikání prováděného účetní jednotkou, nebo 
b) způsob, kterým je podnikání vedeno 
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konkurenceschopnosti. Slouží ke stanovení silných a slabých stránek firmy a slouží 

managementu pro rozhodování o budoucím vedení firmy.  

 Pro zpracování finanční analýzy a vyhodnocení rizik a předpokládaného vývoje 

musíme provádět: 

- kvalitativní (fundamentální) analýzu – založená na znalostech vnitřního a vnějšího 

ekonomického prostředí podniku, probíhajících fázích podniku, podnikových cílech a 

vychází ze zkušeností odborníků a přímých účastníků. Patří sem například SWOT 

analýza, metoda BSC (balanced scorecard). 

- Kvantitativní (technickou) analýzu – používá matematické a statistické metody. 

 Pro zpracování finanční analýzy jsem si vybrala společnost technické služby, kde 

pracuji. Hlavním úkolem společnosti je zabezpečení provozu města v oblasti úklidu, údržby 

komunikací, údržby zeleně, údržby veřejného osvětlení, svozu odpadu, provozu skládky, 

organizace různých kulturních akcí a mimo práce pro město zajišťuje společnost také služby 

občanům jako je doprava, stavební práce, pohřební služby a jiné. Převažující činností dle 

obratu je provoz skládky a svoz odpadu. Protože provádíme ve velkém rozsahu práce pro 

město, které jako asi všechny obce v posledních letech bojuje s rozpočtem, musela společnost 

provést různá úsporná opatření, aby mohla v maximální míře snížit náklady. Zda se toto 

povedlo, by měla ukázat finanční analýza. Pro srovnání použiji Rozvahu a Výkaz zisku a 

ztráty za účetní období roku 2007, 2008, 2009 a 2010. 

 

ROZVAHA K 31. 12. (v tis. Kč)12  

  2007 2008 2009 2010 

 AKTIVA CELKEM 10 941 12 066 13 416 11 943 
B.  Dlouhodobý majetek 1 550 1 721 1 924 1 562 
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek   58 35 
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 550 1 721 1 866 1 527 
C.  Oběžná aktiva 8 457 9 781 10 740 10 130 
C. I. Zásoby 328 399 473 559 
C. II. Dlouhodobé pohledávky  10   
C. III. Krátkodobé pohledávky 3 490 3 649 4 409 3 847 
C. IV. Krátkodobý finanční majetek 4 639 5 723 5 858 5 724 
C.IV.1. Peníze 86 203 83 60 

2. Účty v bankách 4 553 5 520 5 775 5 664 
D. I. Časové rozlišení 934 564 752 251 

Tab. 3.1 Aktiva rozvahy 

                                                 
12 Zahrnuty pouze položky, které obsahuje rozvaha společnosti 
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  2007 2008 2009 2010 

 PASIVA CELKEM 10 941 12 066 13 416 11 943 
A. Vlastní kapitál 2 198 391 338 825 
A. I.  Základní kapitál 100 100 100 100 
A. III.  Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 
10 10 10 10 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 1 514 2 088 280 228 
A. V. Výsledek hospodaření běžného 

účetního období /+ -/ 
574 -1 807 -52 487 

B. Cizí zdroje 8 735 11 595 12 978 11 026 
B. I. Rezervy 2 049 4 010 4 651 4 619 
B. III. Krátkodobé závazky 6 686 7 585 8 327 6 407 
C. I. Časové rozlišení 8 80 100 92 

Tab. 3.2 Pasiva rozvahy 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. (v tis. Kč) 

  2007 2008 2009 2010 

I. Tržby za prodej zboží 327 264 279 339 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 143 182 216 229 

+ Obchodní marže 184 82 63 110 
II. Výkony 21 710 23 285 21 120 18 191 

B. Výkonová spotřeba 11 307 11625 9 865 7 877 
+ Přidaná hodnota 10 587 11 742 11 318 10 424 

C. Osobní náklady 9 393 10 367 10 840 8 938 
D. Daně a poplatky 149 149 140 127 
E.  Odpisy dlouhodob. nehm. a hmot. maj. 243 289 366 428 

III. Tržby z prodeje dlouhodob. maj. a mat. 479 331 135 597 
F. Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu 
214 258 178 328 

G. Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 

-55 1 258 374 390 

IV. Ostatní provozní výnosy 53 100 823 124 
H. Ostatní provozní náklady 225 108 173 62 

* Provozní výsledek hospodaření 950 -256 205 873 
X. Výnosové úroky 7 8 6 3 

N. Nákladové úroky  10 3  
XI. Ostatní finanční výnosy 39 10 1  

O. Ostatní finanční náklady 159 262 261 267 
* Finanční výsledek hospodaření -113 -254 -257 -264 

Q Daň z příjmů za běžnou činnost 263 -336  121 
 CELKOVÉ VÝNOSY Z BĚŽNÉ 

ČINNOSTI 
22 615 23 988 22 364 19 254 

 CELKOVÉ NÁKLADY Z BĚŽNÉ 
ČINNOSTI 

22 041 24 254 22 416 18 767 

** Výsledek hospodaření za běžnou činn. 574 -174 -52 487 
XIII. Mimořádné výnosy  2   

R. Mimořádné náklady  1 635   
* Mimořádný výsledek hospodaření  -1 633   

*** Výsledek hospodaření za účetní období 
(+/-)  

574 -1 807 -52 487 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním  837 -2 143 -52 608 

Tab. 3.3 Výkaz zisku a ztráty 
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3.1  Horizontální analýza účetní závěrky 

 Jedná se o jednoduché porovnání jednotlivých položek Rozvahy a Výkazu zisku a 

ztrát za několik účetních období. Sleduje změny v čase nejen v absolutních hodnotách, ale 

také v procentech. Porovnává vždy po sobě následující časová období, ukazuje vývoj 

hospodaření  fi rmy v minulosti  a  nast iňuje očekávaný vývoj  v  budoucnost i . 

Absolutní hodnotu vypočteme podle vzorce: 

Xt – Xt-1, 

kde Xt …………………. běžné účetní období 

Xt-1……………………..  minulé účetní období 

 

Relativní hodnotu vypočteme podle vzorce: 

Xt – Xt-1  x 100 
   Xt-1 

 
 

13 2007, 2008 2008, 2009  2009, 2010 

Absolutní  / relativní vyjádření 08-07 ∆(08/07) 09-08 ∆(09/08) 10-09 ∆(10/09) 

AKTIVA CELKEM 1 125 10,28 % 1 350 11,19 % -1 473 -10,98 % 

Dlouhodobý majetek 171 11,03 % 203 11,79 % -362 -18,81 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - 58 - -23 -39,66 % 

Dlouhodobý hmotný majetek 171 11,03 % 145 8,43 % -339 -18,17 % 

Oběžná aktiva 954 10,16 % 1147 11,09 % -1 111 -9,67 % 

Zásoby 71 21,65 % 74 18,55 % 86 18,18 % 

Dlouhodobé pohledávky 10 - -10 -100 % - - 

Krátkodobé pohledávky + časové 
rozlišení 

-211 -4,77 % 948 22,50 % -1063 -20,60 % 

Krátkodobý finanční majetek 1 084 23,37 % 135 2,36 % -134 -2,28 % 

Peníze 117 136,05 % -120 -59,11 % -23 -27,71 % 

Účty v bankách 967 21,24 % 255 4,62 % -111 -1,92 % 

Tab. 3.4 Horizontální analýza aktiv rozvahy 

 

 

                                                 
13 Aktivní / pasivní položky časového rozlišení zařazujeme ve finanční analýze mezi krátkodobé pohledávky / 
závazky, pokud se prokazatelně nejedná o pohledávky / závazky týkající-se vzdálenějších účetních období, 
v tom případě by byly zahrnuty do dlouhodobých závazků / pohledávek. 
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 2007, 2008 2008, 2009  2009, 2010 

Absolutní  / relativní vyjádření 08-07 ∆(08/07) 09-08 ∆(09/08) 10-09 ∆(10/09) 

PASIVA CELKEM 1 125 10,28 % 1 350 11,19 % -1 473 -10,98 % 

Vlastní kapitál -1 807 -82,21 % -53 -13,55 % 487 144,08 % 

Základní kapitál 0 - 0 - 0 - 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 

0 - 0 - 0 - 

Výsledek hospodaření minulých let 574 37,91 % -1 808 -86,59 % -52 -18,57 % 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období /+ -/ 

-2 381 -414,81 % 1 755 3 375 % 539 1 036,54% 

Cizí zdroje 2 932 33,54 % 1 403 12,02 % -1 960 -14,99 % 

Rezervy 1 961 95,71 % 641 15,99 % -32 -0,69 % 

Krátkodobé závazky 971 14,51 % 762 9,94 % -1 928 -22,88 % 

Tab. 3.5 Horizontální analýza pasiv rozvahy 

 

 2007, 2008 2008, 2009  2009, 2010 

Absolutní  / relativní vyjádření 08-07 ∆(08/07) 09-08 ∆(09/08) 10-09 ∆(10/09) 

Tržby za prodej zboží -63 -19,27 % 15 5,68 % 60 21,50 % 

Náklady vynalož. na prodané zboží 39 27,27 % 34 18,68 % 13 6,02 % 

Obchodní marže -102 -55,43 % -19 -23,17 % 47 74,60 % 

Výkony 1 575 7,25 % -2 165 -9,30 % -2929 -13,87 % 

Výkonová spotřeba 318 2,81 % -1 760 -15,14 % -1 988 -20,15 % 

Přidaná hodnota 1 155 10,91 % -424 -3,61 % -894 -7,90 % 

Osobní náklady 974 10,37 % 473 4,56 % -1 902 -17,55 % 

Daně a poplatky 0 0 -9 -6,43 % -13 -9,29 % 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

46 18,93 % 77 26,64 % 62 16,94 % 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 

-148 -30,90 % -196 -59,21 % 462 342,22 % 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a materiálu 

44 20,56 % -80 -31,01 % 150 84,27 % 

Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 

1313 2387,27 % -884 -70,27 % 16 4,28 % 

Ostatní provozní výnosy 47 88,68 % 723 723,00 % -699 -84,93 % 

Ostatní provozní náklady -117 -52 % 65 60,19 % -111 -64,16 % 

Provozní výsledek hospodaření -1 206 -126,95 % 461 180,08 % 668 325,85 % 

Výnosové úroky 1 14,29 % -2 -25,00 % -3 -50 % 

Nákladové úroky 10 - -7 -70,00 % -3 -100,00 % 

Ostatní finanční výnosy -29 -74,36 % -9 -90,00 % -1 -100,00 % 

Ostatní finanční náklady 103 64,78 % -1 -0,38 % 6 2,30 % 

Finanční výsledek hospodaření -141 124,78 % -3 -1,18 % -6 -2,33 % 

Daň z příjmů za běžnou činnost -599 -227,76 % 336 100,00 % 121 - 

Výnosy z běžné činnosti 1 373 6,07 % -1 624 -6,77 % -3 110 -13,91 % 

Náklady z běžné činnosti 2 213 10,04 % -1 838 -7,58 % -3 649 -16,28 % 

Výsledek hospodaření za běžnou čin -748 -130,31 % 122 70,11 % 539 1036,54 % 

Mimořádné výnosy 2 - -2 -100,00 % 0 - 

Mimořádné náklady 1 635 - -1 635 -100,00 % 0 - 
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Mimořádný výsledek hospodaření -1 635 - 1 635 100,00 % 0 - 

Výsledek hospodaření za účetní 
období (+/-)  

-2 381 -414,81 % 1 755 97,12 % 539 1036,54 % 

Výsledek hospod. před zdaněním  -2 980 -356,03 % 2 094 97,71 % 660 1269,23 % 

Tab. 3.6 Horizontální analýza VZZ 

 Z výše uvedených výpočtů je zřejmé, že ve společnosti dochází k významným 

výkyvům všech hodnot, což napovídá o nestabilitě společnosti, dle mého názoru jde o výkyvy 

také z důvodu změny některých účetních pravidel, mezi které patří například zavedení 

účetních odpisů podle předpokládané doby životnosti nebo tvorba opravných položek 

k pohledávkám. 

 Analýza rozvah za jednotlivá účetní období nám hodnotí situaci společnosti 

následovně:  

- Celková aktiva průběžně rostla do roku 2009 v průměru o 10,74 %, ale v roce 2010 

výrazně poklesla dokonce pod hodnotu roku 2008.  Stálá aktiva se chovala stejně 

jako celková aktiva, rostla do roku 2009 v důsledku obnovy dlouhodobého majetku. 

V roce 2010 došlo k výraznému poklesu stálých aktiv proti roku 2009 o 18,81 % 

v důsledku opotřebení. Zde narazíme na velký rozdíl, který analýza účetní závěrky 

dle ČÚS znamená pro její uživatele. V roce 2007 pořídila společnost majetek na 

finanční leasing v hodnotě 1 989 tis. Kč. V účetní závěrce dle IFRS by tento leasing 

navýšil stálá aktiva a současně by byly navýšeny závazky společnosti o nesplacené 

splátky, tímto by byly rozdíly v horizontální analýze velmi značné. Oběžná aktiva 

průběžně rostou, jen v roce 2010 je vidět nepatrný pokles. Ne zrovna dobrým 

ukazatelem je nárůst zásob, důležité ovšem je, že mezi zásobami nejsou zásoby 

neprodejné a nárůst byl způsoben také tím, že společnost zabezpečuje údržbu 

komunikací a po problémech s nedostatkem posypového materiálu v roce 2008 a 

2009 musí být více zásobována. Stav pohledávek za jednotlivá období kolísal 

v důsledku kolísání tržeb, v roce 2008 však i přes navýšení tržeb byl stav pohledávek 

velmi nízký, a to z důvodu zpřesnění účetnictví tvorbou opravných položek 

k pohledávkám. V roce 2009 je naopak stav pohledávek i přes pokles tržeb velmi 

vysoký. V roce 2010 opět poklesl stav pohledávek o 20,6 %, kdežto tržby z provozní 

činnosti klesly pouze o 11,18 %, což vypovídá o zlepšení řízení pohledávek ve 

společnosti. Krátkodobý finanční majetek postupně roste a jeho výše značí o jeho 

umrtvení ukládáním peněz na bankovní účet. Bohužel toto je problém již zmiňované 

povinnosti provozovatele skládky, který musí tvořit rezervu na rekultivaci skládky a 
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odvádět peněžní prostředky na vázaný účet. Tuto rezervu společnost čerpala pouze 

v roce 2010, kdy je vidět nevýznamný pokles na bankovních účtech o 1,92 %.  

- Vlastní kapitál společnosti výrazně poklesl o 82,21 % v roce 2008, kdy byly 

opraveny chyby roku 2006, které byly zaúčtovány jako mimořádný náklad roku 2008. 

Zde vidíme velký rozdíl v účtování oprav minulých let, kdy dle IFRS by oprava 

proběhla retrospektivně a pokles vlastního kapitálu i ztráta by nám toto srovnání 

neovlivnili. V roce 2009 nastal znovu pokles o 13,55 % z důvodu ztráty, ale v roce 

2010 nastává výrazný růst ve výši 144,08 %. Rezervy, jak již bylo uvedeno, průběžně 

rostou, neboť jejich tvorba je povinná, výrazný nárůst o 95,71 % v roce 2008 je 

způsoben chybným účtováním v roce 2006, kdy oprava byla provedena v roce 2008. 

V roce 2010 je čerpána rezerva po dokončené rekultivaci. Kladným ukazatelem je 

pokles závazků v roce 2010 o 22,88 %, tento rozdíl by byl ještě větší v případě 

účtování leasingu dle IFRS, neboť v roce 2010 již zůstává pouze 1 leasingová 

smlouva.  

- Při hodnocení provozního výsledku hospodaření vidíme ztrátu v roce 2008, kdy mimo 

významné opravy roku 2006, které byly zaúčtovány jako mimořádné náklady, byly 

zaúčtovány také jiné drobné opravy, které ovlivnily výsledek hospodaření z běžné 

činnosti. I přes snížení obratu v roce 2010, je v tomto roce vysoký zisk z provozní 

činnosti. Pokud zisk srovnáme s obdobím roku 2007, zisk je nižší pouze o 8,11 %, ale 

tržby z provozní činnosti se snížily o 14,70 %, což napovídá o výrazném snížení 

nákladů. Za běžnou činnost je situace v podstatě stejná, jen v roce 2009 byla 

společnost ve ztrátě. Velký rozdíl činí výsledek hospodaření před zdaněním a za 

účetní období, kdy je v roce 2008 ovlivněn opravami významných chyb z roku 2006. 

Zde nacházíme také rozdíl v účtování dle IFRS, neboť IFRS zakazuje používání 

mimořádných položek, oprava musí být provedena pomocí počátečního stavu 

nerozděleného zisku nebo ztráty minulých let a při této horizontální analýze by 

vlastní kapitál neklesl rapidně v roce 2008, ale nízkou hodnotu o 1 633 tis. by 

vykazoval hned na počátku roku 2007. 

 Zde jsem pouze nastínila rozdíly, které by vyšly najevo již při srovnání horizontální 

analýzy účetní závěrky dle obou soustav. Pro srovnání popsaných rozdílů uvádím rozvahu 

upravenou o významné položky vykazované dle IFRS, pro které z důvodu zjednodušení 

použiji ocenění v PC, i pokud se jedná o leasing. 
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ROZVAHA UPRAVENÁ O POLOŽKY IFRS (V TIS. KČ) 

AKTIVA 2007 2008 2009 2010 

Leasing 1/07 – 180 měs. odpis 834 – 51 = 783 783 – 56 = 727 727 – 56 = 671 671 – 56 = 615 

Leasing 7/07 – 120 měs. odpis 541 – 23 = 518 518 – 54 = 464 464 – 54 = 410 410 – 54 = 356 

Leasing 11/07 – 120 měs. odpis 614 – 5 = 609 609 – 61 = 548 548 – 61 = 487 487 – 61 = 426 

DHM  1 910 + 1 550 = 

3 460 

1 739 + 1 721 = 

3 460 

1 568 + 1 866 = 

3 434 

1 397 + 1 527 = 

2 924 

DNM14 0 0 58 58 

DM 3 460 3 460 3 492 2 982 

Zásoby 328 399 473 559 

DP 0 10 0 0 

KP + časové rozlišení (- leasing) 4 424 – (85 + 60 

+ 27) = 4 252 

4 213 – (85 + 

119 + 55) = 3 

954 

5 161 – (85 + 55) 

= 5 021 

4 098 – 46 = 

4 052 

 

Krátkodobý finanční majetek 4 639 5 723 5 858 5 724 

OA 9 219 10 086 11 352 10 335 

AKTIVA 12 679 13 546 14 844 13 317 

3.7 Aktiva po změně o rozdíly vykazované dle IFRS 

 

PASIVA 2007 2008 2009 2010 

Základní kapitál 100 100 100 100 

Rezervní fond 10 10 10 10 

Výsledek hospodaření minulých let 1 514 – 1 63315 =      

- 119 

1 976 -119 = 1 

848 

1 848 – 639 = 1 

209 

1 209 + 300 = 1 

509 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 

1 976 -639 300 580 

Vlastní kapitál16 1 967 1 319 1 619 2 199 

Rezervy 2 049 + 86517 = 

2 914 

4 010 4 651 4 619 

Krátkodobé závazky + časové 

rozlišení 

6 694 7 665 8 427 6 499 

Dlouhodobé závazky + leasingy 458 + 147 + 499 229 + 323 = 552 147 0 

                                                 
14 Neurčitá doba použitelnosti 
15 Mimořádný výsledek hospodaření 2008 – oprava roku 2006 
16 Výsledek dopočteme ze vztahu VK = Pasiva - CK 
17 Rezerva nezaúčtovaná v roce 2006 
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= 1 104 

Cizí kapitál 10 712 12 227 13 225 11 118 

PASIVA 12 679 13 546 14 844 13317 

3.8 Pasiva po změně o rozdíly vykazované dle IFRS  

 Po srovnání rozvahy dle ČÚL a IFRS je vidět, že ztráta v roce 2008 by vznikla i bez 

oprav minulého období, ale v roce 2009 už by společnost byla opět v zisku a to z důvodu 

účtování o účetních odpisech majetku, které jsou uplatněny na 180 a 120 měsíců, zatímco dle 

ČÚP je majetek zahrnut do nákladů do 36 měsíců. Potvrzuje se zde tedy velmi hypotéza, že 

účtování finančního leasingu v českém účetnictví je velmi nepřesné. Zde se odráží tento rozdíl 

ještě více, neboť do roku 2007 byly leasingové smlouvy uzavírány většinou pouze na 36 

měsíců. 

 

3.2 Vertikální analýza účetní závěrky 

 Při vertikální analýze se poměřují jednotlivé složky majetku a kapitálu. Jako základ 

pro výpočet se bere jako 100 % hodnota celkových aktiv a pasiv v rozvaze. Její výhodou je, 

že nezávisí na inflaci a proto umožňuje srovnání mezi jednotlivými roky i firmami.  

 2007 2008 2009 2010 

 ČÚP IFRS ČÚP IFRS ČÚP IFRS ČÚP IFRS 

AKTIVA CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Dlouhodobý majetek 14,17 
% 

27 29 
% 

14,26 
% 

25,54 
% 

14,34 
% 

23,52 
% 

13,08 
% 

22 39 
% 

Dlouhodobý nehmotný 
majetek 

0 % 0 % 0 % 0 % 0,43 % 0,39 % 0,29 % 0,44 % 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 

14,17 
% 

27,29 
% 

14,26 
% 

25,54 
% 

13,91 
% 

23,13 
% 

12,79 
% 

21,96 
% 

Oběžná aktiva 85,83 
% 

72,71 
% 

85,74 
% 

74,46 
% 

85,66 
% 

76,48 
% 

86,92 
% 

77,76 
% 

Zásoby 3,00 % 2,59 % 3,31 % 2,95 % 3,53 % 3,19 % 4,68 % 4,20 % 

Dlouhodobé pohledávky 0 % 0 0,08 % 0,07 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Krátkodobé pohledávky + 
časové rozlišení 

40,43 
% 

33 54 
% 

34,92 
% 

29,19 
% 

38,47 
% 

33 83 
% 

34,31 
% 

30,43 
% 

Krátkodobý finanční 
majetek 

42,40 
% 

36,59 
% 

47,43 
% 

42,25 
% 

43,66 
% 

39,46 
% 

47,93 
% 

42,98 
% 

Peníze 0,79 % 0,68 % 1,68 % 1,50 % 0,62 % 0,56 % 0,50 % 0,45 % 

Účty v bankách 41,61 
% 

35,91 
% 

45,75 
% 

40,75 
% 

43,04 
% 

38,90 
% 

47,43 
% 

42,53 
% 

Tab. 3.9 Vertikální analýza aktiv rozvahy 
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 2007 2008 2009 2010 

 ČÚP IFRS ČÚP IFRS ČÚP IFRS ČÚP IFRS 

PASIVA CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Vlastní kapitál 20,09 % 15,51 % 3,24 % 9,74 % 2,52 % 10,91 % 6,91 % 16,51 % 

Základní kapitál 0,91 % 0,79 % 0,83 % 0,74 % 0,75 % 0,67 % 0,84 % 0,75 % 

Rezervní fondy, nedělitelný 
fond a ostatní fondy ze zisku 

0,09 % 0,08 % 0,08 % 0,07 % 0,07 % 0,07 % 0,08 % 0,08 % 

Výsledek hospodaření 
minulých let 

13,84 % -9,39 % 17,30 % 13,64 % 2,09 % 8,14 % 1,91 % 11,33 % 

Výsledek hospodaření 
běžného účetního období /+ 
-/ 

5,25 % 15,58 % -14,97 % - 4,72 % 
-0,39 

% 
2,02 % 4,08 % 4,36 % 

Cizí zdroje 79,91 % 84,49 % 96,76 % 90,26 %   97,48 % 89,09 %   93,09 % 83,49 % 

Rezervy 18,73 % 22,98 % 33,23 % 29,60 % 34,67 % 31,33 % 38,67 % 34,68 % 

Dlouhodobé závazky 0 % 8,71 % 0 % 4,08 % 0 % 1,00 % 0 % 0 % 

Krátkodobé závazky 61,18 % 52,80 % 63,53 % 56,58 % 62,81 % 56,77 % 54,42 % 48,80 % 

Tab. 3.10 Vertikální analýza pasiv rozvahy 

 Struktura aktiv v jednotlivých letech se významně nezměnila viz. Obr. 3.1. Příloha č. 

1. Stav dlouhodobého majetku v poměru k oběžným aktivům dle ČÚP je celkem malý, ale 

protože důvodem tohoto stavu je ukládání rezervy na vázaný účet při tvorbě rezervy na 

rekultivaci skládky, nelze ovlivnit tento vysoký podíl. 

 Změny struktury pasiv ukazuje graf viz. Obr. 3.2. Příloha č. 1. Aktiva společnosti 

jsou financována krátkodobými závazky. Pokud srovnáme poměr vlastního a cizího kapitálu, 

vidíme nízký podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech, což jistě znamená velké riziko 

pro společnost z hlediska stability podniku. 

 Oběžný majetek tvoří v roce 2010 86,92 % a krátkodobé závazky tvoří 54,42 %. Od 

hodnoty oběžného majetku ale musíme odečíst částku peněz uložených na vázaném účtu 

rezervy, která je 4 619 tis. Kč v roce 2010. Hodnota oběžných aktiv tak činí 5 762 tis. Kč, což 

odpovídá 48,25 % z celkových aktiv. Po tomto přepočtu již vidíme, že krátkodobé závazky 

převyšují hodnotu oběžných aktiv a společnost má problémy s včasnými úhradami závazků. 

 Pokud srovnáme horizontální analýzu dle ČÚP a IFRS, je zde znatelný rozdíl 

v poměru DM a OA, kdy je díky leasingovému majetku vyšší poměr DM proti OA dle IFRS. 

V pasivech je naopak nejdříve znát větší poměr cizího kapitálu dle IFRS proti ČÚP, postupem 

času se však situace obrací a po splacení leasingu je rozdíl poměru CK dle ČÚP vyšší než dle 

IFRS.  

 Nyní se zaměřím na některé poměrové ukazatele a také u některých vybraných 

ukazatelů porovnám rozdíly, které jsou spojeny s rozdíly ve vykazování dle ČÚP a IFRS.  
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3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

 Poměrové ukazatele charakterizují vzájemný vztah dvou nebo více ukazatelů 

účetních výkazů pomocí jejich podílu. Jsou nejrozšířenější a nejoblíbenější metodou finanční 

analýzy, jsou určitým základem pro zjištění oblastí, které následně vyžadují hlubší analýzu. 

Analýza poměrových ukazatelů umožňuje provádět analýzu časového vývoje finanční situace 

dané firmy (trendová analýza), průřezovou analýzu odvětví (komparativní analýza), může být 

zdrojem vstupních dat pro matematické modely. Její nevýhodou je nízká schopnost 

vysvětlovat jevy.  

 

3.3.1 Ukazatele rentability  

 Poměřují dosažený zisk s výší zdrojů podniku, které byly použity k jeho dosažení.  

 Pro potřeby výpočtů budeme pracovat s více úrovněmi zisku, viz. Tab. 1 

v příloze č. 1. 

 

o ROE – rentabilita vlastního kapitálu (výnosnost, návratnost VK)18 

 Vyjadřuje, zda investovaný kapitál přináší dostatečný výnos, jeho velikost by měla 

být vyšší než úroky z jiných forem investování. Pokud je hodnota dlouhou nižší než možné 

výnosové úroky, je taková investice nevýhodná.  

 Mimo srovnání ukazatele s odvětvím, zde provedu také srovnání, jak rozdíl vlastního 

kapitálu a výsledek hospodaření za účetní období dle obou soustav ovlivní tento ukazatel. 

ROE =  

ROE 2007 2008 2009 2010 

Společnost dle 
ČÚP 

26,11 % -462,15 % -15,38 % 59,03 % 

Společnost dle 
IFRS 

100,46 % -48,45 % 18,53 % 26,38 % 

Odvětví 4,36 % 4,67 % 4,44 % 7,99 % 

Tab. 3.11 Vývoj ROE v jednotlivých letech  

                                                 
18 ROE – Return On Equity 
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 Výpočet ukazuje kritickou situaci v podniku v roce 2008, která nastala opravou chyb 

období 2006. Je zde vidět výrazná ztráta vlastního kapitálu a společnost tato situace bude 

ovlivňovat ještě nějakou dobu. Výrazný nárůst vlastního kapitálu v roce 2010 však nastiňuje, 

že společnost by mohla tuto situaci překonat.  

 Pokud ovšem budeme srovnávat situaci dle IFRS, je vidět, že zhodnocení VK v roce 

2007 je 100 %, což bez problémů vykompenzuje ztrátu v roce 2008. V roce 2009 už je pak 

vidět výrazné zhodnocení vlastního kapitálu.  

 Ve srovnání s odvětvím je vidět velký rozdíl v hodnotách. Pozitivní hodnoty ve 

prospěch sledované společnosti jsou dosaženy v roce 2007 u obou ukazatelů a ROE v roce 

2010. 

 

o ROS – ukazatel rentability tržeb19 

 Ukazuje, kolik zisku přinesla společnosti jedna koruna tržeb. Zohledňuje pouze tržby 

z provozní činnosti20. 

ROS =  
Ž

 

ROS 2007 2008 2009 2010 

Tržby  327+21710+479 
=  22 516 

264+23285+331 
= 23880 

279+21120+135 
= 21534 

339+18191+597 
= 19127 

Společnost dle 
ČÚP 

2,55 % -7,57 % -0,24 % 2,55 % 

Společnost dle 
IFRS 

8,78 % -2,68 % 13,93 % 3,03 % 

Tab. 3.12 Vývoj ROS v jednotlivých letech  

 Rentabilita tržeb je v této společnosti velmi nízká. Z propočtu vyplývá, že 1 Kč tržeb, 

navýšila zisk v roce 2007 a 2010 pouze o 0,03 Kč, v ostatních letech je ztráta, společnost 

přichází o peníze, což je velmi špatná bilance. Pokud však srovnáme situaci dle IFRS, 

přijdeme k závěru, že výnosnost tržeb je kolísavá, nejvyšší výnos přinesla 1 Kč tržeb v roce 

2009, a to 0,13 Kč.  

                                                 
19 ROS – Return On Sales 
20 Strouhal, Židlická, Knapová, Cardová (2010) používají tržby z provozní činnosti mimo aktivaci, tyto jsem zde 
použila i já, neboť si myslím, že pro tuto analýzu má lepší vypovídací schopnost. Např. Sedláček (2009) uvádí 
celkové příjmy. 
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o RN – Rentabilita nákladů 

 Porovnává čistý zisk společnosti s jejími náklady. Výsledek ukazuje, kolik korun 

zisku přinese jedna koruna všech investovaných nákladů. 

RN =  

EAT/NÁKLADY 2007 2008 2009 2010 

Náklady21 143+11307+9393 
+149+243+214-

55+225+159+263 
= 22 041 

264+11625+10367 
+149+289+258 

+1258+108+10+ 
262-336 = 24 254 

216+9865+ 
10840 

+140+366+178+ 
374+173+3+261 

= 22 416 

229+7877+8938+ 
127+428+328+ 
390+62+267+ 
121 = 18 767 

RN dle ČÚP 2,60 % -7,45 % -0,23 % 2,59 % 

RN dle IFRS 8,96 % -2,63 % 1,34 % 3,09 % 

Tab. 3.13 Vývoj RN v jednotlivých letech  

 Stejně jako v případě ROS je i u RN velmi malý výnos z 1 investované Kč a to např. 

v roce 2010 pouze 0,03 Kč.  

 Pokud si všimneme srovnání ukazatele dle IFRS, vidíme, že na rozdíl od ukazatele 

ROS je v roce 2009 téměř nejhorší a 1 investovaná Kč přináší výnos pouze 0,01 Kč, kdežto 

v roce 2007 je to 0,09 Kč.   

 Celkový pohled na vybrané ukazatele dle ČÚP zobrazuje graf viz. Obr. 3.3. přílohy. 

Z tohoto grafu lze usuzovat vyrovnané hodnoty všech ukazatelů, výrazný rozdíl je pouze u 

ROE, kde je dosaženo výrazné záporné hodnoty.  

 

3.3.2 Ukazatele aktivity 

 Vypovídají o hospodaření firmy s aktivy. Pokud jich má málo, přichází o 

potencionální zákazníky, naopak pokud jich má moc, vznikají zbytečné náklady, jako jsou 

náklady na skladování, ušlý zisk z úroku, apod. Jedná se buď o ukazatele počtu obrátek, nebo 

o ukazatele doby obratu aktiv. 

o Obrat celkových aktiv, stálých aktiv a zásob 

 Udává, kolikrát se aktiva, stálá aktiva a zásoby obrátí za určitý časový interval (rok). 

                                                 
21 Na rozdíl od ROS autoři i já pracují s celkovými náklady z běžné činnosti. 
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Obrat celkových aktiv - OCA = 
Č Í Ž 22 

 

Obrat stálých aktiv = 
Č Í Ž

Á Á 
 

Obrat zásob = 
Č Í Ž  

Á
 

 2007 2008 2009 2010 

OCA 2,05 krát 1,98 krát 1,61 krát 1,60 krát 

Obrat stálých 
aktiv 

14,53 krát 13,88 krát 11,19 krát 12,25 krát 

Obrat zásob 68,65 krát 59,85 krát 45,53 krát 34,22 krát 

Tab. 3.14 Vývoj obratu vybraných veličin v jednotlivých letech  

 Z tabulky i grafu, viz. Obr. 3.4. v Příloze č. 1, je vidět, že obrat celkových aktiv 

klesá, dle mého názoru hraje roli uložení peněz na vázaný účet rezervy a zvýšení zásob 

materiálu. Obrat stálých aktiv se pohybuje s malými výkyvy ve stejné úrovni. Výrazná změna 

nastala v obratu zásob, kde k tomu přispělo již zmiňované zvýšení zásob posypového 

materiálu z důvodu údržby komunikací v zimě. 

 

o Doba obratu zásob, závazků a pohledávek 

 Doba obratu zásob – ukazuje průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány 

v podnikání do doby spotřeby.  

Doba obratu zásob = 
Ů Ě Á Á

Í Ř
23 

 Doba obratu pohledávek – ukazuje průměrnou dobu inkasa od odběratelů, která nám 

po srovnání s danou dobou splatnosti ukazuje platební morálku odběratelů. 

Doba obratu pohledávek = 
Ů Ě Á ÝŠ  Á 24

Í Ž 25
 

 Doba obratu závazků – ukazuje platební morálku firmy vůči dodavatelům. 

                                                 
22 U všech tržeb je opět počítáno pouze s tržbami jako v případě RN. 
23 Při výpočtu průměrného počtu se používá součet stavu sledované veličiny na začátku a na konci sledovaného 
období dělený dvěma 
24 V případě závazků jsou započteny hodnoty účtů 321 a v případě pohledávek hodnoty účtů 311 
25 Pro výpočet denních tržeb a denní spotřeba se používá vzorec tržby (spotřeba) / 360, Sedláček (2009) 
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Doba obratu závazků = 
Ů Ě Á ÝŠ  Á Ů

Í Ž
 

 2007 2008 2009 2010 

Průměrná zásoba 
zboží 

(41+57) / 2 = 49 (57+69) / 2 = 63 (69+63) / 2 = 66 (63+101) / 2 = 82 

Doba obratu 
zboží 

123,36 124,62 110 128,91 

Průměrná výše 
pohledávek 

(3276+3337) / 2 
= 3 306,5 

(3337+2770) / 2 
=3 053,5 

(2770+3459) / 2 
= 3 114,5 

(3459+2776) / 2 
= 3 117,5 

Doba obratu 
pohledávek 

52,87 46,03 52,07 58,68 

Průměrná výše 
závazků 

(2005+2812) / 2 
= 2 408,5 

(2812+2702) / 2 
= 2 757 

(2702+3402) / 2 
= 3 052 

(3402+2808) / 2 
= 3 105 

Doba obratu 
závazků 

38,51 41,56 51,02 58,44 

Tab. 3.15 Vývoj doby obratu vybraných veličin v jednotlivých letech  

 Vývoj situace ukazuje přehledně tabulka a hlavně graf, viz. Obr. 3.5. Přílohy č. 1. 

Doba obratu zboží se mění jen v minimálních rozdílech, ale přesto je doba obratu zboží velmi 

vysoká, hlavně z důvodu, že prodej zboží je ve společnosti jen doplňková činnost a jedná se 

pouze o prodej popelnic a pytlů na odpady, neboť odpady jsou hlavní činností společnosti. 

Doba obratu pohledávek se také mění s menšími rozdíly, proti běžné splatnosti, která činí 14 

dnů je vidět, že platební morálka odběratelů není zrovna na nejlepší úrovni, pozitivem je, že 

doba obrátek závazků je kratší než doba obratu pohledávek, i když v roce 2010 jsou téměř 

shodné. Společnost by měla především dbát na to, aby se hodnoty nadále nezvyšovaly, i když 

dle ukazatelů tomu zatím tak je.  

 

3.3.3 Ukazatele likvidity a čistý pracovní kapitál 

 Ukazatele likvidity považuji za jedny z nejdůležitějších ukazatelů, neboť schopnost 

společnosti hradit včas své závazky je jednou z důležitých vlastností firmy.  

 Ukazatele likvidity měří, zda struktura aktiv může zajistit včasné úhrady závazků. 
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o L 1 - Běžná likvidita (celková likvidita)26 

 Počítá, kolikrát jsou krátkodobé závazky kryty oběžnými aktivy. Protože zahrnuje 

veškerá oběžná aktiva, nemusí být přesná, v oběžných aktivech mohou být zahrnuty také 

neprodejné zásoby nebo nedobytné pohledávky, které určitě nejsou likvidní. Výsledkem je 

očekávaná solventnost podniku, pro uspokojující výsledek musí být hodnota vyšší než 1,5. 

Běžná likvidita = 
ĚŽ Á 

Á É Á
 

OA / KZ 2007 2008 2009 2010 

Běžná likvidita 
dle ČÚP 

1,40 1,35 1,36 1,60 

Tab. 3.16 Vývoj běžné likvidity v jednotlivých letech  

 Podle výpočtu i podle skutečného stavu můžu posoudit, že se platební schopnost 

společnosti v roce 2010 opravdu zlepšila, ale ne natolik, aby byla schopna dodržet termíny 

splatnosti, platební morálka je pořád neuspokojivá a zkreslení je samozřejmě způsobeno 

zahrnutím rezervy na rekultivaci skládky do oběžných aktiv. Protože, tyto položky jsou 

významné pro stanovení likvidity, odečtu pro výpočty likvidity částku uloženou na vázaném 

účtu. Po odečtení této rezervy bude výsledek následující:27 

 Protože rozdíl v OA je také z pohledu IFRS, porovnám, zda tento rozdíl ovlivnil 

běžnou likviditu v jednotlivých letech. 

OA / KZ 2007 2008 2009 2010 

Vázaný účet 2 914 4 010 4 651 4 619 

OA – vázaný účet 6 477 6 335 6 841 5 762 

Běžná likvidita 
dle ČÚP 

0,97 0,83 0,81 0,87 

Běžná likvidita 
dle IFRS 

0,94 0,79 0,80 0,88 

Tab. 3.17 Vývoj běžné likvidity v jednotlivých letech po odečtení rezervy na rekultivaci 

skládky 

 Po úpravě zůstatků běžného účtu je vidět, že hodnota je proti limitu 1,5 o hodně 

nižší, že společnost není schopna dobře hradit své závazky a to také odpovídá skutečnosti. 

Mírné zlepšení nastalo v roce 2010, ale pořád ještě není situace ani na úrovni roku 2007, 

důležité ovšem je, aby se situace nadále nezhoršovala.  

                                                 
26 Běžná likvidita – Curent Ratio 
27 Údaje o částkách jsou uvedeny v tis. Kč 
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 Pokud srovnám rozdíly mezi ČÚP a IFRS není rozdíl nijak výrazný než bych čekala 

a také zdaleka nedosahuje požadovaných hodnot, proto další ukazatele likvidity nebudu 

sledovat, neboť lze předpokládat, že by výsledky byly podobné. 

 

o L 2 - Pohotová likvidita (rychlý test)28 

 Z důvodu zreálnění likvidity se v tomto testu vylučují z oběžných aktiv zásoby a 

ponechávají se pouze peněžní prostředky v hotovosti a BÚ29, z oběžných aktiv bychom 

naopak měli odečíst těžko vymahatelné pohledávky30. Pro zachování likvidity podniku se 

doporučuje hodnota větší než 1. 

Pohotová likvidita = 
ĚŽ Á Á

Á É Á
 

OA-Z / KZ 2007 2008 2009 2010 

OA – vázaný účet 6 477 6 335 6 841 5 762 

OA–VÚ – zásoby 6 149 5 936 6 368 5 203 

 POHOTOVÁ 
LIKVIDITA 

0,92 0,77 0,76 0,80 

Tab. 3.18 Vývoj pohotové likvidity v jednotlivých letech po odečtení rezervy na rekultivaci 

skládky 

 Proti běžné likviditě není výsledek pohotové likvidity velmi rozdílný a velký rozdíl 

není ani proti ukazateli velikosti 1, navíc v roce 2010 je také vidět zlepšení a vývoj v podstatě 

kopíruje vývoj běžné likvidity. 

 

o L 3 - Okamžitá likvidita31 

 Měří schopnost hradit právě splatné dluhy. Vyhovující je výsledná hodnota alespoň 

0,2. 

Okamžitá likvidita = 
ĚŽ Í Ř

Á É Á
 

                                                 
28 Pohotová likvidita – Quick Ratio 
29 Opět použiji pouze zůstatky na BÚ bez vázaného účtu z důvodu zpřesnění situace 
30 Společnost tvoří opravné položky k pohledávkám, tudíž hodnoty po korekci již neupravuji 
31 Okamžitá likvidita  - Cash Ratio 
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 2007 2008 2009 2010 

Peníze – váz.účet 1 725 1 713 1 207 1 105 

OKAMŽITÁ 
LIKVIDITA 

0,26 0,22 0,14 0,17 

Tab. 3.19 Vývoj okamžité likvidity v jednotlivých letech po odečtení rezervy na rekultivaci 

skládky 

 Tento výsledek je dost rozdílný proti ostatním, neboť i v roce 2008 je dle 

srovnatelného ukazatele vyhovující a společnost by měla být bez problémů schopna hradit 

v roce 2007 a 2008 své závazky. 

 Podle srovnání tabulek a grafu viz. Obr. 3.6. Přílohy č. 1 je vidět rozdíl mezi 

výsledkem běžné a pohotové likvidity, kdy nejlepší situace je v roce 2007, dále v roce 2010, 

naopak nejhorší situace je v roce 2009, v žádném roce však hodnoty nedosáhly vyhovujícího 

výsledku, což odpovídá i skutečnosti ve společnosti. Při výpočtu okamžité likvidity by v roce 

2007 a 2008 neměla mít společnost problémy se splácením závazků, což skutečnosti 

neodpovídá.   

 

o ČPK - Čistý pracovní kapitál 

 Představuje tu část oběžných aktiv, která je financována z dlouhodobého kapitálu. 

Přebytek krátkodobých aktiv pak zajišťuje určitou stabilitu i v případě nějaké nepříznivé 

situace. 

ČPK =  

 2007 2008 2009 2010 

ČPK 1,40 1,35 1,36 1,60 

Tab. 3.20 Vývoj ČPK v jednotlivých letech 

 Abychom zjistili optimální výši ČPK, musíme vypočítat obratový cyklus peněz – 

OCP, což je doba mezi zaplacením za nakoupený materiál a inkasem peněz z prodeje a 

jednodenní provozní výdaje 

OCP = doba obratu zásob + doba obratu pohledávek – doba odkladu plateb 

Jednodenní provozní výdaje = 
Í Á
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Potřeba ČPK = OCP x jednodenní provozní výdaje 

 2007 2008 2009 2010 

Výpočet DO 
zásob 

(372 + 328)/2

11664/360
 

(328 + 399)/2

12065/360
 

(399 + 473)/2

10259/360
 

(399 + 559)/2

8434/360
 

DO zásob 10,80 10,85 15,30 20,45 

DO pohledávek 52,87 46,03 52,07 58,68 

DO závazků 38,51 41,56 51,02 58,44 

OCP 25,16 15,32 16,35 20,69 

Jednodenní prov. 
Výdaje 

225 / 360 = 0,63 108 / 360 = 0,3 173 / 360 = 0,48 62 / 360 = 0,17 

Potřeba ČPK 15,85 4,60 7,85 3,52 

Tab. 3.21 Výpočet potřeby ČPK v jednotlivých letech 

 Potřeba ČPK je velmi vysoká v roce 2007, kdy byly velmi vysoké provozní náklady, 

ve srovnání se skutečným ČPK společnosti je potřeba o hodně vyšší než skutečnost, což 

znamená, že společnost by nedokázala dobře odolat nečekaným negativním událostem. 

Rozdíly ukazuje nejlépe graf viz. Obr. 3.7. Přílohy č. 1, ve kterém je vidět velký rozdíl v roce 

2007, nejvíce se hodnoty přibližují v roce 2010, kdy byly velmi sníženy provozní náklady. 

 

3.3.4 Ukazatele zadluženosti 

 Zadlužeností účetní jednotky se považuje stav, kdy společnost financuje svá aktiva 

z vlastních, ale i cizích zdrojů. 

o Celková zadluženost 

 Vyjadřuje, z kolika procent jsou celková aktiva financována cizím kapitálem, je také 

nazýván jako ukazatel věřitelského rizika. 

Celková zadluženost = 
Í Á

  

 2007 2008 2009 2010 

Celková 
zadluženost dle 
ČÚP 

0,80 0,97 0,97 0,93 

Celková 
zadluženost dle 
IFRS 

0,84 0,90 0,89 0,83 

Tab. 3.22 Výpočet celkové zadluženosti v jednotlivých letech 
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 Z výsledku celkové zadluženosti je vidět postupné zhoršování situace od roku 2008, 

nejlepší výsledek je v roce 2007, v roce 2010 je minimální zlepšení zadluženosti. 

 Pokud se podíváme na celkovou zadluženost dle IFRS, je situace opačná proti ČÚP, 

což je způsobeno vyšším podílem aktiv, které jsou zvýšeny o zůstatkové hodnoty 

leasingového majetku a postupným splacením závazků z těchto leasingových smluv, které 

jsou naopak rychleji splaceny, než je majetek odepsán. 

 

o Zadluženost vlastního kapitálu 

 Označován také jako míra zadluženosti, udává poměr mezi vlastním a cizím 

kapitálem. Výsledek by měl být menší než 1. 

Zadluženost cizího kapitálu = 
 
 

 2007 2008 2009 2010 

Zadluženost VK 
dle ČÚP 

3,98 29,86 38,69 13,48 

Zadluženost VK 
dle IFRS 

5,45 9,30 8,17 5,06 

Tab. 3.23 Výpočet zadluženosti vlastního kapitálu v jednotlivých letech 

 Cizí kapitál ve společnosti několikanásobně převyšuje vlastní kapitál, což znamená 

velké nebezpečí pro společnost. V roce 2010 se pozitivně o hodně snížila hodnota. V roce 

2007 byla tato hodnota nejnižší, ale toto bylo způsobeno neuplatněním nákladů v roce 2006, 

tudíž zkreslenou hodnotou vlastního kapitálu. 

 Při srovnání výsledků dle IFRS je sice v roce 2007 situace horší, to je ale způsobeno 

opravami chyb z roku 2006, a i když není hodnota nikdy nižší než 1, celkově je zadluženost 

VK lepší dle tohoto srovnání a myslím, že vypovídá lépe o zadluženosti vlastního kapitálu. 

 

o Překapitalizace 

 Jedná se o situaci, kdy vlastní kapitál je větší než dlouhodobý majetek, společnost 

nevyužívá dostatečně svých zdrojů, upřednostňuje jistotu před rizikem.  
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Překapitalizace = > 1 

 2007 2008 2009 2010 

VK/DM dle ČÚP 1,41 0,23 0,18 0,53 

VK/DM dle IFRS 0,57 0,38 0,46 0,74 

Tab. 3.24 Výpočet překapitalizace v jednotlivých letech 

 Společnost není překapitalizovaná, i když výsledek z roku 2007 by tomu odpovídal, 

opět je tento výsledek způsoben chybným účtováním v roce 2006, chybné účtování je vidět 

při srovnání dle IFRS. Dle tohoto srovnání se také situace postupně zlepšuje, a pokud by tento 

trend pokračoval, postupně by se mohla dostat do optimálního stavu. 

 

o Podkapitalizace 

Podkapitalizace = 
É Á

 = 1; optimální stav 

Podkapitalizace = 
É Á

 < 1; podkapitalizovaná společnost, kdy krátkodobé 

závazky financují i dlouhodobý majetek 

Podkapitalizace = 
É Á

 > 1; nerentabilní situace, dlouhodobými zdroji 

jsou financována také oběžná aktiva 

 Protože společnost nemá dlouhodobé závazky, jsou výsledky výpočtu stejné jako 

výpočet překapitalizace, proto je vidět, že společnost je podkapitalizovaná, výjimku tvoří již 

zmiňovaný rok 2007. Společnost tudíž financuje dlouhodobý majetek krátkodobými závazky. 

Je to skutečně tak, ale společnost na pořízení dlouhodobého majetku využívala v těchto 

obdobích leasingové smlouvy, které se do analýzy dle ČÚP neprojeví, ale je to vidět v analýze 

dle IFRS. 

 

3.3.5 Zaměstnanci a mzdy 

 Doposud jsem se nezabývala nejdůležitější složkou společnosti, kterou jsou 

zaměstnanci. V následující tabulce uvádím přepočtený stav zaměstnanců a mzdové náklady, 

z čehož zjistím průměrné roční mzdy na jednoho zaměstnance. 
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 2007 2008 2009 2010 

Přepočtený stav 
zaměstnanců 

34,04 35,22 37,32 30,02 

Osobní náklady 9 393 10 367 10 840 8 938 

Prům.os.náklady 
(os. náklady / 
přepočtený stav) 

275,94 294,35 290,46 297,73 

Tab. 3.25 Počet zaměstnanců a vývoj osobních nákladů v jednotlivých letech 

 V roce 2010 je vidět výrazný pokles zaměstnanců, což je negativní výsledek, na 

druhé straně je vidět mírný nárůst průměrných osobních nákladů. Nejvýraznější nárůst 

osobních nákladů je v roce 2008.  

 Pro zjištění, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd, slouží tzv. mzdová 

produktivita. Při trendové analýze by měla hodnota růst. 

Mzdová produktivita = 
Ý  (  ŘÁ Ý )

32
 

 2007 2008 2009 2010 

Mzdová 
produktivita 

2,41 2,31 2,06 2,15 

Tab. 3.26 Vývoj mzdové produktivity v jednotlivých letech 

 Stav vývoje mzdové produktivity klesal do roku 2009, až v roce 2010 mzdová 

produktivita stoupla, i když nedosáhla ještě ani stavu v roce 2008. 

 

3.4 Index IN05 

 K hodnocení zdraví podniku dále slouží tzv. bonitní a bankrotní modely, které mají 

ukázat případné nebezpečí bankrotu podniku nebo naopak dobré zdraví podniku. Je několik 

typů modelů, z nichž jsem vybrala model index IN05. Základ vytvořili Inka a Ivan 

Neumaierovi, kteří sestavili čtyři indexy pro české prostředí, které jsou zásadní pro posouzení 

zdraví podniku. Index IN05 vychází z dat podniků v roce 2004, dle těchto dat jsou 

jednotlivým ukazatelům přiřazeny koeficienty významnosti dosazením do vzorce: 

IN05 = 0,13 x A + 0,04 x B + 3,97 x C + 0,21 x D + 0,09 x E, kde 

 

                                                 
32 Pro výpočet jsem použila položku rozvahy osobní náklady 
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A = A / CK 

B = EBIT / nákladové úroky 

C = EBIT / A 

D = celkové výnosy / A 

E = oběžná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry 

F = závazky po lhůtě splatnosti / výnosy 

IN > 1,6 Můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

0,9 < IN ≤ 1,6 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

IN ≤ 0,9 Ohrožení vážnými finančními problémy 

Tab. 3.27 hranice pro klasifikaci podniků 

 

 

 2007 2008 2009 2010 

A  1,2514 1,0336 1,0258 1,0742 

B - -213,30 -16,3333 - 

C 0,0765 -0,1768 -0,0037 0,0509 

D 2,0670 1,9891 1,6670 1,6122 

E 1,4029 1,3496 1,3637 1,5973 

IN05 1,0267 -8,5604 -0,0619 0,8240 

Tab. 3.28 Výpočet IN05 

 Podle indexu IN05 se firma potýká s velkými finančními problémy, v roce 2007 se 

index pohyboval v tzv. „šedé zóně“ a od roku 2008 je v zóně, kde se nachází firmy s vážnými 

finančními problémy. Jediným pozitivem v tomto rozboru je pouze to, že se index postupně 

zvyšuje.  
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4  Zhodnocení a doporučení 

 Již při pohledu na Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty společnosti vidíme, že v letech 

2008 a 2009 je společnost ve ztrátě.  

 Horizontální analýza ukazuje, že i když byla společnost v roce 2008 a 2009 ve ztrátě, 

její aktiva rostla, naopak v roce 2010, kdy společnost vykazuje zisk, aktiva klesla o 10,98 %, 

což bylo způsobeno hlavně z důvodu vyřazení dlouhodobého majetku a dále odpisy 

dlouhodobého majetku. Zdálo by se, že společnost neobnovuje dlouhodobý majetek, ale opak 

je pravdou. Pokud by společnost účtovala podle IFRS, byla by hodnota dlouhodobého 

majetku o hodně vyšší, neboť v roce 2007 byl nakoupen nový majetek na finanční leasing. 

Tuto skutečnost nám ukazuje srovnání rozvahy, do které byly zahrnuty položky, jež se 

vykazují v rozvaze dle IFRS a navíc opravy chyb roku 2006 v roce 2008 neovlivnily položky 

rozvahy v roce 2008, ale dle IFRS je oprava provedena retrospektivně. Pokud sledujeme stav 

pohledávek v horizontální analýze, vidíme výrazný pokles v roce 2010, celkem o 20,6 %, 

který je způsoben snížením obratu, což není pozitivní výsledek, naopak lze také vidět snížení 

krátkodobých závazků, kde je snížení o 22,88 %, což je velmi pozitivní. Snížení v roce 2010 

je znatelné ve všech položkách aktiv, výrazné je pouze navýšení zásob.  

 Při horizontální analýze pasiv rozvahy se nám ukazuje výrazný pokles vlastního 

kapitálu v roce 2008, který způsobily opravy chyb minulého účetního období, v roce 2010 se 

naopak výrazně navýšil vlastní kapitál z důvodu vysokého zisku. Pro společnost je jistě velmi 

pozitivní snížení závazků v roce 2010, které převyšuje snížení pohledávek. Tvorba rezervy na 

rekultivaci skládky ovlivňuje výrazně cizí zdroje, ale přitom je pro společnost nevýhodou, že 

čerpání rezervy probíhá pouze v malých částkách a společnost tak utápí zdroje na vázaném 

účtu, který nepřináší žádný výnos, neboť úroky z něj jsou minimální a poplatky za tento účet 

převyšují úroky.  

 Horizontální analýza VZZ nám ukazuje změnu v poměru tržeb za zboží, které v roce 

2009 a 2010 průběžně rostou a roste také výrazně obchodní marže, což způsobuje hlavně lepší 

kontrola cen vstupů a hledání lepších nabídek. Výkony sice klesají, v roce 2009 o 9,30 % a 

v roce 2010 o 13,87 %, u výkonové spotřeby je však pokles v roce 2009 15,14 % a v roce 

2010 dokonce 20,15 %, z toho vychází postupné snižování nákladů a vyšší zisk. Osobní 

náklady v roce 2010 po každoročním růstu poklesly a to z důvodu poklesu přepočteného 

počtu zaměstnanců. V roce 2010, po poklesu z roku 2009, průměrné osobní náklady opět 

vzrostly, i přesto, že se snížil obrat, což je dobrým ukazatelem, že společnost zvýšila 
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mzdovou produktivitu. Negativem ve společnosti v roce 2010 ovšem je samotný pokles 

zaměstnanců, hlavním důvodem je vysoký podíl zakázek od Města a omezení rozpočtu Města 

v důsledku krize. V roce 2010 také výrazně vzrostly tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu o 342,22 %, v této společnosti se jedná spíše o prodej materiálu, zatímco zůstatková 

cena prodaného majetku a materiálu vzrostla pouze o 84,27 %. Dokazuje to výrazné snížení 

nákladů, které je způsobeno zlepšením výběrových požadavků na nákupy. 

 Společnost již nemá v roce 2010 žádné úvěry, a tudíž nehradí nákladové úroky.  

 Pokud srovnáme výsledky hospodaření, získáme velmi záporný výsledek v roce 

2008. Zde by také byl rozdíl při účtování oprav chyb minulých let dle IFRS. IFRS zakazuje 

mimořádné položky a opravy musí účetní jednotka provádět pomocí oprav počátečního stavu 

nerozděleného zisku nebo ztráty minulých let.  

 Při vertikální analýze aktiv lze vidět, že poměr jednotlivých složek aktiv se výrazně 

nezměnil, mírně klesá pouze dlouhodobý majetek z důvodu odpisů, naopak mírně vzrostl 

poměr zásob a účty v bankách z důvodu již zmíněného vázaného účtu rezervy.  

 Naopak při analýze pasiv samozřejmě vidíme významné změny poměru vlastního a 

cizího kapitálu opět způsobené opravami roku 2006 v roce 2008. Z analýzy vyplývá, že pokud 

roste zisk a tím vlastní kapitál v roce 2010, je to vykompenzováno poklesem závazků, neboť 

poměr rezervy na rekultivaci skládky neustále roste. Snížení závazků je tudíž dle mého názoru 

způsobeno poklesem nákladů. 

 Při srovnání výsledků vertikální analýzy dle IFRS, zjistíme, že se vlivem navýšení 

dlouhodobého majetku o majetek pořízený na finanční leasing a zvýšením dlouhodobých 

závazků zvýšil poměr vlastního kapitálu, což je pozitivní pro společnost. Majetek je 

odepisován 180 a 120 měsíců, kdežto dlouhodobé závazky z leasingu jsou uhrazeny do 36 

měsíců, tím klesá zadlužení vlastního kapitálu. Dlouhodobý nehmotný majetek pořízený 

společností nemá určitou dobu použitelnosti, tudíž neklesá jeho hodnota o odpisy uplatněné 

v roce 2010 ve výši 23 tis., jako je tomu u účtování dle ČÚP. Ze srovnání vertikální analýzy 

dle IFRS je vidět postupné zlepšení finanční situace, čemuž také odpovídá skutečnost. Dle 

IFRS také vidíme, že opravy minulých let, nezkreslují vypovídací schopnost účetní závěrky a 

ukazuje vývoj společnosti objektivně.  

 Z ukazatelů rentability jsem vybrala ukazatele ROE, ROS a RN. Protože společnost 

má mnoho činností, vybrala jsem jako srovnávací odvětví NACE E-VODA, ODPADY A 
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SANACEMI, protože se jedná o činnosti, které se podílejí ve společnosti největší mírou na 

obratu. ROE je ovlivněno vlastním kapitálem a ziskem za účetní období. Ve srovnání 

s odvětvím jsou výkyvy velmi rozdílné a opět jsou ovlivněny opravami z roku 2006. Lepší 

výsledek než odvětví dosahuje společnost v roce 2007 a 2010. Při pohledu na srovnání 

výsledků dle IFRS je vidět opět daleko lepší situace společnosti, neboť i přesto, že v roce 

2008 dosáhla společnost ROE -48,45 % je to dostatečně vykompenzováno stavem v roce 

2007 a pak postupným zvyšováním v roce 2009 a 2010, kdy jsou hodnoty lepší než hodnoty 

odvětví.  

 Při výpočtu ROS jsem vycházela ze srovnání tržeb z provozní činnosti, výsledkem je 

zjištění, že pokud byla společnost v zisku, přinášela 1 Kč tržeb zisk pouze 0,03 Kč, což je 

nedostačující hodnota, stejné hodnoty dosahuje i ukazatel RN. Při porovnání ROS a RN dle 

IFRS již není situace stejná, ROS dosahuje nejlepšího výsledku v roce 2009, důvodem je 

vyšší marže z obratu, kdežto v roce 2010 je opět pokles z důvodu snížení tržeb marže. RN 

vykazuje dle IFRS vyšších hodnot, i když v roce 2009 ne na takové úrovni jako ROS, naopak 

v roce 2010 je situace podobná jako ROS. Z výsledků ROS a RN vyplývá, že zvýšení tržeb 

znamená pro společnost v roce 2009 vyšší výnos nežli investovaný kapitál.  

 Pro ukazatele aktivity celkových aktiv platí, že meziročně klesají. V roce 2007, je 

hodnota nejvyšší z důvodu nízkého stavu aktiv a poměrně vysokými tržbami. Naproti tomu od 

roku 2008 tržby klesají a navíc nedosahují takové výše, aby mohly vykompenzovat stav aktiv. 

Podobná situace je také v případě stálých aktiv, kde pouze v roce 2010 jsou stálá aktiva na 

nižší úrovni a tudíž i při nižších tržbách je dosaženo většího obratu stálých aktiv. Pokles 

obratu zásob nejvíce ovlivňuje rostoucí stav zásob, který má za důsledek pokles obratu zásob. 

 Pokud sledujeme dobru obratu zboží, vidíme, že nejkratší a tudíž nejlepší situace 

nastala v roce 2009, naopak v roce 2010 je doba obratu nejdelší, důvodem je snížení tržeb 

v roce 2010. Doba obratu pohledávek je nejlepší v roce 2008 a nejhorší opět v roce 2010.  

Doba obratu závazků se neustále zvyšuje, což nastiňuje zhoršující-se platební morálku 

společnosti, a i když se závazky v roce 2010 snížily, nebylo snížení dostačující, aby 

odpovídalo poklesu tržeb.  

 Při srovnání likvidity jsem odečetla z oběžných aktiv peníze uložené na vázaném 

účtu, protože je nemůžeme považovat za likvidní. Běžná a pohotová likvidita vykazují stejnou 

tendenci vývoje a to nejlepší v roce 2007, dále 2010 a poté 2008 a 2009. Okamžitá likvidita je 

nejhorší v roce 2009, stejně jako ostatní, rozdíl je na 2. a 3. místě, kde je podle mého srovnání 
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ze situace společnosti lepší rok 2010. Pro srovnání s IFRS jsem provedla analýzu pouze u 

běžné likvidity, neboť výsledek byl téměř stejný jako dle ČÚS a nedosahuje požadované 

hodnoty, kladným výsledkem je však postupné zlepšování likvidity.  

 Pro zkoumání ČPK jsem vypočetla potřebu ČPK a tato potřeba je výrazně vyšší, než 

skutečný stav. Nejmenší rozdíl je v roce 2010, zlepšení je dle mého názoru hlavně z důvodu 

snížení provozních nákladů, které má za následek nižší potřebu ČPK.  

 Ukazatele zadluženosti napovídají o zvyšování zadluženosti do roku 2009 a snížení 

zadlužení v roce 2010. Zadlužení je způsobeno tvorbou rezervy na rekultivaci skládky, tuto 

společnost nemůže ovlivnit, zadlužení může kompenzovat buď snížením závazků, kterého 

dosáhne snížením nákladů, nebo navýšením aktiv, k pořízení těchto aktiv však potřebuje opět 

zdroje, pokud však nechce zvyšovat cizí zdroje, opět je tady pouze možnost snížení nákladů.  

 Společnost vykazuje znaky podkapitalizace, pouze v roce 2007 bychom tak mohli 

usuzovat, výsledek byl však ovlivněn chybným účtováním v roce 2006. Podkapitalizace 

znamená, že krátkodobé závazky financují i dlouhodobý majetek, což v této společnosti platí. 

 Zatímco do roku 2009 rostl přepočtený stav zaměstnanců, v roce 2010 rapidně klesl. 

Příčinou bylo snížení počtu zakázek a zvýšení produktivity práce. Výsledkem je navýšení 

průměrných osobních nákladů na zaměstnance. Vzrůst produktivity práce vyjadřuje mzdová 

produktivita, která ukazuje, kolik výnosů připadá a 1 Kč vyplacených mezd a jak je vidět 

v roce 2010 vzrostla produktivita práce proti roku 2009, avšak ne na hodnotu roku 2007 ani 

2008.  

 K hodnocení zdraví podniku jsem použila tzv. Index IN05, který má posoudit zdraví, 

případně ohrožení účetní jednotky. Tento model na základě stanovených ukazatelů a 

přiřazených koeficientů významnosti počítá index, podle kterého určíme ohrožení firmy. 

Z porovnání indexů za jednotlivé roky se v podstatě potvrdila hypotéza, kterou nastiňovala 

celá analýza, a to, že společnost je vážně ohrožená, ale nejhorší situace byla v roce 2008, poté 

se situace začala zlepšovat a v roce 2010 je konečně index v kladných hodnotách. 

 Z porovnání výsledků jednotlivých analýz bych doporučila vedení společnosti 

zachovat trend z roku 2010, neboť v tomto roce je znatelné zlepšení situace společnosti. To 

znamená, že i přes nemalé snížení tržeb dokázala společnost zvýšit zisk. Bylo toho dosaženo 

hlavně snížením nákladů v poměru snížení zisku, které zvýšily výnosy z tržeb. Snížení 

nákladů v roce 2010 proti roku 2009 činilo 16,28 %, zatímco výnosy klesly pouze o 13,91 %, 



53 
 

z čehož plyne zvýšení marže o 2,37 %. Toto je hlavní důvod zlepšení situace podniku. 

Současně se zlepšila také běžná likvidita z důvodu zvýšení poměru oběžných aktiv ve vztahu 

ke krátkodobým závazkům, rentabilita vlastního kapitálu z důvodu zvýšení čistého zisku a 

rentabilita nákladů i výnosů také z důvodu zvýšení marže a celkového zisku. 

 Pokud zhodnotíme situaci dle indexu IN05, vidíme, že se hodnota indexu v roce 

2010 přiblížila „šedé zóně“. Pro výpočet indexu je nejlépe zhodnocen index C = EBIT/A, 

z toho plyne, čím větší bude rozdíl mezi EBIT a aktivy, tzn. kolikrát EBIT poroste rychleji 

než aktiva, bude se společnost nejrychleji dostávat z kritické situace, současně však musí dbát 

na to, aby CK nebyl vyšší než aktiva, což u této společnosti je a zhoršuje situaci, tzn. díky 

vysoké rezervě je potřeba zvýšit také aktiva. Proto může společnost pořídit dlouhodobý 

majetek v případě, že celkové výnosy a zisk porostou minimálně tak rychle jako poroste výše 

majetku. 

 Pokud si všimneme výsledků srovnání po úpravě rozvahy dle IFRS, je znatelné, že i 

toto srovnání ukazuje zlepšení vybraných oblastí a tudíž si myslím, že situace ve společnosti 

v roce 2010 se opravdu zlepšila 
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5 Závěr 

 Hlavním úkolem mé diplomové práce bylo zpracovat finanční analýzu účetní 

závěrky a srovnat případné rozdíly mezi účetní závěrkou dle ČÚP a IFRS.  

 V úvodní části jsem se zaměřila na účetní závěrku dle ČÚP a IFRS, její části a 

některé způsoby účtování vybraných případů a oceňování. Při srovnání jsem se snažila 

poukázat na některé základní rozdíly mezi oběma účetními soustavami, které mohou ovlivnit 

finanční analýzu společnosti. Z nejdůležitějších rozdílů bych vzpomněla alespoň účtování o 

dlouhodobém majetku, jeho oceňování, finančním leasingu, který ovlivňuje na rozdíl od ČÚS 

dle IFRS výši dlouhodobého majetku a závazků, dále jsem se zabývala rezervami a opravami 

chyb z minulých období.   

 Hlavní částí mé diplomové práce bylo zjištění některých ukazatelů finanční analýzy a 

zjištění stavu společnosti, neboť společnost se snaží zlepšit finanční pozici, proto začala 

provádět podrobnější kalkulace jednotlivých výstupů, snižovat náklady a snaží se hledat 

nejlepší cesty, jak zvýšit zisk. Neprováděla jsem finanční analýzy spojené s výkazy CF, neboť 

společnost tyto výkazy netvoří. Pro srovnání jsem použila data od roku 2007 do roku 2010. 

V roce 2008 byly provedeny některé velké úpravy účetnictví za rok 2006, což samozřejmě 

hodně ovlivnilo položky účetní závěrky, hlavně velké snížení vlastního kapitálu a vysokou 

ztrátu. Na rozdíl od účetnictví IFRS se musí tyto opravy účtovat do mimořádných nákladů. 

 Pro srovnání jednotlivých let jsem použila horizontální a vertikální analýzu účetních 

výkazů, dále analýzu poměrových ukazatelů a některé výsledky jsem porovnala s výsledky, 

které vycházely z rozvahy upravené o položky, které se zahrnují do rozvahy sestavené dle 

IFRS. Z ukazatelů rentability, to jsou ukazatele ROE, ROS a RN. Dále ukazatele aktivity 

z nich některé doby obratu a obraty, ukazatele likvidity, čistý pracovní kapitál a ukazatele 

zadluženosti. Okrajově jsem se zabývala problematikou zaměstnanců. Téměř všechny 

výpočty v čase dopadly podobně a výsledkem je zjištění, že nejkritičtější období společnosti 

byl rok 2008, dále 2009, u nichž je téměř pokaždé situace nejhorší. Rok 2007 a jeho výsledky 

jsou ovlivněny vysokým vlastním kapitálem, který je mnohokrát snížen v roce 2008 z důvodu 

již zmíněných oprav chyb roku 2006. V roce 2010 jsou výsledky většiny ukazatelů lepší, 

mimo. Výrazné zhoršení v roce 2010 je u doby obratu zboží, pohledávek a závazků.  

 Výsledky dle rozvahy opravené podle IFRS mají dle mého názoru lepší vypovídací 

schopnost a i když jsem použila pro výpočty pouze ocenění v pořizovacích cenách, výsledky 
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ve srovnání s vývojem ve skutečnosti se shodují, neboť nejsou ovlivněny opravami účetních 

chyb v roce 2008 za rok 2006  a také lépe vyjadřují stav majetku ve společnosti. 

 Z celkové analýzy vyplývá, že v roce 2010 se situace lepší a je jen na managementu 

společnosti, zda v tomto trendu způsobeném hlavně snížením nákladů bude pokračovat.  

 Provedla jsem výpočet Indexu IN05, kde jsem zjistila velmi špatnou situaci podniku, 

kterou bych doporučila zlepšit poměrem EBIT/aktiva z důvodu, že tento poměr má největší 

index a tudíž nejvíce ovlivní výsledek.  

 Společnost má určité nevýhody ve své specifické funkci, kterou je zajištění 

technických služeb pro Město a okolní vesnice. Z tohoto důvodu je z velké části závislá také 

na rozpočtu města. Velkým mínusem při této činnosti je ne zcela ideální využití majetku, 

jedná se například o vozidla zimní údržby, která nejsou mimo sezonu téměř vůbec potřebná. 

Dalším negativním jevem společnosti jsou také poskytované služby, které spadají pod oblast 

regulace cen. Jedná se právě o svoz komunálního odpadu a provoz skládky, který je hlavní 

činností.  

 Na závěr bych ještě jednou zopakovala výsledek, kdy opravdu lepší kalkulace a 

snižování nákladů na zakázky zlepšilo situaci v roce 2010 proti předešlým létům, k čemuž 

jistě přispělo rozšíření účetní osnovy a zavedení podrobnějšího analytického členění 

účetnictví ve společnosti. Potvrdila se hypotéza, že bez podrobného a přesného účetnictví 

nelze dobře tvořit kalkulace a následně také zvyšovat čistý zisk. 

 Pokud má společnost pokračovat v trendu růstu zisku, zlepšení likvidity a všech 

ukazatelů, musí pokračovat ve zkvalitňování kalkulací, snižování nákladů, provádění 

pravidelných finančních analýz a k tomu je také potřeba postupné zavedení výkazu cash flow, 

který odráží lépe skutečnou situaci 



56 
 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY: 

 
a) Odborná literatura 

KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. 1. vyd. 

Praha: RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON, 2004. 304 s. ISBN 80-7273-095-9. 

NERUDOVÁ, D.; BOHUŠOVÁ, H.; SVOBODA, P.; ŠIROKÝ, J. Harmonizace účetních 

standardů pro malé a střední podniky. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009. 272 s. 

ISBN 978-80-7357-500-7. 

SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. Dotisk 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2009. 

154 s. ISBN 978-80-251-1830-6.  

STROUHAL, J.; ŽIDLICKÁ, R.; KNAPOVÁ, B.; CARDOVÁ, Z. Účetnictví 2010 – Velká 

kniha příkladů. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2010. 712 s. ISBN 978-80-251-2907-4. 

STROUHAL, J. Účetní závěrka. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009. 304 s. ISBN 

978-80-7357-482-6. 

 

 

b) Právní předpisy 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a předpisů  

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

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších změn 

a předpisů  

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a předpisů  

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v 

soustavě podvojného účetnictví v platném znění.  

České účetní standardy pro podnikatele   

IAS/IFRS  

 

 

 

 



57 
 

c) Internetové adresy 

BÍLKOVÁ, V.; SOLILOVÁ, V.; VRTALOVÁ, J. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

dle IAS / IFRS a Českých účetních standardů. [online]. 2010. Dostupné z WWW: 

<http://kvf.vse.cz/wp-content/uploads/2010/06/1239811636_sb_vrtalovblkovsolilov.pdf>. 

KACR.CZ. České znění IFRS (Překlad EU). [online]. 2010. Dostupné z WWW: 

<http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/accounting/consolidat

ed_17102008/ifrs_consolidated_2/_CS_1.0_&a=d>.  

KACR.CZ. Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle 

Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). [online]. 2008. Dostupné z WWW: 

<http://www.kacr.cz/Data/files/met_pom_ifrs.pdf>.  

KŘÍŽ, P. IFRS a české účetní předpisy – podobnosti a rozdíly. [online]. 2009. Dostupné z 

WWW: <http://www.pwc.com/cs_CZ/cz/ucetnictvi/ifrs-publikace/ifrs-a-cz-gaap-podobnosti-

rozdily.pdf>. 

MFČR. Přehled rozdílů mezi Mezinárodními standardy účetního výkaznictví a Českou účetní 

legislativou. [online]. 2005. Dostupné z WWW: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/IFRS_CAL_Comparison_CZ.pdf>. 

MPO ČR. Finanční analýza podnikové sféry za rok 2009. [online]. 7. 7. 2010. Dostupné 

z WWW: <http://www.mpo.cz/dokument76325.html>. 

MPO ČR. Finanční analýza podnikové sféry za první pololetí 2010. [online]. 14. 3. 2011. 

Dostupné z WWW: <http://www.mpo.cz/dokument85038.html>. 

Result consulting. Cena majetku podle IAS/IFRS může účetně narůstat [online]. 30. 6. 2006. 

Dostupné z WWW: <http://www.resultconsulting.cz/view.php?cisloclanku=2006063004>.  

  



58 
 

SEZNAM ZKRATEK: 
A aktiva 

apod.  a podobně 

atd.  a tak dále  

CF cash flow 

CK  cizí kapitál 

ČÚL  česká účetní legislativa  

ČÚS České účetní standardy 

ČZ čistý zisk 

ZD čistý zisk před zdaněním 

ZÚD čistý zisk před úroky a zdaněním 

ZOÚD čistý zisk před odpisy, úroky a zdaněním 

DHM dlouhodobý hmotný majetek  

DM  dlouhodobý majetek  

DNM dlouhodobý nehmotný majetek 

DO doba obratu 

EAT čistý zisk 

EBT čistý zisk před zdaněním 

EBIT čistý zisk před úroky a zdaněním 

EBITDA čistý zisk před odpisy, úroky a zdaněním 

IASB International Accounting Standard Committee - Výbor pro mezinárodní účetní 

standardy 

IAS  International Accounting Standards - Mezinárodní účetní standardy 
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IFRS  International Financial Reporting Standards – Mezinárodní standardy účetního 

výkaznictví 

KZ krátkodobé závazky 

např. například 

OA oběžná aktiva 

Obr.  obrázek  

OCA  obrat celkových aktiv 

OCP obratový cyklus peněz 

PC pořizovací cena 

ROE ukazatel rentability vlastního kapitálu 

ROS ukazatel rentability tržeb 

RN ukazatel rentability nákladů 

Sb.  sbírka  

SME Small and Medium Size Enterprises – Malé a střední podniky 

Tab. tabulka 

tj. to je 

tzn.  to, znamená 

VK vlastní kapitál  

VÚ vázaný účet 

VZZ Výkaz zisku a ztráty 

ZDP  Zákon o dani z příjmů  
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