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1. ÚVOD 

Účetní závěrka a výroční zpráva jsou témata, která už byla mnohokrát probírána          

a rozebírána. Vše se ale změní s další novelou, aktualizací zákonů a směrnic, které tuto již 

rozsáhlou problematiku upravují. Proto se tato práce bude zabývat nejnovějším 

zpracováním této problematiky.  

Účetní závěrka je výstup kompletního účetnictví za dané účetní období, uvádí aktuální 

stav účetní jednotky k rozvahovému dni, včetně její finanční pozice, finanční výkonnosti, 

zdrojů financování a toků finančních prostředků. Její sestavení je výsledným procesem 

úkonů, které ji předcházejí – účetní uzávěrky. Zákon uvádí různé varianty  sestavení, proto 

je prioritou představení a přiblížení obsahu a struktury těchto výkazů a přílohy, která 

vyjasňuje nejasnosti a odchylky v dříve jmenovaných výkazech a dodává další potřebné 

informace k ucelenému vnímání problematiky. 

Výroční zpráva je dokument, který podává firemní údaje v jiné rovině, než účetní 

závěrka. Jedná se o prezentaci dosažených úspěchů či neúspěchů, zaobalené do pěkného 

designu, tabulek a grafů, okořeněné vizemi a nastíněním plánovaného vývoje společnosti. 

Cílem zůstává výčet všech možností a nastínění tvorby zajímavé výroční zprávy v kostře 

zákonných povinností. 

K nejdůležitějšímu bodu sestavování účetní závěrky a výroční zprávy patří ověření 

těchto dokumentů auditorem. Které společnosti mají audit povinný či jsou od něho 

osvobozeny, jaké jsou náležitosti a co je obsahem závěrečné zprávy, bude také nastíněno. 

Aplikace účetní závěrky a výroční zprávy na mnou vybranou společnost bude dle 

mého názoru nejlepší vyjádření daného problému. Firma Bonar a.s. je akciová společnost, 

vyrábějící vysoce tvrdý materiál – kubický nitrid bóru. Počet zaměstnanců je v rozmezí   

20 – 30 lidí, podle vývoje na trhu nabízených produktů, podnik má investiční činnost, 

v roce 2010 založil personálně spojenou společnost Dasecar s.r.o. za účelem pronájmu 

vozů, a poměrně rozsáhlou účetní agendu. Všechna data a údaje budou zanalyzována         

a bude vyhodnocen finanční stav účetní jednotky. 

Cílem práce je představení účetní závěrky a výroční zprávy jak v teoretickém pohledu, 

tak v praktické představení na akciové společnosti. Závěr práce tedy bude ponechán 

zhodnocení, zda byl daný cíl dodržen.  
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2. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

2.1 Charakteristika účetní závěrky 

Účetní závěrka je dokument, který podává informace za kompletní účetní období. 

Obsahuje data o stavu majetku, závazků a kapitálu, o nákladech a výnosech, výsledcích 

hospodaření za jednotlivé činnosti a o celkovém výsledku hospodaření.  

Dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, účetní závěrku jako nedílný celek tvoří tyto 

části: 

 rozvaha (bilance), 

 výkaz zisku a ztráty, 

 příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v předchozích dvou 

částech. 

Nepovinnou součástí je přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního 

kapitálu, některé účetní jednotky musí tyto výkazy sestavovat povinně. 

Jak říká Ryneš (2011, str. 240). „Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby 

účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz o předmětu 

účetnictví a finanční situaci účetní jednotky, tj. věrný a poctivý obsah o majetku (aktivech), 

závazcích, vlastním kapitálu a o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření jako rozdílu 

mezi výnosy a náklady.“ 

Aby se dosáhlo věrného a poctivého obrazu o finanční situaci účetní jednotky, jsou 

stanoveny základní požadavky na kvalitu zveřejňovaných informací v účetní závěrce: 

 spolehlivost – účetní závěrka musí podávat věrný a pravdivý obraz o předmětu 

účetnictví účetní jednotky a reálně zobrazit finanční, majetkovou a důchodovou 

situaci účetní jednotky a informace uváděné v účetní závěrce musí být úplné    

a včasné z hlediska uživatelů, 

 srovnatelnost – údaje v účetní závěrce musí být vykázány, sestaveny               

a zveřejněny způsobem, který umožní jejich srovnatelnost s předchozími 

účetními obdobími a jinými účetními jednotkami, tj. dodržování stálosti metod, 

bilanční kontinuity, přičemž všechny podstatné změny a odchylky mezi 

jednotlivými obdobími musí být popsány v příloze, kde zdůvodní  a vykážou 

vliv na rozvahové položky a výsledek hospodaření, 

 srozumitelnost – údaje v účetní závěrce musí být sestaveny, vykázány             

a zveřejněny způsobem, který umožní při znalosti použitých účetních metod 
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poučenému uživateli účetní závěrky, aby si učinil ve všech souvislostech 

komplexní představu o majetkové, důchodové a finanční situaci vykazující 

účetní jednotky, 

 významnost – účetní závěrka musí obsahovat všechny významné údaje            

a souvislosti, významné údaje nesmí být vyloučeny z účetní závěrky pouze 

z důvodů, že budou nesrozumitelné pro uživatele, informace se považuje za 

významnou, jestliže by její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit 

úsudek nebo rozhodnutí osoby, která tuto informaci o účetní jednotce užívá. [3] 

 

2.2 Druhy účetních závěrek 

Zákon o účetnictví se zmiňuje o třech základních druzích účetní závěrky. Mezi ně patří 

řádná, mimořádná a mezitímní účetní závěrka. 

 

2.2.1 Řádná účetní závěrka 

Hakalová říká (2010, str. 12). „Řádnou účetní závěrkou se rozumí závěrka sestavená 

k rozvahovému dni, což je poslední den účetního období, jímž může být kalendářní rok 

(tehdy sestavujeme účetní závěrku k 31.12.) nebo hospodářský rok (takové účetní období 

začínající prvním dnem jiného měsíce než je leden). V případě, že účetní jednotka hodlá 

aplikovat jako účetní období hospodářský rok, musí o tomto informovat místně příslušného 

správce daně.“ 

 

2.2.2 Mimořádná účetní závěrka 

Mimořádná účetní závěrka je účetní závěrka, která se nedá považovat za řádnou účetní 

závěrku. Mimořádná účetní závěrka je sestavována v případech uzavření účetních knih,     

o kterých se zmiňuje paragraf 17 zákona o účetnictví: 

 ke dni zániku povinnosti vést účetnictví, 

 ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace, 

 ke dni zrušení bez likvidace, s výjimkou přeměn společností nebo družstev, 

 ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku, nebo 

ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace 

v konkurs, 

 ke dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, 
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 ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního 

plánu, 

 ke dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, 

 ke dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo 

 ke dni, ke kterému stanoví povinnost uzavřít účetní knihy nebo sestavit účetní 

závěrku zvláštní právní předpis.  

 

2.2.3 Mezitímní účetní závěrka 

Pojem mezitímní účetní závěrka vymezuje obchodní zákoník. Jde o typ účetní závěrky, 

který se sestavuje v průběhu účetního období, tedy k jinému okamžiku než ke konci 

rozvahového dne. Účetní jednotka při sestavování mezitímní účetní závěrky neuzavírá 

účetní knihy, ale provádí inventarizaci pro účely vyjádření ocenění. Postupy týkající se 

účetních závěrek řádné  a mimořádné se dají aplikovat na účetní závěrku mezitímní.  

Mezitímní účetní závěrka je používána při změnách a přeměnách společností – fúze, 

rozdělení společnosti, převod jmění na společníka. [3] 

 

2.3. Rozsah účetní závěrky 

2.3.1 Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu 

Účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu dle zákona o účetnictví mohou sestavovat  

a zveřejňovat účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou 

auditorem, s vyjímkou akciových společností.  

Zjednodušený rozsah účetní závěrky pro podnikatele obsahuje: 

 rozvahu (bilanci) – může zahrnovat pouze položky označené velkými písmeny 

latinské abecedy a římskými číslicemi v příloze č. 1 k vyhlášce č.500/2002 Sb., 

 výkaz zisku a ztráty (výsledovku)  

o v druhovém členění - může zahrnovat pouze položky označené velkými 

písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi v příloze č. 2   

k vyhlášce č.500/2002 Sb., 

o v účelovém členění - může zahrnovat pouze položky označené velkými 

písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi v příloze č. 3  

k vyhlášce č.500/2002 Sb., 
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 přílohu.  

Dobrovolnou součástí je přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního 

kapitálu.  

Účetní závěrka sestavována ve zjednodušeném rozsahu musí minimálně obsahovat: 

 jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název účetní jednotky, 

 identifikační číslo, pokuď jej má účetní jednotka přiděleno, 

 právní formu účetní jednotky, 

 předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena, 

 rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje, 

 okamžik sestavení účetní závěrky. 

Aby byla účetní závěrka sestavená, musí být připojen podpisový záznam statutárního 

orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam účetní jednotky. Všechny tyto náležitosti 

upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Ryneš zdůrazňuje (2011, str. 243): „Příloha k účetní závěrce v zjednodušeném rozsahu 

obsahuje minimálně: 

 obecné informace o účetní jednotce, 

 informace o účetních metodách, účetních postupech, o způsobu oceňování, 

odpisování a tvorby opravných položek a informace o odchylkách od účetních 

metod, 

 doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty a důležité informace 

týkající se majetku a závazků, zejména 

o rozpis vlastního dlouhodobého hmotného majetku, který je zatížen 

zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem, s uvedením 

povahy a formy tohoto zajištění, 

o souhrnnou výši pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti, např. více jak 

180 dnů po lhůtě splatnosti, 

o informace o závazcích krytých podle zástavního práva s uvedením 

povahy a formy tohoto zajištění pro případ jejich nesplacení                  

a informace o závazcích nevyúčtovaných v účetnictví, např. záruky na 

směnky, atd., 

o přehled o změnách ve vlastním kapitálu, pokud účetní jednotka 

nesestavila samotný přehled o změnách ve vlastního kapitálu, 
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 informace o významných událostech, ke kterým došlo po rozvahovém dni do 

data sestavení účetní závěrky.“ 

 

2.3.2 Účetní závěrka v plném rozsahu 

Účetní závěrku v plném rozsahu jsou povinné sestavit ty účetní jednotky, které mají ze 

zákona povinnost nechat svoji účetní závěrku ověřit auditorem a tyto údaje zveřejňovat.  

Účetní jednotka musí při sestavování účetní závěrky v plném rozsahu zveřejnit 

minimálně tyto údaje: 

 jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název účetní jednotky, 

 identifikační číslo, pokuď jej má účetní jednotka přiděleno, 

 právní formu účetní jednotky, 

 předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena, 

 rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje, 

 okamžik sestavení účetní závěrky. 

Aby byla účetní závěrka sestavená, musí být připojen podpisový záznam statutárního 

orgánu účetní jednotky, nebo podpisový záznam účetní jednotky. [1] 

Účetní závěrku v plném rozsahu tvoří účetní výkazy, které jsou detailně rozpracovány 

v následujících kapitolách. 

 

2.4 Účetní výkazy 

Mezi účetní výkazy řadíme: 

 rozvahu,  

 výkaz zisku a ztráty, 

 přílohu. 

Forma spořádání a označování položek těchto výkazů upravuje                         

vyhláška č. 500/2002 Sb., která doplňuje a provádí ustanovení zákona                                 

č. 563/1991 Sb.,      o účetnictví.  

Obsah položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty nalezneme v přílohách č. 1 a 2 

k vyhlášce č. 500/2002 Sb., navazují na směrnou účtovou osnovu, která je také zveřejněna 

v příloze č. 4 této prováděcí vyhlášky. 
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Hodnoty pro tyto výkazy jsou čerpány ze zůstatků syntetických nebo analytických účtů 

účetní jednotky, většinou přímo navazují na příslušené řádky účetních výkazů.  

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty se sestavují v českých korunách v řádech tisíců, nebo 

miliónů Kč. Není možno prezentovat účetní výkazy v Kč, mohlo by dojít k omylu. 

V těchto výkazech musí platit základní účetní vazba – rovnost mezi aktivy a pasivy 

v tisících nebo milionech Kč a rovnost výsledku hospodaření ve výkazu zisku a ztráty 

s výsledkem hospodaření uvedeným v rozvaze. [3] 

Ryneš dodává (2011, str. 247): „Každá položka z rozvahy a výkazu zisků a ztrát 

obsahuje též informaci o výši této položky uvedené za bezprostředně předcházející účetní 

období (za minulé účetní období). Srovnatelné údaje k položkám aktiv se v rozvaze uvádějí 

v netto hodnotách. V případě, že informace uváděná za minulé účetní období a běžné 

účetní období není srovnatelná, upraví se informace za minulé účetní období s ohledem na 

významnost, s ohledem na předpoklad pokračování nepřetržité činnosti a s ohledem na 

použité účetní metody a způsoby oceňování v jednotlivých srovnávaných účetních 

obdobích. Každá úprava informací za minulé účetní období či ponechání nesrovnatelných 

informací se odůvodní v příloze k účetní závěrce. Účetní předpisy (zákon o účetnictví          

a prováděcí vyhláška) neposkytují systematický a vyčerpávající návod pro vykázání 

srovnatelných údajů za minulé účetní období.“ 

Problémy při srovnávání účetních údajů vznikají hlavně v těchto situacích: 

 při zahájení činnosti, likvidaci, úpadku, rozdělení a splynutí, 

 při sloučení, 

 při jiném způsobu vykazování položek v jednotlivých účetních obdobích, 

 při změně metody vykazování, 

 při srovnání různě dlouhých období. [3] 

 

2.4.1 Rozvaha  

Rozvaha, nebo také bilance, je účetním výkazem, který podává zprávu o finanční 

pozici účetní jednotky. Podává přehled aktiv – majetku a pasiv – zdrojů financování.  

Hakalová tvrdí (2010, str. 13): „Podstatou rozvahy je podávat souhrnně přehled          

o stavu majetku (aktiv), a to z pohledu jeho složení a zdrojů financování (pasiv) 

k rozvahovému dni.“  
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Právní formát rozvahy se upravuje dle 4. direktivy EU. Členské státy EU mohou 

vyžadovat sestavení dle vzoru A nebo B, nebo mohou nechat možnost volby právě na 

účetních jednotkách. Oba vzory jsou sestaveny tak, aby popisovaly: 

 funkční skladbu majetku, tedy rozlišení dlouhodobých a krátkodobých aktiv, 

 dlouhodobou finanční stabilitu podniku, 

 stav vlastního kapitálu. [2] 

Aktiva jsou v rozvaze vykazována za běžné účetní období v netto hodnotě rozložené 

na brutto stav majetku a korekce k jednotlivým složkám aktiv. Aktiva srovnatelná 

v běžném období jsou uváděna jen v netto hodnotě. Pasiva jsou vykazována za běžná         

i srovnatelná období v účetních hodnotách.  

V účetních knihách i v rozvaze jsou aktiva i pasiva členěna na krátkodobé                    

a dlouhodobé. O zařazení rozhoduje délka doby použitelnosti či doba splatnosti,                  

a to zpravidla do doby 1 roku nebo 1 rok a více. Když se nedá použít časové kritérium, 

zařazujeme majetek či závazek dle záměru účetní jednotky. [3] 

Obsahové vymezení položek rozvahy je uvedeno ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., 

HLAVA II.. Strana aktiv obsahuje položky A – D, rozepsané do jednotlivých bodů dle 

vlastní charakteristiky. Pasiva jsou rozdělena jen do tří velkých skupin A – C a jsou také 

rozděleny do jednotlivých bodů.  

V Příloze č. 4 je uvedeno Uspřádání a označování položek rozvahy (bilance). 

 

2.4.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty, také nazýván výsledovka, přibližuje finanční výkonnost účetní 

jednotky. Dal by se charakterizovat jako uspořádání nákladů a výnosů dle úrovně 

hospodaření v provozní, finanční a mimořádné činnosti.  

Hakalová upozorňuje (2010, str. 18): „Výkaz zisku a ztráty je rozvedením jedné 

z nejdůležitějších položek vlastního kapitálu vykázaného v rozvaze, a to výsledku 

hospodaření běžného roku. Z toho plyne, že je ovlivňován změnami rozvahových položek, 

které jsou zároveň výnosem (tj. zvýšení ekonomického prospěchu, které se projeví zvýšením 

aktiv nebo snížením závazků) či nákladem (tj. snížením ekonomického prospěchu, které se 

projeví snížením aktiv nebo zvýšením závazků). Výsledovka se vztahuje k určitému 

časovému intervalu (k účetnímu období).“ 
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Čtvrtá direktiva EU dává svým členským zemím na výběr ze 4 vzorů A – D. Výkazy 

zisků a ztrát se liší v členění nákladů a v odlišnosti formálního uspořádání. Členění 

nákladů může být: 

 podle druhů nákladů, 

 podle účelu, za kterým byly vynaloženy. [2] 

Hakalová uvádí (2010, str. 18): „Struktura jednotlivých variant výsledovek se liší 

pouze v oblasti provozní. Ostatní části výsledovek (z finanční a mimořádné činnosti) jsou 

v podstatě strukturovány shodně, neboť jsou založeny na druhové struktuře nákladů. 

Důvodem je skutečnost, že u převážné části finančních a mimořádných položek by bylo 

velmi obtížné (popř. nehospodárné) zobrazit příčinnou souvislost mezi výnosem a jemu  

odpovídajícím nákladem (resp. náklady).“ 

Výsledovka je členěna do tří částí: 

 provozní činnosti,  

 finanční činnosti, 

 mimořádné činnosti. 

Součet výsledků za provozní a finanční činnosti je definován jako výsledek 

hospodaření za běžnou činnost. Výsledek hospodaření za běžnou činnost se zdaňuje daní 

z příjmů. Výsledek hospodaření z mimořádné činnosti také podléhá zdanění a společně 

s výsledkem hospodaření za běžnou činnost po zdanění dávají výsledek hospodaření za 

účetní období, tedy disponibilní zisk či ztrátu.  

Samotný provozní výsledek hospodaření zjistíme z obchodní marže, výsledku 

z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a z ostatní provozní činnosti. Finančním 

výsledkem hospodaření je myšlen součet tržeb z prodeje cenných papírů a vkladů 

snížených o cenu prodaných cenných papírů a vkladů, výnosů z dlouhodobého                   

a krátkodobého finančního majetku, zúčtovaných rezerv, z výsledku tvorby opravných 

položek ve finanční sféře, rozdílu výnosových a nákladových úroků a rozdílu mezi 

ostatními finančními náklady a výnosy.  

Mimořádný výsledek hospodaření zjistíme z pohybu peněz vzniklých z důvodů 

mimořádných událostí, které se vyskytují v účetní jednotce příležitostně, nepravidelně        

a neobvykle. [2] 

Obsahové vymezení je stejně jako v případě bilance vymezeno ve vyhlášce                 

č. 500/2002 Sb. HLAVA III.. V příloze č. 5 je uvedeno Uspořádání a označování položek 

výkazu zisku a ztráty – druhové členění. 
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2.4.3 Příloha 

Příloha je neodmyslitelnou částí účetní závěrky, kterou tvoří účetní jednotka. Popisuje 

důležité informace, které vysvětlují a blíže představují vybrané položky rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty. Platí zde zásada významnosti a užitečnosti pro uživatele – vysvětlujeme ty 

specifické údaje, které nevyjadřují danou událost jednostranně a mohly by být zavádějící.  

Úkolem přílohy je: 

 vysvětlovat a rozvádět důležité informace obsažené ve finančních výkazech, 

 doplňovat významné informace, které nejsou součástí finančních výkazů, nebo 

se staly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky. [3] 

Z hlediska mezinárodního účetnictví považuje jak 4. direktiva EU, tak IAS 1, přílohu 

za rovnocennou část účetní závěrky. Požadavky na obsah přílohy se stále rozrůstají, 

doplňující informace jsou mnohdy jediný klíč ke správnému pochopení vykazovaných 

položek.  

Dle zákona o účetnictví musí příloha obsahovat tyto informace: 

  výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku nezaměstnanosti, 

 výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění, 

 výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních 

orgánů. [2] 

Mezi další, velmi důležité, informace patří: 

 obecné údaje, 

 informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách            

a způsobech oceňování, 

 doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty, 

 přehled o finančních tocích.  

Mezi obecné informace, které uvádí účetní jednotka, můžeme zahrnout název, sídlo, 

právní formu podniku, popis organizační struktury podniku, hlavní činnost, které se podnik 

věnuje, datum vzniku podniku dle obchodního rejstříku, řídící fyzické a právnické osoby, 

jména a příjmení statutárních orgánů a dozorčích orgánů, průměrný počet zaměstnanců      

a další. Můžeme také zmínit půjčky, úvěry či poskytnuté záruky členů, statutárních            

a dozorčích orgánů a řídících pracovníků. [3] 
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Informace o účetních metodách, zásadách a způsobech oceňování jsou uváděny 

z důvodů časového srovnání za účelem zjištění vývojových trendů ve finanční, majetkové 

a důchodové situaci podniku. Musíme minimálně popsat skutečnosti, u kterých zákon, 

vyhláška nebo České účetní standardy připouští více možných řešení, a systematicky 

pokrýt nejdůležitější skupiny majetku. 

Mezi hlavní skupiny majetku patří zásoby, u nakupovaných zásob uvádíme způsob 

ocenění a hlavní složky vedlejších pořizovacích výdajů na pořízení, u zásob vlastní výroby 

zveřejníme vlastní náklady u jednotlivých položek. U dlouhodobého majetku se uvádí 

obsahová náplň vlastních nákladů, kterou je oceněn dlouhodobý majetek vyrobený ve 

vlastní režii, dále způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny a hodnoty pro tvorbu 

opravných položek k dlouhodobému majetku a způsoby odepisování dlouhodobého 

majetku s odpisovým plánem pro základní třídy dlouhodobého majetku (společně se 

změnami oproti odepisování dlouhodobého majetku v minulém účetním období). Účetní 

jednotka také zveřejňuje kurzové přepočty, tedy použitý způsob kurzových přepočtů 

společně s dopadem toho přepočtu. Dále je nutno uvést veškeré změny v použitých 

účetních metodách, které mají dopad na výši aktiv, závazků, vlastní kapitál či výsledek 

hospodaření, je dobré také popsat dopad těchto změn účetních metod na srovnatelnost 

jednotlivých řádků v účetních výkazech. [3] 

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty podává účetní jednotka 

v případech, když se jedná o významnou položku ze skupiny aktiv, pasiv, nákladů              

a výnosů, a měla by velký vliv na hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice 

účetní jednotky či na analýzu výkazů a vývojových trendů. Dále je také důležité 

poskytnout fakta o transakcích a významných událostech, které se udály mezi rozvahovým 

dnem a dnem předání účetní závěrky uživatelům.  

Příloha také obsahuje informace o podmínkách a nejistých situacích, které byly 

zjištěny ke konci rozvahového dne. 

V samostatné části přílohy se uvádí informace účetní jednotky o celkových nákladech 

na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti za účetní období, 

rozčleněno do těchto částí: 

 povinný audit účetní závěrky, 

 jiné ověřovací služby, 

 daňové poradenství, 

 jiné neauditorské služby. [2] 
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Komentář, který se týká samotného přehledu o změnách položek vlastního kapitálu, by 

měl uvést důvody k snížení či zvýšení složek vlastního kapitálu, výplatu dividend, příděl 

do zákonného rezervního fondu, úhradu ztrát minulých let a další. [3] 

Výkaz peněžních toků si vyžaduje komentář položek zahrnutých do peněžních 

prostředků a peněžních ekvivalentů, uplatňované zásady přijaté pro určování obsahu 

peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů, a změn uplatňované zásady včetně změn 

v modelu, konstrukci a obsahové náplni ukazatelů oproti předchozímu účetního období 

včetně možných účinků. [2] 

 

2.5 Dobrovolně sestavované účetní výkazy 

2.5.1 Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Přehled o změnách vlastního kapitálu je další využívaný výkaz, který popisuje             

a přibližuje zdroje financování účetní jednotky. Podává informace o zvýšení nebo snížení 

složek vlastního kapitálu, sestavuje se za běžné období a je porovnáván s přehledem za 

období minulé.  

Je doporučeno tento přehled sestavit a zařadit do účetní závěrky jako samostatný 

výkaz, komentář k důvodům snížení či naopak zvýšení jednotlivých položek pak také 

přidat do přílohy.  

Přehled o změnách vlastního kapitálu je dobrovolná složka účetní závěrky, jeho 

vypracování je však vyžadováno Mezinárodními účetními standardy.[3] 

Obsahové vymezení a uspořádání finančního výkazu opět upravuje                   

vyhláška č. 500/2002 Sb., HLAVA IV.. 

 

2.5.2 Výkaz o peněžních tocích  

Stejně jako předchozí finanční výkaz není českou legislativou vyžadován, i přesto, že 

jeho váha je na stejné úrovni jako u rozvahy a výkazu zisku a ztráty.  

Hakalová zdůrazňuje (2010, str. 30): „Přehled peněžních toků (cash flow) doplňuje 

rozvahu a výkaz zisku a ztrát o další rozměr, kterým se vrací k základní ekonomické 

kategorii stojící na prapočátku všech ekonomických úvah, tj. k peněžním prostředkům, 

zatímco rozvaha a výkaz zisků jsou postaveny na akruálním principu (tj. zakládají se na 
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vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci         

a ziskovosti podniku).“ 

Hlavním důvodem sestavování tohoto výkazu jsou rozdíly mezi nákladem a peněžním 

výdajem, a mezi výnosem a příjmem peněžních prostředků. Největší přínos spočívá 

v zjištění změn ve finanční struktuře podniku, likvidity a solventnosti.  

Peněžními toky se myslí toky peněžních prostředků, tedy peněz v hotovosti, cenin, 

peněžních prostředků na účtu a peněžních prostředků na cestě, dále toky peněžních 

ekvivalentů a krátkodobého likvidního finančního majetku, snadno směnitelného za 

předem známou částku peněžních prostředků. [2] 

Existují peněžní toky z provozních, investičních a finančních činností. 

Peněžní toky z provozní činnosti, kterou se myslí základní výdělečné činnosti podniku 

a ostatní činnosti podniku, které nelze zahrnout mezi investiční činnost a finanční činnosti, 

zahrnují: 

 příjmy z prodeje vlastních výrobků, zboží a služeb, včetně záloh od odběratelů, 

 příjmy z prodeje nebo postoupení práv, licencí, know-how obdobných 

produktů, 

 příjmy ze zprostředkovatelské činnosti, 

 výdaje za pořízení materiálu a služeb, včetně placených záloh, 

 výdaje vzniklé v souvislosti s výplatou mezd a odměn zaměstnancům, 

 výdaje za nákup externích služeb, včetně záloh, 

 příjmy a výdaje z mimořádné činnosti a splatná daň z příjmů, 

 přijaté a vyplacené úroky, přijaté a vyplácené dividendy.  

Investiční činností je myšleno pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku z titulu 

prodeje, či činnosti související s poskytováním úvěrů, půjček a výpomocí, které nejsou 

považovány za provozní činnost. Mezi peněžní toky investiční činnosti počítáme: 

 výdaje spojené s pořízením pozemků, budov a staveb, zařízení, inventáře, 

 výdaje spojené s pořízením podílových cenných papírů a vkladů v podnicích 

s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 

 výdaje související s platbami za opční smlouvy, 

 výdaje související s poskytováním úvěrů, půjček nebo finančních výpomocí 

spřízněným osobám, 

 příjmy z prodeje pozemků, budov a staveb, zařízení, inventáře, 
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 příjmy z prodeje podílových cenných papírů a vkladů v podnicích 

s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 

 příjmy související s opčními smlouvami, 

 příjmy ze splátek úvěrů, půjček a výpomocí od spřízněných osob. [3] 

Finanční činností se rozumí příjmy a výdaje peněžních prostředků a ekvivalentů, které 

mají za následek změnu ve velikosti vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků. Mezi tyto 

peněžní toky řadíme: 

 příjmy z vydávání akcií nebo podílů, z vydávání dluhopisů s přednostním 

právem na výměnu za akcie, 

 příjmy z vydání opčních listů, 

 příjmy z peněžních darů a dotací kapitálu, 

 příjmy od akcionářů, společníků, na úhradu ztrát minulých účetních období, 

 příjmy z přijatých úvěrů, půjček a výpomocí,  

 výdaje z titulu splácení půjčených částek, tj. úvěrů, půjček, výpomocí, 

 výdaje na výplatu dividend, podílů na zisku. [3] 

Existují dvě metody sestavování výkazu peněžních toků – přímá a nepřímá. Účetní 

jednotka si dle svého zvážení může zvolit.  

U přímé metody se vykážou vhodně zvolené a uspořádané skupiny peněžních příjmů    

a výdajů, třeba v návaznosti na členění ve výkazu zisku a ztáty.  

Nepřímá metoda se vyznačuje tím, že  výsledek hospodaření účetní jednotky je 

upraven o nepeněžní transakce, neuhrazené náklady a výnosy minulých nebo budoucích 

účetních období a o položky příjmů a výdajů spojených s finanční a investiční činností. [2] 

Obsahové vymezení a uspořádání přehledu o finančních tocích můžeme nalézt ve 

vyhlášce č. 500/2002 Sb., HLAVA V.. 

 

2.6 Konsolidovaná účetní závěrka 

Konsolidovaná účetní závěrka je řádná účetní závěrka, který je sestavována povinně    

a je upravena metodami konsolidace. Konsolidovanou účetní závěrkou je myšlena účetní 

závěrka skupiny podniků (včetně zahraničních podniků), která slučuje stav majetku             

a závazků a dosažené výsledky hospodaření konsolidující účetní jednotky s jeho podílovou 

účastí v podnicích, ve kterých je buď řídící osobou nebo ovládající osobou, nebo v nich má 

podstatný či společný vliv.  
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Konsolidující účetní jednotkou se rozumí ovládající osoba v souladu s obchodním 

zákoníkem, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na 

řízení podniku ovládané osoby. Tato osoba musí: 

 být většinovým společníkem, který nepředal hlasovací práva jinému 

společníkovi na základě dohody, 

 disponovat většinou hlasovací práv na základě dohody uzavřené s jiným 

společníkem, 

 moci prosadit jmenování nebo volbu či odvolání většiny osob, které jsou 

statutárním orgánem nebo jeho členem, anebo většiny osob, které jsou členy 

dozorčího orgánu právnické osoby, jejímž je společníkem. [3] 

Konsolidovaná účetní jednotka je ovládaná společnost, pokud u nich ovládající osoba 

fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo 

provozování podniku.  

Sestavení konsolidované účetní závěrky se liší v tom, zda je účetní jednotka (mateřská 

společnost) emitentem či neemitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu 

cenných papírů v členských státech Evropské unie. 

Emitent cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů 

v členských státech Evropské unie se řídí Mezinárodními účetními standardy upravené 

právem Evropského společenství. [3] 

Neemitent cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů 

v členských státech Evropské unie se řídí českými účetními předpisy, tedy             

paragrafy 22 a 23 zákona o účetnictví a paragrafy 62 až 67 vyhlášky pro podnikatele. 

Dobrovolně však může použít Mezinárodní účetní standardy. 

Účetní jednotka při tvorbě konsolidované účetní závěrky zahrnuje: 

 konsolidované účetní jednotky, které s konsolidující účetní jednotkou tvoří 

konsolidační celek, 

 účetní jednotky pod společným vlivem a účetní jednotky přidružené, pokud 

existuje konsolidační celek. [3] 

Hakalová píše (2010, str. 37): „Konsolidovaná účetní závěrka slouží k informování 

akcionářů a společníků účetní jednotky, která kontroluje nebo uplatňuje podstatný vliv na 

podnikatelskou činnost jiných účetních jednotek, případně zahraničních podniků.“ 
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Konsolidující účetní jednotka si musí stanovit konsolidační pravidla, podle kterých 

budou konsolidované účetní jednotky (i zahraniční podniky) upravovat údaje pro sestavení 

konsolidované účetní závěrky. Mezi tyto pravidla patří způsoby oceňování majetku            

a závazků, požadavky na údaje určené pro konsolidaci, které předkládají konsolidované 

podniky, termíny pro předložení údajů konsolidovaných účetních závěrek a sestavení 

konsolidované účetní závěrky za konsolidační celek.  

Metody konsolidace: 

 plná konsolidace, 

 poměrná konsolidace, 

 konsolidace ekvivalentní.  

Konsolidovaná účetní závěrka se skládá z: 

 konsolidované rozvahy, 

 konsolidovaného výkazu zisku a ztráty, 

 konsolidované přílohy.  

Dobrovolnou součástí konsolidované účetní závěrky může být konsolidovaný přehled 

o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. [2] 

 

2.6.1 Konsolidovaná rozvaha 

V konsolidované rozvaze je uvedena výše aktiv v ocenění sníženém o opravné položky 

a oprávky a výše pasiv. Vše je vykazováno za běžné a minulé účetní období. 

Rozvaha se podle konsolidační metody doplní o položky: 

 kladný nebo záporný konsolidační rozdíl, 

 menšinový vlastní kapitál, 

 menšinový základní kapitál, 

 menšinové kapitálové fondy, 

 menšinové fondy ze zisku včetně nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty 

minulých let, 

 menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období, 

 cenné papíry a podíly v ekvivalenci, 

 konsolidační rezervní fond, 

 podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci. [2] 
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2.6.2 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 

Konsolidovaný výkaz zisku a ztáty vykazuje výši nákladů a výnosů. Všechny údaje 

jsou uváděny za běžné účetní období a minulé účetní období. 

Výkaz zisku a ztráty je dle použité konsolidační metody doplněn: 

 v nákladových položkách o zúčtování kladného konsolidačního rozdílu, 

 ve výnosových položkách o zúčtování záporného konsolidačního rozdílu          

o menšinové podíly na výsledku hospodaření a o podíl na výsledku 

hospodaření v ekvivalenci. [2] 

 

2.6.3 Konsolidovaná příloha 

Konsolidovaná příloha obsahuje údaje předepsané vyhláškou a tyto doplňující 

informace: 

 výše odměn vyplacené za účetní období jak v peněžní, tak i v nepeněžní formě 

osobám, které jsou statutárním nebo dozorčím orgánem, 

 výše záloh, půjček a ostatních pohledávek poskytnuté osobám, které jsou 

statutárním nebo dozorčím orgánem, 

 změny pořizovacích cen a zůstatkových cen dlouhodobého majetku 

v porovnání s minulým obdobím a v souvislosti s kursovým přepočtem, 

 podíl na výsledku hospodaření samostatně nebo společně ovládané řízené 

osoby pod podstatným vlivem, jejíž cenné papíry byly pořízeny konsolidující 

účetní jednotkou v průběhu účetního období, 

 zisky a ztráty z titulu prodeje zásob a dlouhodobého majetku mezi účetními 

jednotkami konsolidačního celku, 

 počet a jmenovitou hodnotu podílů v tuzemsku a v zahraničí podle jednotlivých 

druhů a emitentů a přehled o finančních výnosech plynoucích z vlastnictví 

těchto podílů, 

 komentář a zdůvodnění ke změně vlastního kapitálu konsolidovaného celku 

mezi dvěma konsolidacemi, 

 komentář k informacím o cenných papírech a podílech uvedených do 

ekvivalence, pohledávkách a závazcích po lhůtě splatnosti, pohledávkách         

a závazcích k účetním jednotkám konsolidačního celku s dobou splatnosti delší 
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než pět let, pohledávkách a závazcích krytých podle zástavního práva nebo 

věcného břemene, 

 způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků, popis 

použitého oceňovacího modelu při ocenění cenných papírů a derivátů reálnou 

hodnotou, a další, 

 souhrnnou výši případných dalších závazků, které nejsou uvedeny 

v konsolidované rozvaze, 

 výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností konsolidačního 

celku v členění na tuzemsko a zahraničí. [2] 

 

2.7 Zveřejňování účetní závěrky 

Účetní jednotky, které jsou zapsány do obchodního rejstříku, mají povinnost podle 

obchodního zákoníku a zákona o účetnictví zveřejnit svoji účetní závěrku.  

Ty, které podléhají auditu, zveřejňují účetní závěrku v plném rozsahu společně se 

zprávou auditora, informace neověřené auditorem společnosti podléhající auditu nesmí 

zveřejnit. Účetní jednotky, které nepodléhají auditu, mohou účetní závěrku zveřejnit ve 

zkráceném rozsahu, měly by však dodat skutečnost, že u nich audit není ze zákona 

povinný.  

Zveřejnění účetní závěrky auditované účetní jednotky probíhá uložením listin do 

sbírky listin obchodního rejstříku a to do 30 dnů po jejich ověření auditorem a po schválení 

účetní závěrky příslušným orgánem společnosti.  

Osoby, které jsou zapsané do obchodního rejstříku, mají povinnost zveřejňovat tyto 

údaje: 

 účetní závěrku, 

 výroční zprávu (více v kapitole 3. Výroční zpráva), 

 zprávu auditora k účetní závěrce a výroční zprávě, 

 návrh na rozdělení zisku či úhrady ztráty. [3] 
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3. VÝROČNÍ ZPRÁVA 

3.1 Charakteristika výroční zprávy 

Výroční zpráva je další forma předávání informací mezi účetní jednotkou a veřejností, 

tedy zaměstnanci, společníky, akcionáři, ale i obchodními partnery, investory, bankami     

a zákazníky. Pohledy na vypracovávání se liší, některé účetní jednotky výroční zprávu 

vypracovávají na úrovni zákonné nutnosti, některé účetní jednotky to berou jako příležitost 

představit společnost a její hospodaření jinak, než jenom čísly.  

Účetní jednotky, které podléhají zákonnému auditu dle paragrafu 20                    

zákona o účetnictví, ji musí sestavit a zveřejnit alespoň v zákonně daném rozsahu. 

Podmínky, které upřesnějí, kdo výroční zprávu musí sestavit, jsou totožné jako podmínky 

k nutnosti ověření účetní závěrky auditorem, a jsou zveřejněny v následující kapitole 3.7.1. 

Výroční zprávu účetní jednotky nemusí vyhotovovat v případech, které jsou uvedeny 

v paragrafu 20, odstavci 2 zákona o účetnictví: 

 při trvání konkursu (tedy po sobě jdoucích 36 kalendářních měsíců, počínaje 

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kterým nastaly účinky 

prohlášení konkursu), 

 při schválení reorganizačního plánu, 

 při zrušení konkursu v případě, že majetek je pro uspokojení věřitelů zcela 

nepostačující. 

Cílem sestavení a zveřejnění výroční zprávy je ucelený, vyvážený a komplexní přehled 

informací o vývoji výkonnosti, činnosti a výsledku hospodaření účetní jednotky. 

 

3.2 Legislativní úprava výroční zprávy 

 Legislativní předpisy pro tvorbu výroční zprávy se liší tím, zda je účetní jednotka 

emitentem kótovaných cenných papírů, či neemitenemt kótovaných cenných papírů. 

 Kótované cenné papíry jsou takové cenné papíry, se kterými se obchoduje na 

organizované burze cenných papírů. 
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3.2.1 Emitent kótovaných cenných papírů 

Emitent kótovaných cenných papírů, který tvoří výroční zprávu a konsolidovanou 

výroční zprávu, se řídí těmito zákony: 

 zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 

předpisů, 

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

 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. [14] 

 

3.2.2 Neemitent kótovaných cenných papírů 

Neemitent kótovaných cenných papírů, který tvoří výroční zprávu a konsolidovanou 

výroční zprávu, se řídí těmito zákony: 

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

 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. [14] 

 

3.3 Sestavování výroční zprávy 

Výroční zpráva je mnohdy jediným souhrnným dokumentem, který je sestavován 

pravidelně, a jsou tu poskytnuty informace o předmětu podnikání, místě podnikání, 

způsobu vedení zaměstnanců a o jejich péči, hospodářských výsledcích a vývojových 

plánech do budoucna.  

Důvodů, proč sestavovat a zveřejňovat tyto informace, je několik: 

 zveřejnění zákonných požadavků, 

 informování stávajících akcionářů o aktuální finanční situaci a výhledech do 

budoucna,  

 představení společnosti potencionálním domácím i zahraničním akcionářům – 

investorům, 

 informace potencionálním akcionářům o budoucím vývoji a plánech do 

následujících účetních období, o zvolené strategii, 

 informační nástroj pro komunikaci a vyjednávání s bankami a jinými 

finančními ústavy, 

 vhodný informační materiál pro prezentaci účetní jednotky široké veřejnosti. 

[15] 
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Sestavení výroční zprávy závisí na tom, pro kterou cílovou skupinu je primárně 

určena. Mezi tyto cílové skupiny můžou patřit jak stávající akcionáři, tak potencionální 

investoři a finanční ústavy, orgány státní správy, finanční analytici, média, stávající           

a potencionální zaměstnanci a odběratelé, nebo potencionální obchodní partneři. Musíme 

se však vždy řídit základními požadavky: 

 přehledností, 

 transparentností, 

 otevřeností, 

 vysokou informační hodnotou, 

 působivým výtvarným řešením. [15] 

Výroční zpráva by měla být zpracována standardně dle zákonných požadavků, avšak 

nápaditě a v dostatečném nákladu či veřejně zveřejněna na internetové síti, aby byla 

dostupná všem potencionálním zájemcům a čitatelům. Může obsahovat názorné tabulky, 

grafy a komentáře k neobvyklým situacím, které se udály. 

Při sestavování výroční zprávy by se účetní jednotka měla vyvarovat přílišné chvály    

a vyzdvihování drobných, nevýznamných výsledků, šetřit s obrázky, či používat oficiální 

fotografie, momentky z běžného života nejsou vhodné. 

Při překladu výroční zprávy do cizích jazyků, pokud účetní jednotka nedisponuje 

jazykově zdatným jedincem, raději využít služby rodilých mluvčích či jazyk špičkově 

ovládajících překladatelů. Hrubky a kostrbaté překlady velmi snižují těžce dosažené 

výsledky v hlavní činnosti podnikání účetní jednotky. 

Nevhodné je také zveřejňování všech dosažených certifikátů, pokud se rozhodneme 

nějaký do výroční zprávy zařadit, měl by být velmi významný a mít zásadní vliv na hlavní 

činnost podnikání účetní jednotky. Zbytečné je také časté používání cizích slov, přednost 

by měla dostat srozumitelnost.  

Hakalová tvrdí (2010, str. 35): „Dobře zpracovaná výroční zpráva se stává 

významným zdrojem informací o majetkové, finanční a důchodové situaci společnosti, ale    

i působivým prezentačním a propagačním materiálem, na druhé straně by měla být 

neobvyklá, aby zaujala. Přestože výroční zpráva plní také propagační funkci, neměla by se 

změnit pouze v inzertní leták, naopak měla by si udržet vysokou grafickou úroveň 

zpracování, měla by být decentní, střídmá a rafinovaně jednoduchá.“ 
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Pokud účetní jednotka není schopna sama zpracování výroční zprávy, naskytuje se 

možnost využití služeb profesionálů, tedy specializovaných společností na vytvoření 

reprezentativní výroční zprávy. 

 

3.4 Obsah výroční zprávy 

3.4.1 Obsah výroční zprávy emitenta cenných papírů 

Výroční zpráva emitenta cenných papírů obsahuje: 

 výroční zprávu ve smyslu zákona o účetnictví,  

 konsolidovanou výroční zprávu, ověřenou auditorem, pokud jsou informace 

výroční zprávy účetní jednotky obsahem konsolidované výroční zprávy, první bod 

můžeme vypustit, 

 zprávu o auditu výroční zprávy a účetní závěrky, 

 zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou 

osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, v případě, že 

nebyla uzavřena ovládací smlouva, pokud byla, tak bude výroční zpráva místo této 

zprávy obsahovat informace o uzavření ovládací smlouvy, 

 zprávu představenstva o podnikatelské činnosti účetní jednotky a stavu jejího 

majetku, 

 textovou část obsahující náležitosti dle paragrafu 21 zákona o účetnictví: 

o o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro 

naplnění účelu výroční zprávy, 

o o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky, 

o o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, 

o o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních 

vztazích, 

o o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí, 

o o informacích vyžadovaných dle zvláštních předpisů, 

 textovou část obsahující informace dle paragrafu 118, odstavce 4 a 5               

zákona o podnikání na kapitálovém trhu: 

o o finanční situaci účetní jednotky, 

o podnikatelské činnosti účetní jednotky, 

o výsledku hospodaření emitenta a konsolidačního celku za uplynulé účetní 

období, 
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o další informace vyplývající z paragrafu 118, odstavce 4 zákona o podnikání 

na kapitálovém trhu. 

 

3.4.2 Obsah výroční zprávy neemitenta kótovaných cenných papírů 

Neemitent kótovaných cenných papírů se neřídí zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání 

na kapitálovém trhu, proto sestavuje výroční zprávu bez textové části, která se řídí tímto 

zákonem. Obsah je nadále totožný s výroční zprávou emitenta kótovaných cenných papírů. 

[14] 

 

3.4.3 Další obsahové náležitosti 

Účetní jednotky mohou také uvést informace o: 

 cílech a metodách řízení rizik dané společnosti, včetně její politiky pro zajištění 

všech hlavních typů plánovaných transakcí, u kterých se použijí zajišťovací 

deriváty, 

 cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích souvisejících s tokem 

hotovosti, kterým je účetní jednotka vystavena.  

Mezi součásti výroční zprávy je také zařazena zpráva, které se sestavuje dle 

obchodního zákoníku a je zveřejňována prostřednictvím výroční zprávy: 

 zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, tuto zprávu 

předkládá představenstvo akciové společnosti ve lhůtě stanovené stanovami, 

nejméně však jednou za rok valné hromadě. [3] 

 

3.5 Schvalování výroční zprávy 

Účetní závěrka a výroční zpráva společně podléhají schválení orgánů společnosti, které 

by mělo proběhnout nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Pokud 

tedy účetní jednotka používá kalendářní rok jako své účetní období, mělo by v prvním 

pololetí následujícího kalendářního roku proběhnout sestavení účetní závěrky a výroční 

zprávy, ověření auditorem a projednání a schválení orgány společnosti. [7] 
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3.6 Zveřejňování výroční zprávy 

Účetní jednotky, které podléhají auditu, musí svoji účetní závěrku a výroční zprávu po 

ověření auditorem a schválení příslušným orgánem společnosti, zveřejnit do 30 dnů od 

splnění těchto podmínek. Když nedojde k ověření a schválení, musí být uveřejněny do 

konce bezprostředně následujícího účetní období. 

Účetní jednotky, které podléhají auditu, nesmí zveřejnit ve své výroční zprávě 

informace, které nebyly ověřeny auditorem. Mohlo by dojít k domněnce, že tyto informace 

byly ověřeny a jsou zveřejněny. Účetní jednotky mají dále povinnost zveřejnit také zprávu 

o auditu. [7] 

Účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku zveřejňují účetní závěrku a výroční 

zprávu uložením do sbírky listin rejstříku. Účetní závěrka může být součástí výroční 

zprávy. Účetní jednotky dodávají účetní závěrku a výroční zprávu v elektronické podobě, 

formátu pdf, a to: 

 emailem, 

 CD-R mediem. 

Velikost souboru je omezena na 150kB na jednu stránku, email má kapacitu souboru   

8 MB. Pokud je velikost výroční zprávy s účetní závěrkou větší než stanovuje kapacita 

emailu, není jiná možnost, než tento soubor dodat pomocí CD-R media. K elektronické 

formě výkaznictví musí být vždy připojen podpisový záznam statutárního orgánu účetní 

jednotky. [7]  

Přehled rejstříkových soudů, kam účetní jednotky zasílají své účetní závěrky a výroční 

zprávy: 

 Městský soud v Praze, 

 Krajský soud v Brně, 

 Krajský soud v Ostravě, 

 Krajský soud v Plzni, 

 Krajský soud v Hradci Králové, 

 Krajský soud v Českých Budějovicích, 

 Krajský soud v Ústí nad Labem, 

 Pobočka Krajského soudu v Liberci, 

 Pobočka Krajského soudu v Pardubicích, 

 Pobočka Krajského soudu v Zlíně, 
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 Pobočka Krajského soudu v Olomouci. 

Účetní jednotky, které předávají výroční zprávu České národní bance, předávají tento 

dokument společně s účetní závěrkou do sbírky listin obchodního rejstříku prostřednictvím 

České národní banky, která za to přebírá zodpovědnost. [7] 

 

3.7 Audit účetní závěrky a výroční zprávy 

Povinnost auditu, tedy ověření účetní závěrky a výroční zprávy auditorem, je určena 

pro vybrané účetní jednotky, které jsou specifikovány v paragrafu 20 zákona o účetnictví,   

a dává si za cíl umožnit auditorovi vyjádřit názor, jestli jsou účetní závěrka a výroční 

zpráva vyhotoveny v souladu s používanými zásadami.  

Smyslem ověřování je vyjádření nezávislé, kvalifikované osoby na věrohodnost           

a správnost účetních výkazů a zpráv, které byly zveřejněny vedením účetní jednotky. 

Auditor kontroluje, zda uvedené údaje v účetních výkazech správně zobrazují stav majetku 

a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky v souladu s českými 

zákony a předpisy, či Mezinárodními účetními standardy. [2] 

Hakalová definuje audit takto (2010, str. 81): „Audit je systematický proces 

objektivního získávání a vyhodnocování důkazů, týkajících se informací o ekonomických 

činnostech a událostech, s cílem zjistit míru souladu mezi těmito informacemi                     

a stanovenými kritérii a sdělit výsledky zainteresovaným zájemcům.“ 

Při provádění auditu musí auditor klást důraz na tyto věci: 

 aby informace v účetní závěrce nebo konsolidované účetní závěrce podávaly 

věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky, 

 aby výroční zpráva byla v souladu s účetní závěrkou nebo konsolidovaná 

výroční zpráva v souladu s konsolidovanou účetní závěrkou. [2] 

 

3.7.1 Společnosti podléhající auditu 

Povinnost ověření účetní závěrky a výroční zprávy účetních jednotek je zaznamenána 

v těchto zákonech: 

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

 č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. 
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Mezi tyto účetní jednotky patří akciové společnosti, pokud ke konci rozvahového dne 

účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně 

předcházejícího, které překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří kritérií, která uvádí 

zákon o účetnictví: 

 aktiva celkem více než 40 miliónů Kč (aktivy celkem se pro účely zákona        

o účetnictví rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveného o položky 

paragrafu 26 odstavce 3 zákona o účetnictví), 

 roční úhrn čistého obratu více než 80 miliónů Kč (ročním úhrnem čistého 

obratu se pro účely zákona o účetnictví rozumí výše výnosů snížená o prodejní 

slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období,           

a vynásobená dvanácti), 

 průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50 

(zjištěným způsobem stanoveným na základě zvláštního právního předpisu – 

zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů).  

Ostatní obchodní společnosti a další účetní jednotky, tedy: 

 veřejné obchodní společnosti, 

 komanditní společnosti, 

 společnosti s ručením omezeným, 

 družstva, 

 podnikající zahraniční osoby a fyzické osoby, 

 podnikatelé účtující v soustavě podvojného účetnictví, 

podléhají auditu vždy, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za které se 

účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího překročily nebo 

dosáhly dvou ze tří stanovených kritérií. Kritéria jsou stejná jako u akciových společností.  

K dalším účetním jednotkám, které musí ověřit účetní závěrku a výroční zprávu 

auditorem dle zvláštního právního předpisu, patří např. tyto účetní jednotky: 

 nadace a nadační fondy, 

 politické strany a politická hnutí,  

 obecně prospěšné společnosti. 
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3.7.2 Úlevy z povinnosti auditu 

Účetní jednotky, které mají za normálních okolností audit povinný, nemusí, dle 

paragrafu 20 zákona o účetnictvá, mít ověřenou auditorem účetní závěrku a výroční 

zprávu: 

 sestavenou v průběhu konkurzu, a to po dobu nepřetržitě po sobě jdoucích     

36 kalendářních měsíců, počínaje prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po dni, kterým nastaly účinky prohlášení konkursu, pokud o jejím 

ověření auditorem nerozhodne věřitelský výbor, 

 sestavenou ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky schválení 

reorganizačního plánu, pokud o jejím ověření auditorem nerozhodne věřitelský 

výbor, 

 pokud došlo ke zrušení konkurzu z důvodu, že majetek dlužníka je pro 

uspokojení věřitele zcela nepostačující, 

 pokud to stanoví zvláštní předpis, např. v případě nově vzniklé obchodní 

společnosti, pouze však po první rok existence.  

 

3.7.3 Náležitosti auditu 

Nejvyšší orgán právnické osoby, která podléhá auditu, zvolí auditora, který tento audit 

provede. Statutární orgán pak může uzavřít smlouvu s jen takto vybraným auditorem  

Smlouva o auditu je uzavírána se statutárním orgánem účetní jednotky a je vhodné ji 

uzavřít v písemné formě. Mezi hlavní body vytyčené v této smlouvě patří: 

 cíl, předmět a rozsah auditu účetní jednotky, 

 prohlášení o odpovědnosti vedení účetní jednotky za vedení účetnictví, 

sestavení účetní závěrky a výroční zprávy, 

 zdůraznění skutečnosti, že v důsledku průvodních omezení auditu a systému 

vnitřní kontroly existuje možnost, že nebudou zjištěny významné nesprávnosti 

způsobené podvodem nebo chybou, 

 povinnost vedení účetní jednotky zajistit auditorovi přístup k veškerým 

záznamům, dokumentům a dalším informacím, které potřebuje k vykonávání 

auditu, 

 právo auditora se účastnit inventarizací. [2] 
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Dále smlouva může obsahovat administrativní záležitosti, např. uvedení osob 

odpovědných za audit, harmonogram auditorských prací, schválené datum dokončení 

auditu, schválené formy komunikace s účetní jednotkou, výše odměny za audit, účast 

dalších auditorů a specialistů při auditu a další. [2] 

Odměna auditora za poskytnutí odborných služeb se stanoví dohodou mezi auditorem 

a klientem. Tato částka nesmí být stanovena jako podíl na výsledcích činnosti účetní 

jednotky či odvozena z konečného výroku auditora, tedy nesmí být ovlivněna 

skutečnostmi, které by ohrozily nezávislost a nestrannost povinného auditu. Výše odměny 

by měla být zrcadlem odvedené práce a měla by brát v úvahu kvalitu a čas, za který byl 

audit proveden. 

Průběh auditu je zaznamenáván do spisu auditora, kde jsou všechny zjištěné                 

a významné skutečnosti. Spis samozřejmě obsahuje smlouvu o auditu, plán a program, 

podle kterého se audit řídí, účetní závěrky a výroční zprávu, významné smlouvy, výpisy 

z rejstříků, zápisy z valné hromady a další dokumenty, které jsou potřebné ke kvalitnímu 

průběhu auditu. Spis je uchováván nejméně 10 let od vyhodnocení zprávy auditora             

a k nahlédnutí mají oprávnění pouze vybrané osoby, např. samotný auditor, dozorčí rady, 

či soud. [2] 

 

3.7.4 Zpráva auditora 

Celý proces auditu ukončuje zpráva auditora. Smyslem této zprávy je poskytnutí 

ujištění interním i externím uživatelům účetní závěrky, že informace nejsou zkresleny        

či špatně uvedeny. Účetní jednotka tuto krátkou zprávu musí uložit do sbírky listin             

u rejstříkového soudu.  

Zpráva auditora musí obsahovat název zprávy, označení příjemce, vymezení předmětu 

auditu, vymezení odpovědnosti vedení účetní jednotky, vymezení odpovědnosti a úlohy 

auditora, vymezení rozsahu auditu, datum vydání zprávy, jméno a sídlo auditora, číslo 

licence a jeho podpis.  

Nejdůležitějším bodem této zprávy je však samotný výrok auditora. Mezi typy výroku 

patří: 

 výrok bez výhrad, 

 výrok s výhradou, 

 záporný výrok, 
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 odmítnutí vydat výrok, 

 jiná formulace auditora. 

V případě jiného výroku, než výroku bez výhrad, auditor zjistil nesrovnalosti či chyby. 

Svůj postoj musí auditor vždy zdůvodnit. [2] 
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4. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A VÝROČNÍ ZPRÁVA VE 

SPOLEČNOSTI BONAR A.S. 

4.1 Bonar a.s. 

4.1.1 Charakteristika společnosti Bonar a.s. 

Bonar a.s. je společnost, která byla založena v roce 1997 za účelem výroby nástrojů ze 

supertvrdých materiálů. Zapsání do obchodní rejstříku proběhlo 26. 5. 1997 u Obchodního 

rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, upsán byl základní kapitál 1 000 000 Kč.  

Společnost má sídlo i provozovnu v obci Šumperk, ulici Československé armády 

1018/58, okresu Šumperk, kraji Olomouckém, NUTS II Severovýchod, ve státě Česká 

republika.  

Předměty podnikání této akciové společnosti jsou: 

 výroba nástrojů a nářadí, 

 výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za 

studena), tvoření výrobků za tepla, 

 zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení, 

 nespeacializovaný obchod, 

 poradenství v oblastí řízení. [12] 

Bonar a.s. se prioritně specializuje na výrobu nástrojů a nářadí, mezi nejčastěji 

požadované a vyráběné produkty můžeme uvést tyto výrobky: 

 vyměnitelné břitové destičky z polykrystalu diamantu, 

 nástroje s kubickým nitridem boru a polykrystalickým diamantem. [10] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 – Břitové destičky   Obr. 4.2 - Nástroje 
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Představitelé firmy si velmi zakládají na výrobě nástrojů, pro jejichž výrobu je nutné 

velmi přesné měření. Pro výrobu těchto produktů firma využívá nejmodernější stroje na 

bázi CNC (computer numerical control) technologií. Jedná se především o řezání laserem, 

obrábění v podobě broušení, lapování, frézování a dalších. Kvalita produkce, vysoká 

produktivita, efektivita, konkurenceschopnost, vytváření nových pracovních míst, to vše se 

společnost snaží udržet na velmi vysoké úrovni. 

Společnost Bonar a.s. byla certifikována dne 21. 5. 2007 certifikačním auditem 

společnosti TÜV SÜD Česká republika – ČSN EN ISO 9001:2001. 

 

4.1.2 Organizační strukrtura Bonaru a.s. 

Organizační struktura společnosti je názorně vyjádřena v následujícím schématu. 

 

Obr. 4.3 – Organizační struktura společnosti Bonar a.s.  

 

Statutárním orgánem společnosti Bonar a.s. je představenstvo, členové představenstva 

jsou: 

 předseda představenstva František Homola, ve funkci od 1. 8. 2009, 

 místopředseda představenstva Petr Krump, ve funkci od 1. 8. 2009, 

 členka představenstva Mgr. Helena Krumpová, ve funkci od 1. 8. 2009.  

Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. [12] 
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Dozorčí rada, tedy kontrolní orgán společnosti, má tyto členy: 

 předsedu dozorčí rady Marii Doležalovou, ve funkci od 1. 9. 2009, 

 členku dozorčí rady Annu Homolovou, ve funkci od 1. 9. 2009, 

 člena dozorčí rady Ivana Doležela, ve funkci od 1. 9. 2009. [12] 

K vrcholovému vedení společnosti patří ředitel společnosti, který má odpovědnost 

vedení. Představitel vedení pro jakost je zodpovědný za správu dokumentace, audity, 

analýzu údajů a zlepšování firemních výsledků. Finanční analytik, nebo také ekonom 

společnosti, má na starost řízení zdrojů v oblastech finančních zdrojů a personálních 

zdrojů, dále monitorování a meření v oblasti procesů. Obchodní manažer se zabývá 

obchodem a expedicí produktů. Marketingový manažer se pohybuje v oblasti řízení zdrojů 

infrastruktury a pracovního prostředí, monituruje a měří spokojenost zákazníků. Vedoucí 

výroby rozhoduje o nákupu, výrobě KNB, renovacích, skladování, spravuje měřidla, řeší 

neshody, a monitoruje a měří produktivitu. 

Zaměstnanci výroby jsou při nástupu vyškoleni v rámci vstupního školení, jejich 

odborná kvalifikace odpovídá náročnosti vykonávané práce. Je dbáno na další 

dovzdělávání, pracovníkům jsou prohlubovány odborné znalosti, mezi jedny z mnoha patří 

odborná školení u výrobců strojů, které zaměstnanci ovládají, či kurzy technické 

angličtiny. Samotný počet zaměstnanců výroby je v rozmezí 20 až 25 osob, dle poptávky    

a ekonomické situace průmyslového trhu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.4 – Areál společnosti Bonar a.s. 
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4.1.3 Dasecars s.r.o. 

V roce 2010 byla založena společnost Dasecars s.r.o.. Bonar a.s. nemá v této 

společnosti žádný podíl, ale jsou spojeny personálně.  

Dasecars s.r.o. byla zapsána do obchodní rejstříku 29.9.2010, upsáno bylo základní 

jmění 200 000 Kč. Sídlem společnosti je Šumperk, Československé armády 1018/58. Mezi 

jednatele společnosti patří František Homola, Anna Homolová, Petr Krump a Mgr. Helena 

Krumpová, jménem této společnosti může každý jednatel jednat samostatně.          

Dasecars s.r.o. nemá žádné zaměstnance. [13] 

Předměty podnikání této společnosti jsou: 

 výroba, 

 obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona činnosti 

účetních poradců, 

 vedení účetnictví, 

 vedení daňové evidence. [13] 

Aktuálně nabízenou službou Dasecars s.r.o. je pronájem osobních vozů, jak 

společnosti Bonar a.s., tak široké veřejnosti. [11] 

 

4.2 Účetní závěrka ve společnosti Bonar a.s. 

Společnost Bonar a.s. sestavila za účetní období 2010 tuto účetní závěrku. Skládá se z: 

 rozvahy,  

 výkazu zisku a ztráty,  

  přílohy.  

Účetní jednotka sestavovala výkaz peněžních toků jen za rok 2009, v účetním období 

2010 od toho upustila,  přehled o změnách vlastního kapitálu se rozhodla nesestavovat. 

Účetní závěrka je řádná a v plném rozsahu. Účetní jednotka je měsíčním plátcem DPH. 

Bonar a.s. jako akciová společnost splnila podmínku alespoň 40 000 000 Kč aktiv celkem 

v brutto hodnotě, a tak za účetní období 2010 podléhá povinnému auditu. 
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4.2.1 Rozvaha 

Účetní jednotka za účetní období 2010 (ve srovnání s rokem 2009) vykazovala 

v rozvaze tyto položky. Hodnoty všech položek jsou v netto hodnotě. 

AKTIVA 

 2009 2010 

AKTIVA (A-D) 29 911 828,52 Kč 41 386 866,26 Kč 

DLOUHODOBÝ MAJETEK (B) 17 477 207,80 Kč 18 781 127,24 Kč 

Dlouhodový nehmotný majetek (B.I.) 90 000,00 Kč 131 691,00 Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek (B.II.) 17 387 207,80 Kč 18 649 436,24 Kč 

OBĚŽNÁ AKTIVA (C) 11 908 415,65 Kč 22 466 781,31 Kč 

Zásoby (C.I) 5 754 740,76 Kč 5 092 487,19 Kč 

Krátkodobé pohledávky (C.III.) 5 342 711,38 Kč 14 741 230,71 Kč 

Krátkodobý finanční majetek (C.IV.) 810 963,51 Kč 2 633 063,41 Kč 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ (D.I.) 526 205,07 Kč 138 957,71 Kč 

Tab. č. 4.1 - Aktiva 

Aktiva celkem byla na konci účetního období 2010 v hodnotě 41 386 866, 26 Kč, 

oproti počátečnímu stavu (koncový stav účetního období 2009) narostla                               

o 11 475 037, 74 Kč (o 38,4 %). Zahrnovala tyto skupiny položky: 

 B. Dlouhodobý majetek (45,4 %), 

 C. Oběžná aktiva (54,3 %), 

 D. Časové rozlišení (0,3 %). 

 Společnost Bonar a.s. v letech 2009 a 2010 neúčtovala o položce rozvahy                       

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál, všechny upsané akcie byly splaceny a základní 

kapitál nebyl navyšován, účetní jednotka nemá tento záměr ani do budoucích účetních 

období. 
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Dlouhodobý majetek 

Graf 4.1 – Struktura dlouhodobého majetku 

Celkový stav B. Dlouhodobého majetku je oproti roku 2009 vyšší, rozdíl činí 

1 303 919,44 Kč (7,5 %). V této částce jsou zahrnuty tyto položky: B.I. Dlouhodobý 

nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, Sofware, Nedokončený 

dlouhodobý nehmotný majetek, B.II. Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky, Stavby, 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek a Oceňovací rozdíly k nabytému majetku.  

Skupina účtů 01x Dlouhoudobý nehmotný majetek má koncový stav ve výši 

131 691,00 Kč, což je oproti roku 2009  nárůst o 41 691, 00 Kč (46,3 %). Hlavními 

složkami této účetní skupiny je software pro používané CNC stroje, zvlášť společnost 

účtuje o softwaru Ewamatic, který byl v tomto účetním období zakoupen, tedy byl příčinou 

růstu této skupiny aktiv. 

04x Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek byl oproti účetnímu období 2009      

nulový koncový stav, v minulém účetním období si účetní jednotka nechala zpracovat 

projekt „BONAR Mohelnice“, v běžném období podobné dokumentace už zpracovávany 

nebyly. 

Ve skupině 02x Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný byl koncový stav  

18 289 436,24 Kč, což oproti počátečnímu stavu bylo o 1 262 228,44 Kč více            

(nárůst 7,3 %). Hlavním důvodem růstu  bylo především zakoupením stroje LASER 

program OPPI v hodnotě 2 992 000,00 Kč. Bonar a.s. dále disponuje dlouhodobým 

hmotným majetek odpisovaným jako Areál Bonar, oplocením a bránou, kanalizací, 

bruskou Ewamatic – program OPPI, hrotovou bruskou BU 16, separátorem pro brusku    

131 691,00 

360 000,00 

6 271 431,07 

11 832 527,16 

185 478,01 
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BU 16, matricemi Strecon, zmiňovaným LASEREM program OPPI, podstropními a 

nástěnnými klimatizačními jednotkami, soubory nábytku a dalšími soubory movitých věcí.  

03x Dlouhodobý majetek neodpisovaný zůstává oproti počátečnímu stavu beze 

změn, tedy v hodnotě 360 000,00 Kč. Jedinou položkou jsou pozemky. 

04x Nedokončený dlouhodobý majetek hmotný je obdobně jako v případě 

dlouhodobého nehmotného majetku 0 Kč, oproti roku 2009 nižší o 74 987,Kč. Mezi 

nejvýraznější položky patřily pořízení LASERU program OPPI či pořízení matric Stecon. 

Stav 05x Poskytnutých záloh na dlouhodobý majetek je 0,00 Kč  jak v počátečním, 

tak koncovém období. Zálohy však byly poskytnuty na uskutečnění nákupu LASERU 

program OPPI. 

Skupina 07x Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku měla koncový stav 

za účetní období 2010 1 341 237,00 Kč, největší podíl na změně stavu mělo vytvoření 

oprávky k softwaru Ewamatic ve výši 20 264,00 Kč.  

Ve skupině 08x Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku byly za účetní 

období 2010 vytvořeny oprávky v hodnotě 2 598 481,00 Kč, koncový stav byl 

14 403 889,12 Kč. Oprávky byly tvořeny zejména k stavbám, drobnému dlouhodobému 

hmotnému majetku do 40 000,00 Kč, k samostatným movitým věcem a jejich souborům. 

Opravné položky k dlouhodobému majetku ve skupině 09x byly vytvořeny ve výši 

111 288,00 Kč a koncový stav v účetním období končícím k 31.12.2010 byl        

185 478,01 Kč. 

Oběžný majetek 

 

Graf č. 4.2 – Struktura oběžných aktiv 2010 
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Hodnota oběžných aktiv se za rok 2010 zvýšila na částku 22 466 781,31 Kč, což 

oproti částce za rok 2009 11 908 415,65 Kč (nárůst 88,7 %) činí rozdíl 10 558 365,66 Kč. 

Tyto aktiva byla vykazována v těchto položkách: C.I. Zásoby – Materiál, Nedokončená 

výroba a polotovary, Výrobky, Zboží, C.III. Krátkodobé pohledávky – Pohledávky 

z obchodních vztahů, Stát – daňové pohledávky, Krátkodobé poskytnuté zálohy, Dohadné 

účty pasivní, Jiné pohledávky, C.IV. Krátkodobý finanční majetek – Peníze a Účty 

v bankách. 

Stav zásob se oproti účetnímu období 2009 zmenšil a to o 662 253,57 Kč. 

Skupina 11x Materiál měla úbytek skladových zásob o 513 481,08 Kč, konečná 

hodnota byla 2 869 390,70 Kč.  

Zásoby vlastní výroby 12x byly také poníženy o 199 374,99 Kč, koncový stav zásob 

vlastní výroby byl 1 958 835,19 Kč (pokles o 11,5 %). 

Skupina 13x Zboží naopak byla navýšena o zboží na skladě v hodnotě 50 602,50 Kč     

a konconý stav se zastavil na částce 264 261,30 Kč. 

Hodnota krátkodobého finančního majetku za účetní období výrazně vzrostla          

o 1 822 099,90 Kč a její výsledná suma je 2 633 063,41 Kč (nárůst o 224,7 %). 

21x Peníze zaznamenaly úbytek o 5 541,04 Kč, koncový stav byl 78 255,33 Kč. 

Obsahem byly pokladny v různých měnách, rovněž pak  ceniny v podobě známek, kolků    

a stravenek. 

Skupina 22x Bankovní účty byla navýšena o 1 827 640,94 Kč a koncový stav byl 

2 554 808,08 Kč. Bonar a.s. má několik účtů v Komerční bance a.s.. Mezi ně můžeme 

zařadit běžný účet, běžný účet spořící, běžný účet pro poskytnuté dotace a běžný účet 

vedený v evropské měně Euro. 

26x Převody mezi finančními účty byly v konečném stavu 0,00 Kč. 

Krátkodové pohledávky společnosti Bonar a.s. dramaticky vzrostly o celých 

9 398 519,33 Kč na 14 741 230,71 Kč (nárůst o 175,9 %). 

31x Pohledávky za vykazované účetní období razantně narostly o 3 808 472,74 Kč     

na koncovou netto částku 9 760 366,78 Kč. Nejvýraznější položkou jsou pohledávky 

z obchodních vztahů v hodnotě 4 981 527,26 Kč, dále zaznamenáváme poskytnuté 

provozní zálohy. Brutto hodnota byla opravena o opravnou položku uvedenou 

v následujícím odstavci. 
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Skupina 39x Opravné položka k zúčtovacím vztahům zůstala ve své výši                       

57 466,00 Kč. 

Skupina 33x Zúčtování se zaměstnananci a instutucemi se navýšila o pohledávku za 

zaměstnanci na koncový stav 1 072,00 Kč. 

34x Zúčtování daní a dotací byla navýšena o 4 390 245,00 Kč na koncovou částku 

4 488 000,00 Kč, hlavní položka byla poskytnutá dotace na stroj LASER – program OPPI 

ve výši 4 488 000,00 Kč. 

Přechodné účty aktiv 38x byly sníženy o 387 247,36 Kč na koncový stav 138 957,71 

Kč, především kvůli operativnímu leasingu dvou osobních aut (pokles               o 73,6 %).  

Položka C.II. Dlouhodobé pohledávky nebyla vykázána. 

 

PASIVA 

 2009 2010 

PASIVA (A-C) 29 911 828,52 Kč 41 386 866,26 Kč 

VLASTNÍ KAPITÁL (A) 22 781 291,69 Kč 26 509 747,80 Kč 

Základní kapitál (A.I.) 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 

Rezervní fondy, nedělitelný 

fond (A.III.) 
350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 

Výsledek hospodaření 

minulých let (A IV.) 
22 353 690,00 Kč 20 831 191,69 Kč 

Výsledek hospodaření bežného 

účetního období (A.V.) 
-922 399,30 Kč 4 328 456,11 Kč 

CIZÍ ZDROJE (B.) 7 130 536, 83 Kč 14 877 118,46 Kč 

Rezervy (B.I.) 11 130,00 Kč 116 102,00 Kč 

Krátkodobé závazky (B.III.) 1 792 112,58 Kč 4 137 036,21 Kč 

Bankovní úvěry a výpomoci 

(B.IV.) 
5 327 294,25 Kč 10 623 980,25 Kč 

Tab. č. 4.2 - Pasiva 

 



44 

Pasiva celkem za účetní období byla 41 386 866,26 Kč, oproti předchozímu účetnímu 

období vzrostla o 11 475 037,74 Kč (totožný nárůst jako u aktiv 38,4 %). Vykazovány byly 

tyto položky: 

 A. Vlastní kapitál (64,1 %), 

 B. Cizí zdroje (35,9 %). 

Účetní jednotka za účetní období 2009 a 2010 neúčtovala s účty, které zahrnuje 

položka C.I. Časové rozlišení. 

Vlastní kapitál 

Graf č. 4.3 – Struktura vlastního kapitálu 

Vlastní kapitál také oproti minulému účetnímu období vzrostl o 3 728 456,11 Kč        

na hodnotu 26 509 747,80 Kč (nárůst o 16,4 %). Účetní jednotka vykazovala tyto položky: 

A.I. Základní kapitál – Základní kapitál, A.III. – Rezervní fondy, nedělitelný fond – 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond, A.IV. Výsledek hospodaření minulých let – 

Nerozdělený zisk minulých let a A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období. 

Účetní jednotka Bonar a.s. nevykazuje žádné hodnoty položek A.II. Kapitálové 

fondy. 

41x Základní kapitál a kapitálové fondy nebyly pozměněny, stále jejich výše je    

1 000 000 Kč. 

Rezervní fond ve skupině 42x nebyl přes účetní období 2010 čerpán ani navyšován, 

proto zůstává ve stejné výši 350 000,00 Kč jako v koncovém stavu účetního období 2009. 
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Výsledek hospodaření minulých let (skupina 42x) byl oproti minulému období nižší 

o 1 522 498,31 Kč, zastavil na sumě 20 831 191,69 Kč (pokles o 6,8 %). Jedinou 

položkou, která byla účtována, je nerozdělený zisk minulých let. 

43x Výsledek hospodaření běžného účetního období byla ztráta 922 399,30 Kč, 

v běžném účetním období zaznamenala účetní jednotka přívětivý zisk 4 328 456,11 Kč 

(nárůst o 469,3 %). 

Cizí kapitál 

Graf č. 4.4 – Struktura cizího kapitálu 

Cizí zdroje povýšily o 7 746 581,63 Kč a to na částku 14 877 118,46 Kč (nárůst     

108,6 %). Obsahem jsou tyto položky: B.I. Rezervy – Rezerva na důchody a podobné 

závazky, B.III. Krátkodobé závazky – Závazky z obchodních vztahů, Závazky 

k zaměstnancům, Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, Stát – 

daňové závazky a dotace, Krátkodobé přijaté zálohy, Dohadné účty pasivní a Jiné závazky. 

45x Rezervy byly oproti počátečnímu stavu navýšeny o 104 972,00 Kč na koncový 

stav 116 102,00 Kč (hodně výrazný nárůst 943 %). 

Celkové krátkodobé závazky narostly o 2 344 923,63 Kč na koncový stav účetního 

období 2010  4 137 036,21 Kč (nárůst 130 %). 

Skupina 32x Závazky (krátkodobé) se za účetní obdbobí navýšila o 853 596,70 Kč na 

koncový stav 1 595 502,88 Kč, také byla přijata krátkodobá záloha ve výši 14 054,37, 

která konečný výsledek upravila na 1581 448,51 Kč. Největší položkou jsou závazky 

z obchodních vztahů. 
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33x Zúčtování se zaměstnanci a institucemi vzrostlo o 97 671,00 Kč na koncovou 

výši 788 745,00 Kč. Mezi položky této skupiny patří zaměstnanci, zúčtování s OSSZ a 

zúčtování se zdravotními pojišťovnami. 

34x Zúčtování daní a dotací se zastavilo na kocové částce 1 151 451,12 Kč. Nárůst 

oproti minulému účetnímu období byl značný a to 1 017 883, 12 Kč. Nejvyšší položkou 

byla daň z příjmů, následovala daň z přidané hodnoty. Dále můžeme také zvýraznit daň 

z nemovitosti a silniční daň. 

Mezi poslední položky patří Dohadné účty pasivní, které mají hodnotu za rok 2010 

601 337,21 Kč, což je oproti roku 2009 nárůst o 380 497,81 Kč. V roce 2009 vykazovala 

rozvaha v pasivech Jiné závazky ve výši 4 725,00 Kč, které však byly splaceny a v roce 

2010 je tato položka nulová. 

Bankovní úvěry a výpomoci vykazovaly pouze jednu položku. Skupina 46x 

Dlouhodobé bankovní úvěry byla navýšena o částku 5 296 686,00 Kč na koncovou sumu 

10 623 980,25 Kč (nárůst 99,4 %). Mezi položky této skupiny patří úvěry na výrobní 

zařízení, predevším Ewamatic – program OPPI či Laserová zařízení - program OPPI.  

 

 2009 2010 

Aktiva 29 911 828,52 Kč 41 386 866,26 Kč 

Pasiva 29 911 828,52 Kč 41 386 866,26 Kč 

Tab. č. 4.3 - Rozvaha 

Výsledná rozvaha za účetní odbobí 2009 a 2010 má tyto hodnoty. Rozvaha účetního 

období je uvedena jako Příloha č. 1. 

 

4.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Účetní výkaz zisku a ztráty byl sestaven k 31.12.2010 a měl tyto výsledky: 

 provozní výsledek hospodaření 5 667 801,66 Kč, 

 finanční výsledek hospodaření -588 531,88 Kč, 

 mimořádný výsledek hospodření -3,68 Kč. 

Výsledek hospodaření za provozní činnost byl oproti minulému účetnímu období o 

6 484 352,66 Kč vyšší.  
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Provozní výnosy 

 2009 2010 

I. Tržby za prodej zboží 198 136,79 Kč 934 108,38 Kč 

II. Výkony 18 697 920,48 Kč 32 084 150,57 Kč 

IV. Ostatní provozní výnosy 339 716,40 Kč 1 106 872,11 Kč 

Celkové provozní výnosy 19 235 773,67 Kč 34 125 136,06 Kč 

Tab. č. 4.4 – Provozní výnosy 

Tržby za prodej zboží byly 934 108,38 Kč, tedy nárůst o 735 971,59 Kč (371,4 %), 

prodej byl realizován jak k tuzemským odběratelům, tak do zahraničí. Tržby za prodej 

výrobků a služeb byly také vyšší, a to o 11 398 189,98 Kč (nárůst 48,7 %), koncová suma 

byla 32 150 053,24 Kč. Opět byly výrobky prodávány  do tuzemska i do zahraničí. U 

služeb se setkáváme hlavně s položkami tržeb za pájení, přebroušení či pronájem prostorů. 

Do II. Výkonů také musíme zařadit položky změna stavu zásob vlastní výroby a 

aktivaci. Aktivace se zvýšila o 2 187 415,10 Kč na koncovou částku 133 472,32 Kč, 

změna stavu zásob vlastní výroby klesla z 0,00 Kč na -199 374,99 Kč. Celkový nárůst II. 

Výkony byl 71,8 %. Ostatní provozní výnosy se zvýšily na částku 1 106 872,11 Kč o 

767 155,71 Kč (výrazný nárůst 225,8 %). Položkově se jedná o přijaté dotace na odborný 

rozvoj či výrobní zařízení.  

Celkové provozní výnosy byly 34 125 131,06 Kč, což byl oproti minulému účetnímu 

období o 14 889 357,39 Kč více (nárůst 77,4 %). 
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Provozní náklady 

 2009 2010 

A. Náklady vynaložené na 

prodané zboží 
175 764,14 Kč 877 852,64 Kč 

B. Výkonová spotřeba 8 282 714,97 Kč 11 317 897,53 Kč 

C. Osobní náklady 10 138 547,12 Kč 13 209 529,84 Kč 

D. Daně a poplatky 30 698,25 Kč 35 447,42 Kč 

E. Odpisy DHM a DNM 2 512 218,72 Kč 2 618 745,00 Kč 

G. Změna stavu rezerv a OP -1 198 926,00 Kč 216 260,00 Kč 

H. Ostatní provozní náklady 111 926,00 Kč 181 596,97 Kč 

Celkové provozní náklady 20 052 324,67 Kč 28 457 329,40 Kč 

Tab. č. 4.5 – Provozní náklady 

Náklady vynaložené na prodané zboží byly ve výši 175 764,14 Kč, zvýšily se na 

877 852,64 Kč (nárůst 399,5 %). Mezi tyto náklady řadíme spotřebu materiálu, spotřebu 

polotovarů, spotřebu základních surovin či pomocného materiálu a náhradních dílů, nákup 

nářadí, kacelářských potřeb, odborných knih a časopisů, spotřebu PHM u pěti osobních 

automobilů, spotřebu energií a náklady na prodané zboží. Výkonová spotřeba také rostla, 

z 8 282 714,97 Kč na 11 317 897,53 Kč, tedy o  36,6 %. 

Osobní náklady se celkově zvedly o 30,3 %, tedy z 10 138 547,12 Kč na 

13 209 529,84 Kč. Mzdové náklady se také zvýšily o 2 459 532,00 Kč na 9 187 247,00 

Kč a stejně jako v předchozím účetním období zůstala odměna členům orgánů společnosti 

ve výši 720 000,00 Kč. Náklady na sociální zabezpečení a zdravoní pojištění, stejně 

jako sociální náklady rostly společně se mzdami, a to o 511 107,00 Kč na 2 955 080,00 Kč                      

a o 100 343,72 Kč na 347 202,84 Kč. Mezi tyto náklady můžeme řadit zákonné sociální 

pojištění, zákonné sociální náklady – školení, ochranné pomůcky a čistící prostředky, 

stravenky (55 %), pitnou vodu či povinné lékařské prohlídky. Zaměstnancům je také 

zprosředkováno úrazové pojištění. Daně a poplatky, především za daně silniční                 

a z nemovitosti, kolky a dálniční poplatky, vzrostly o 4 749,17 Kč na 35 447,42 Kč (nárůst 

15,5 %). 

Odpisy byly za účetní období 2010 navýšeny o 106 526,28 Kč na 2 618 745,00 Kč 

(také nárůst 4,2 %). Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období byla výrazná, ze záporné hodnoty                           
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-1 198 926,00 Kč se během dalšího účetního období zvedla na 216 260,00 Kč. Do této 

skupiny můžeme zařadit tvorbu zúčtování ostatních rezerv či oprávky. Ostatní provozní 

náklady, tedy náklady ze telefonní pevnou linku a internet, mobilní telefony, poštovné, 

právní a daňové poradenství, nájem za vůz, reklama a propagace, likvidace odpadu, 

překlady a tlumočení, dotace, pronájem chemické laboratoře, parkovné, přepravné, celní 

služby, zpracování podkladů pro dotace a audit, operativní leasing pro dvě osobní auta atd., 

vzrostly o 70 289,50 Kč na 181 596,97 Kč (52,3 %). 

 Celkové provozní náklady byly 28 457 329,40 Kč, oproti minulému účetnímu 

období vyšší o 8 405 004,73 Kč (nárůst 41,9 %).  

Obchodní marže byla v hodnotě 56 255,64 Kč, přidaná hodnota v částce  

20 822 508,78 Kč. 

Finační výsledek hospodaření se zlepšil o 330 626,02 Kč, stále se však pohybuje 

v záporných hodnotách, a to na -588 531,88 Kč. 

 2009 2010 

X. Výnosové úroky 1 058,90 Kč 2 436,59 Kč 

XI. Ostatní finanční výnosy 146 886,21 Kč 258 626,71 Kč 

Celkové finanční výnosy 147 945,11 Kč 161 063,30 Kč 

Tab. č. 4. 6 – Celkové finanční výnosy 

Finanční výnosy mají toto složení, výnosové úroky v částce 2 436,59 Kč, které 

narostly o 1 377, 69 Kč (130,4 %), a ostatní finanční výnosy v celkové výši       

258 626,71 Kč s růstem 111 740,50 Kč (76 %). 

Celkové finanční výnosy vzrostly o 8,6 % z částky 147 945,11 Kč na 161 093,30 Kč. 

 2009 2010 

N. Nákladové úroky 454 699,05 Kč 286 593,67 Kč 

O. Ostatní finanční náklady 612 402,96 Kč 563 001,51 Kč 

Celkové finanční náklady 1 067 102,01 Kč 849 595,18 Kč 

Tab. č. 4.7 – Celkové finanční náklady 

Mezi finanční náklady můžeme zařadit nákladové úroky v hodnotě 286 593,67 Kč, 

které poklesly oproti minulému účetnímu období o 168 105,38 Kč (pokles 37%), či ostatní 

finanční náklady ve výši 563 001,51 Kč,  které také zaznamenaly pokles o 49 401,45 Kč 

(-8,1 %). 
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Celkové finanční náklady jsou sníženy o 20,4 % z hodnoty 1 067 102,01 Kč na 

849 595,18 Kč. 

 2009 2010 

Daň z příjmů za běžnou činnost -813 312,00 Kč 750 810,00 Kč 

- splatná -8 712,00 Kč 750 810,00 Kč 

- odložená -804 600,00 Kč  

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -922 395,90 Kč 4 328 459,00 Kč 

Výsledek hospodaření za mimořádnou činnost -3,40 Kč -3,67 Kč 

Výsledek hospodaření před zdaněním -1 735 711,30 Kč 5 079 266,11 Kč 

Výsledek hospodaření za běžné období -922 399,30 Kč 4 328 456,11 Kč 

Tab. č. 4.8 – Výsledky hospodaření 

Daň z příjmů za běžnou činnost činí v roce 2010 750 810,00 Kč. Tato daň je 

klasifikována jako splatná, v roce 2009 je touto položkou částka -813 312,00 Kč, z toho     

-8 712,00 daň splatná a -804 600,00 Kč daň odložená. 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost byl 4 328 459,78 Kč,což je oproti výsledku 

hospodaření za běžnou činnost za minulé období -922 395,90 Kč výrazný nárůs (469 %). 

Mimořádný výsledek hospodaření v účetním období byl -3,67 Kč a to pouze 

s jednou nákladovou položkou v této hodnotě, v roce 2009 byla situace obdobná, jen 

s rozdílem záporné výnosové položky v hodnotě -3,40 Kč. 

Výsledek hospodaření za účetní období 2010 byl 4 328 456,11 Kč, výsledek 

hospodaření před zdaněním 5 079 266,11 Kč. V předcházejícím účetním obdobím byl 

výsledek hospodaření podstatně horší, před zdaněním -1 735 711,30 Kč, po zdanění           

-922 399,39 Kč. Výkaz zisku a ztráty je uveden jako Příloha č. 2. 

 

4.2.3 Příloha 

Společnost Bonar a.s. sestavila ke svým účetním výkazům přílohu podle vyhlášky 

č.500/2002 Sb., která  obsahuje tyto důležité informace. 

První část se zabývá obecnými údaji, které zahrnují popis účetní jednotky, informace    

o podnicích ve skupině, údaje o zaměstnancích a osobních nákladech, o půjčkách                   
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a úvěrech, poskytnutých plnění acionářům a členům statutárních, dozorčích a řídících 

orgánům.  

Popis účetní jednotky obsauje název společnosti, identifikační číslo, sídlo účetní 

jednotky, právní formu, předmět podnikání, datum vzniku společnosti, osoby, které se 

podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu, 

popis organizační struktury podniku a její zásadní  změny, či jména a příjmení členů 

dozorčích a statutárních orgánů. Vše už bylo uvedeno v předchozích kapitolách                  

a podkapitolách. 

V položce podniky ve skupině je specifikován vztah k nově vzniklé společnosti 

Dasecars s.r.o. 

Údaje o zaměstnancích a osobních nákladech uvádějí průměrný přepočtený počet 

zaměstnanců, který byl oproti roku 2009 o jednoho více – 24, osobní náklady vynaložené 

na tyto zaměstnance a odměny členům orgánů společnosti. Všechna čísla lze vyčíst 

z předchozích účetních výkazů. 

V posledním bodě tohoto oddílu je uvedeno, že akcionářům a členům statutárních, 

dozorčích a řídících orgánů nebyly poskytnuty půjčky, úvěry, záruky či jiné, pouze jim 

bylo umožněno bezplatně užívat osobní automobil. 

Druhá část je věnována informacím o použitých účetních metodách, obecných 

účetních zásadách a způsobech oceňování.  

Způsob ocenění byl specifikován u zásob, dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku, cenných papírů a jejich podílů a derivátů. 

Zásoby nakupované se účtovaly způsobem A, oceňovány byly skutečnou pořizovací 

cenou (cena pořízení + vedlejší náklady související s pořízením), při vyskladňování se 

ocenily váženým aritmetickým průměrem. Zásoby vytvořené vlastní činností Bonar a.s. 

ocenil pomocí kalkulovaných přímých výrobních nákladů (přímé osobní náklady + přímý 

materiál). 

Náklady související s pořízením zásob jsou obvykle dopravné, poštovné, clo či 

provize. 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v roce 2010 vytvořen vlastní činností byl 

v hodnotě 7 000 Kč. 
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Cenné papíry byly oceňovány pořizovací cenou (stejně jako u zásob byly započítávány 

náklady související s pořízením). Cenné papíry jsou sledovány dle druhu, emitentů či měn, 

ve které znějí. 

Účetní jednotka Bonar a.s. v roce 2009 a 2010 odpisovala rovnoměrně i zrychleně. 

Nově pořízený majetek DHM a DNM začal být účetně odepisován od následujícího měsíce 

po uvedení do užívání. V případě, že u majetku byla zvýšena vstupní cena, je postupováno 

obdobně. Z této navýšené vstupní ceny se začalo odepisovat následující měsíc po měsící, 

v němž byla vstupní cena zvýšena. 

Drobný hmotný majetek do hodnoty pořizovací ceny 5 000 Kč je považován za zásobu 

a účtován na účet 501 – Spotřeba materiálu. Drobný hmotný majetek v hodnotě od      

5 001 Kč do 40 000 Kč je při pořízení také účtován na účet 501, ale už je veden 

v podrozvahové evidenci, která je inventarizována. Drobný nehmotný majetek v hodnotě 

od 10 000 Kč do 60 000 Kč je považován za službu a účtován na účet 518 – Ostatní služby. 

Při přepočtu majetku a závazků, které jsou ohodnoceny v cizí měně, na českou měnu, 

jsou v okamžiku uskutečnění účetního používány denní kursy devizového trhu stanovené 

Českou národní bankou. Při výpočtu kursových rozdílů u pohledávek je rozhodný okamžik 

den vystavení účetního dokladu, u závazků  den doručení účetního dokladu. Při uzavírání 

účetních knih se k přepočtu použil příslušný kurs České národní banky platný v rozvahový 

den, ke kterému byla účetní závěrka sestavena. 

Způsoby ocenění společnost Bonar a.s. v roce 2009 a 2010 měla totožné. 

Třetí oddíl poskytuje doplňující informace k účetním výkazům rozvaze a výkazu zisku 

a ztáty.  

Mezi významné položky, které potřebují komentář, Bonar a.s. zařadil zvýšení 

oběžných aktiv, a to v  krátkodobém finančním majetku a v krátkodobých pohledávkách,    

a zvýšení vlastního kapitálu výsledkem běžného období, či zvýšení bankovního úvěru          

o poskytnutý úvěr na nákup laseru. 

Mezi významné události byly zařazeny tyto. V lednu 2011 uzavření smlouvy na 

operativní leasing strojního zařízení v délce 5 let a v celkové výši 7 000 000 Kč. V únoru 

téhož roku účetní jednotka obdržela dotaci na nákup laseru, který byl uveden do provozu 

už v roce 2010, a použila ji na mimořádnou splátku úvěru. 

V charakteristice dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku účetní jednotka 

uvedla rozpisy, kde u samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí                          

a dlouhodobého nehmotného majetku uvádí pořizovací ceny, oprávky a zůstatkové 
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hodnoty. Společnost v běžném období nepořídila žádný majetek formou finančního 

leasingu, ale uvádí zde součet splátek či uhrazené splátky z minulých období. Dalším 

bodem je drobný hmotný a nehmotný majetek, který není uvedený v rozvaze, drobný 

hmotný majetek se oproti minulému období zvýšil o 358 000 Kč na 2 431 000 Kč, drobný 

nehmotný majetek zůstal na 94 000 Kč.  

Dále účetní jednotka srovnává stav pohledávek po lhůtě splatnosti, kterých oproti 

účetnímu období 2009 značně ubylo. Celkově má společnost za běžné období 293 

pohledávek, což je oproti minulému období s 1 586 pohledávkami značný pokles. 

Splatnost je rozdělena na tyto časové intervaly: 

 do 180 dnů po lhůtě splatnosti (2009 – 1 529, 2010 – 236), 

 více než 180 dnů po lhůtě splatnosti (2009 – 57, 2010 – 0), 

 více než 360 dnů po lhůtě splatosti (2009 – 0, 2010 – 57). 

Hodnota těchto pohledávek však bohužel nebyla uvedena. 

V účetním období nedošlo ke změnám vlastního kapitálu, základní kapitál je stále 

v hodnotě 1 000 000 Kč (vydáno 10 akcií na majitele po 100 000 Kč jmenovité hodnoty), 

dále bylo uvedeno rozdělení zisku běžného období, který byl použit na úhradu ztráty 

minulého období, tantiémy a zbytek byl převeden na účet 428 – Nerozdělený zisk 

minulých let. 

Závazky po lhůtě splatnosti má společnost ve výši 124 kusů, oproti minulému období 

svoji platební morálku, která byla způsobena i druhotnou platební neschopností, zlepšila     

a celkový stav je o 81 závazků méně. Bonar a.s. má také závazky z úvěrů, které zásadně 

používá na pokrytí inevstic, jak na strojní zařízení, tak na nemovitosti. 

Mezi další zmíněné závazky patří závazky splatné po 31.12.2010 vůči zdravotním 

pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení a správci daně. Byly to tyto odvody: 

 vůči OSSZ ve výši 214 000 Kč, 

 vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 101 000 Kč, 

 daň ze závislé činnosti ve výši 100 000 Kč, 

 daň z příjmů právnických osob ve výši 750 000 Kč, 

 DPH ve výši 308 000 Kč. 

Vše, kromě daně z příjmů právnických osob, která měla datum splatnosti 1.7.2011, bylo 

uhrazeno v termínu leden 2011. 
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Mezi posledními údaji, které byly zveřejněny v příloze, jsou zákonné a účetní rezervy, 

jejich stav, tvorba či čerpání jak za běžné, tak za minulé období. 

Další položkou jsou výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností, tedy prodej 

výrobků, prodej zboží, služby, za běžné i minulé období. Tržby se oproti účetním  období 

v roce 2009 zvýšily o 12 134 000 Kč na 33 084 000 Kč, největší podíl na tom měl prodej 

výrobků, který stoupl o 9 069 000 Kč. 

Společnost Bonar a.s. jak v běžném, tak v minulém, účetním období nevynaložila na 

výzkum a vývoj žádné finanční prostředky. 

Struktura a obsah přílohy za rok 2009 je velmi podobný, s jedním důležitým aspektem. 

Společnost Bonar a.s. se vlivem celosvětové krize dostala do ztráty -922 399,30 Kč. Účetní 

jednotka si zakládá na tom, že tuto krizi překonala bez nutnosti propouštění zaměstnanců   

a s pomocí strukturálních evropských fondů a dotací se v roce 2010 dostala zpět do 

kladných čísel. Pohybovat se v záporných číslech je v rozporu s dlouhodobou koncepcí 

podniku.  

Příloha za rok 2010 je uvedena jako Příloha č. 3. 

 

4.2.4 Výkaz pěněžních toků 

Společnost Bonar a.s. sestavovala výkaz peněžních toků pouze za účetní období 2009. 

Pro další účetní období seznala, že tento účetní výkaz nemá pro ni takový význam, aby jej 

znovu sestavovala.  

P. Stav PP a PE na začátku období  1 865 000,00 Kč 

Tab. č. 4.9 – Stav PP a PE na začátku období 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů byl na začátku účetního období, 

tedy 1.1.2009, 1 865 000,00 Kč. Účetní jednotka dále sestavovala peněžní toky z provozní, 

investiční a finanční činnosti.  
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Z. Účetní zisk nebo ztráta z BČ před zdaněním -922 000,00 Kč 

A1. Úprava o nepeněžní operace 1 767 000,00 Kč 

A⃰ Čistý PT z PČ před zdaněním a změnami PK 845 000,00 Kč 

A2. Změna stavu nepeněžitých složek PK 12 909 000,00 Kč 

A⃰⃰⃰ ⃰ Čistý PT z PČ před zdaněním a mimořádnými 

položkami 

13 754 000,00 Kč 

A⃰ ⃰ ⃰ Čistý PT z PČ 12 456 000,00 Kč 

Tab. č. 4.10 – PT z PČ 

Účetní jednotka vykázala za účetní období ztrátu ve výši -922 000,00 Kč. Dále 

upravovala peněžní tok o nepeněžní operace, kterým byly: odpisy stálých aktiv 

s vyjádřením zůstatkové ceny a délce umořené opravné položky k majetku v hodnotě 

2 623 000,00 Kč, dále změna sravu opravných položek a rezerv v částce -1 310 000,00 Kč 

a vyúčtované nákladové úroky či vyúčtované výnosové úroky v výši 454 000,00 Kč. 

 Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního 

kapitálu byl zjištěn 845 000,00 Kč. Dále byla zjišťován změna stavu nepeněžitých složek 

pracovního kapitálu a byly zjištěny tyto položky: změna stavu pohledávek z provozní 

činnosti au časového rozlišení 13 097 000,00 Kč, změna stavu krátkodobých závazků 

z provozní činnosti pu časového rozlišení -1 209 000,00 Kč a změna stavu zásob v částce 

1 021 000,00 Kč. Celková suma změn stavu nepeněžitých složek pracovního kapitálu byla 

ve výši 12 909 000,00 Kč.  

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami byl 

v hodnotě 13 754 000,00 Kč, přičemž úbytek ke konečné částce 12 456 000,00 Kč – Čistý 

peněžní tok z provozní činnosti obstaraly tyto položky: vyplacené úroky s výjimkou 

kapitálových úroku -455 000,00 Kč, přijaté úroky 1 000,00 Kč,  zaplacená daň za běžnou 

činnost a za doměrky za minulé období v částce -844 000,00 Kč. 

B1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -195 000,00 Kč 

B⃰⃰ ⃰ ⃰ Čistý PT vztahující se k IČ -195 000,00 Kč 

Tab. č. 4.11 – PT z IČ 

Investiční činnost měla pouze jednu položku, výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 

v hodnotě -195 000,00 Kč, ve stejné částce je tedy i čistý peněžní tok z investiční činnosti. 
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C1. Dopady změn dlouhodobých, popř. 

krátkodobých závazků na PP a PE 

-11 315 000,00 Kč 

C2. Dopady změn VK na PP a PE -2 000 000,00 Kč 

C⃰⃰⃰ ⃰ ⃰ Čistý PT vztahující se k FČ -13 315 000,00 Kč 

Tab. č. 4.12 – PT z FČ 

V peněžních tocích, které se vztahují na finanční činnost, účetní jednotka vykázala dvě 

položky. Blíže nespecifikované dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků 

na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ve výši -11 315 000,00 Kč, a dopady změn 

vlastníko kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty v podobě vyplacených 

dividend nebo podílů a zisku včetně zaplacené srážkové daně v hodnotě -2 000 000,00 Kč. 

Čistý peněžní tok za finanční činnost byl -13 315 000,00 Kč.  

F. Čisté zvýšení, resp. snížení PP -1 054 000,00 Kč 

R. Stav PP a PE na konci období 811 000,00 Kč 

Tab. č. 4.13 – Stav PP a PE na konci období 

Za účetní období 2009 bylo čisté snížení peněžních prostředků o -1 054 000,00 Kč. 

Konečný stav peněžních prostředků a peněžích ekvivalentů na konci období byl  

811 000,00 Kč.  

 

4.3 Výroční zpráva ve společnosti Bonar a.s. 

4.3.1 Výroční zpráva za období 2009 

Výroční zpráva účetní jednotka Bonar a.s. byla uvedena úvodním slovem. Ředitel 

společnosit a předseda představenstva František Homola ve zkratce charakterizoval rok 

2009 jako rok, který se velmi lišil od předchozích let, především vlivem celosvětové 

hospodářské krize. Společnosti Bonar a.s. se propadly tržby o více jak 50 %, což 

znamenalo záporné výsledky hospodaření. Byla přijata úsporná opatření, ale ne v sekci 

personální, kde společnost pouze neprodlužovala  vypršené pracovní smlouvy na dobu 

určitou a nepřibírala brigádníky. Z těch pozitivnějších věcí byla vyzdvihnuto přijetí dotace 

na CNC brousící centrum EWAMATIC v dubnu účetního období, či schválení dvou dotací 

pro následující rok, taktéž pořízení laserového zařízení a školení k obsluze tohoto přístroje.  

Dalším bodem výroční zprávy je profil společnosti, tedy předmět podnikání, vydané 

cenné papíry a základní kapitál, orgány a vedení společnost a popis organizační struktury 
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účetní jednotky. Všechny informace byly uvedeny v předchozích kapitolách. Počet 

zaměstnanců v roce 2009 byl 24. 

Dále byla představena majetková bilance aktiv. Hodnota aktiv společnosti byla 

v účetním období 2009 » 29 912 000,00 Kč. Dlouhodobý majetek společnost měla 

v hodnotě 17 477 000 Kč. Nárůst zapříčinilo pořízení brousícího centra, dále však nebyly, 

z důvodu krize a úspor v rozpočtu společnosti  realizovány žádné investice. Mezi další 

významné položky dlouhodobého majetku patří budova společnosti, pozemky, výrobní 

zažízení, či vypracovaná studie nové budovy. Oběžná aktiva klesla o 15 064 000,00 Kč, 

důvodem je přijatá dotace z Evropského fondu pro sociálná rozvoj ve výši       

8 840 000,00 Kč, ale také pokles zásob a pohledávek z důvodu poklesu tržeb či 

krátkodobého majetku. Vliv hospodářské krize byl zřejmý. 

Vlastní kapitál byl v hodnotě 22 781 000,00 Kč, podíl vlastního kapitálu na celkovém 

kapitálu byl 76 %, což je oproti minulému účetnímu období nárůst o 21 %, základní kapitál 

a rezervní fond zůstal nezměněn v hodnotě 1 000 000,00 Kč a 350 000,00 Kč. Cizí zdroje 

byly v účetním období 2009 ve výši 7 131 000,00 Kč. Společnost Bonar a.s. má                 

3 bankovní úvěry, bankovní splátky činí 113 000,00 Kč měsíčně. 

Na závěr jsou vyjmenovány výsledky hospodaření, provozní, finanční a výsledek 

hospodaření za běžné období. Společnost Bonar a.s. se dostala do ztráty -922 000,00 Kč, 

což jak už bylo řečeno, neodpovídá dlouhodobé strategii společnosti, a ředitel společnosti 

avizoval, že dle uzavřených smluv a prognóz se v účetní období 2010 tato situace nebude 

opakovat. 

Výroční zpráva za rok 2009 je dostačující, avšak do budoucnosti by nebylo špatné 

změnit grafickou úpravu, přidat tabulky, grafy či obrázky strojů, na které byla poskytnuta 

dotace. Zprávě bohužel chybí přehlednost. 

 

4.3.2 Výroční zpráva za období 2010 

Výroční zpráva za účetní období 2010 mi bohužel nebyla dána k dispozici. 
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4.4 Audit účetní závěrky a výroční zprávy ve společnosti Bonar a.s. 

4.4.1 Audit za účetní obdbobí 2009 

Audit účetní závěrky a výroční zprávy za účetní období 2009 byl vykonán dubnu 2010 

pražským auditorem Ing. Václavem Vokatým, ev. č.  568.  

Bylo seznáno, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz o stavu aktiv, pasiv       

a finanční situaci nákladů a výnosů, a výsledků hospodaření za rok 2009, a vše je v souladu 

s platnými českými účetními předpisy. 

Výroční zpráva taktéž odpovídala požadavkům zákona a plynně navazovala na účetní 

závěrku, navíc k ní byla připojena zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle 

požadavků obchodního zákoníku. 

Auditor dne 12. 4. 2010 proto vydal výrok bez výhrad. 

 

4.4.2 Audit za účetní období 2010 

V účetním období 2010 audit společnosti Bonar a.s. byl totožný, jako v předchozím 

účetním období. Probíhal v březnu 2011 a 1. 4. 2011 auditor Ing. Václav Vokatý opět 

vydal výrok bez výhrad.  

Jedinou změnou byl formát zprávy, kterou auditor vyhotovuje, nově s názvem Zpráva 

nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bonar a.s.. Tento nový formát je obsáhlejší. 

 

4.5 Situace společnosti Bonar a.s. v účetních obdobích 2009 a 2010 

Účetní období 2009 a 2010 byla vemi rozdílná. Účetní odbobí roku 2009 bylo 

postihnuto celosvětovou hospodářskou krizí, která se nevyhnula bohužel ani šumperské 

společnosti. Vedení společnosti se k tomu však postavilo přímo, prosadilo úspory, 

neinvestovalo, zachovalo však počet zaměstnanců. Účetní období 2010 bylo ve znamení 

lepších čísel. Ekonomika se podařila mírně nastartovat, a také společnost Bonar a.s. 

vykazovala daleko lepší výsledky, než v předchozím účetním období. Výrobě značně 

pomohly dva nové CNC stroje, které podstatně zvyšují kvalitu vyráběných produktů, což je 

na trhu s polykristalickým materiálem velmi důležité. Dalším startovacím prvkem byl fakt, 

že potencionální odběratelé opět nasrtartovaly své výroby, a zvýšila se poptávka po 

vyráběných produktech. 
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K dnešnímu dni je zpracovávána účetní závěrka za účetní období 2011, které se neslo 

v duchu předchozího účetního období, tedy rok 2010. Můžeme doufat, že se tento 

vývojový trend nezastaví, a roky podobné roku 2009 budou vyjímečné. 

Zkoumané účetní závěrky za roky 2009 a 2010 byly zpracovány v pořádku, což samo 

o sobě říká výrok auditora bez výhrad, byly přehledné a srozumitelné.  

Výroční zprávy společnosti Bonar a.s. by však mohly být více propracované, lépe 

graficky upravené, přehlednější. V mnohých vykazovaných faktech chyběly doplňující, ale 

důležité, informace, které by ještě lépe vyjádřily situaci. Vzhledem k tomu, že zpráva za 

rok 2009 ale obsahovala všechny zákonné náležitosti, jde jen o můj subjektivní pocit. 

Jediným negativem je nezveřejnění výroční zprávy za účetní období 2010, které snad 

účetní jednotka neprodleně doplní.  

Velmi děkuji za poskytnuté materiály a vstřícné chování společnosti Bonar a.s., 

jmenovitě Anně Homolové a Jiřímu Minářovi, kteří mi velmi pomohli při zpracování této 

bakalářské práce. 
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5. ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo seznámení s problematikou účetní závěrky, výroční 

zprávy a s nimi souvisejícím auditem. Vše bylo popsáno dle právních předpisů, které je 

upravují, a následně byl rozebrán praktický příklad. Jako praktický příklad byla použita 

účetní závěrka, výroční zpráva a zpráva auditora společnosti Bonar a.s., která byla detailně 

popsána. 

Druhá kapitola je teoretické představení účetní závěrky. Účetní závěrka má podávat 

obraz stavu účetnictví účetní jednotky k rozvahovému dni, nejčastěji 31.12.. Bylo 

vyvětleno kdo účetní závěrku sestavuje, její naležitosti, rozdíly mezi řádnou, mimořádnou                  

a mezitímní účetní uzávěrkou, vypsány náležitosti rozsahu účetních závěrek 

v zjednodušeném a plném rozsahu a detailně rozepsány účetní výkazy. Mezi účetní výkazy 

patří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy a dobrovolně sestavované výkaz peněžních 

toků a přehled o změnách vlastního kapitálu. Nebyla také opomenuta konsolidovaná účetní 

závěrka, bylo vysvětleno, kdy a kým je sestavena, a popsány konsolidované účetní výkazy. 

V další kapitole je rozebrána problematika výroční zprávy. Kdo výroční zprávu 

vytváří, jak má taková výroční zpráva vypadat, co vše musí obsahovat, to vše bylo vypsáno             

a sděleno. V souvislosti s účetní závěrkou a výroční zprávou je velmi důležitý audit. 

Ověření těchto dokumentů auditorem je pro mnohé účetní společnosti existenční. 

Seznámila jsem tedy všechny s významem auditu, podmínkami splnění, výroky auditora, či 

náležitosti smlouvy o auditu.  

Ve čtvrté kapitole jsem účetní závěrku, výroční zprávu a audit popsala a přiblížila na 

společnosti Bonar a.s. Účetní jednotka sestavovala řádnou účetní závěrku v plném rozsahu, 

byly použity pro srovnání z účetních období 2009 a 2010, přičemž v roce 2009 Bonar a.s. 

vykazoval i přehled peněžních toků. Výroční zpráva je zveřejněna nedopatřením pouze za 

účetní období 2009, a informuje o všech zákonně požadovaných položkých. Audit byl ve 

společnosti Bonar a.s. proveden stejným auditorem, se stejným výsledek, bez výhrad, tedy 

auditor byl s předvedou účetní závěrkou a výročná zprávou spokojen. Kapitolu uzavírá 

srovnání a hodnocení účetních období 2009 a 2010. 

Problematika účetní závěrky a výroční zprávy není tak jednoduchá, jak by se mohlo 

zdát. Je mnoho drobných odchylek, rozdílů, které jsou náročné na pozornost.  
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