
 

 

  



  



  



 



Souhrn  

Cílem diplomové práce „Uznávání, oceňování a vykazování výnosů v souladu s 

Mezinárodními standardy finančního výkaznictví“ je na modelových příkladech znázornit 

problematiku uznávání, oceňování a vykazování výnosů podle Mezinárodních standardů 

účetního výkaznictví v podmínkách společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.. Na těchto 

příkladech vysvětlit chápaní výnosů v rámci IFRS a následně provést komparaci s účtováním 

těchto výnosů podle české účetní legislativy.  

 

Abstract 

The aim of the thesis "The recognition, measurement and reporting of revenues inaccordance 

with International Financial Reporting Standards" is  model examples illustrate the issue of 

recognition, measurement and reporting of revenues in accordance with InternationalFinancial 

Reporting Standards in terms of company Telefónica Czech Republic, a.s.. In these 

examples to explain the understanding of the IFRS income and then make a comparison with 

the accounting for these revenues according to Czech accounting legislation. 
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1 ÚVOD 

 

Aktuální tématem 21. století je globalizace všeho dění ve světě. Jedna z nejdůleţitějších 

oblastí mezinárodní integrace je harmonizace národních účetních systémů. Důvodem tohoto 

sjednocování je odstraňování rozdílů mezi jednotlivými způsoby účetnictví daných zemí, 

které vedou k vyšší srovnatelnosti účetního výkaznictví a usnadnění spolupráce mezi 

jednotlivými národními ekonomikami. 

 

V současné době ve světě existují dvě významné linie mezinárodní harmonizace účetnictví. 

Jedná se o Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS (International Financial 

Reporting Standards), které jsou pouţívány hlavně evropským trhem a jimţ je diplomová 

práce věnována. Druhým systémem je soubor obecných předpokladů a principů US GAAP 

(Generally Accepted Accounting Principles), které jsou pouţívány ve Spojených státech 

amerických. IFRS nejsou tak detailně popsány jako US GAAP, ale oba systémy mají stejný 

cíl, kterým je pravdivě vedené účetnictví, jenţ ochraňuje akcionáře a věřitele. 

 

Významným prvkem mezinárodní harmonizace je proces konvergence IFRS a US GAAP. 

Cílem je odstranit všechny podstatné rozdíly a standardy vytvářet společně. Filosofie i přístup 

k řešení jednotlivých problémů je podle IFRS a US GAAP podobná a z tohoto důvodu je 

konvergence mezi nimi moţná. Harmonizace evropských standardů je důleţitým krokem 

v celosvětové harmonizaci. Pokud chtějí členské země Evropské unie uspět na světovém trhu, 

pak musí existovat jednotné účetnictví. IFRS jsou hlavním kandidátem jednotných 

celosvětových standardů. 

 

Právní základ harmonizace účetnictví v Evropě a přibliţování legislativy členských států 

prostřednictvím zvláštních norem, tzv. direktiv představuje Římská smlouva podepsaná v roce 

1957, která si klade za podmínku vytvořit základy pro spojení evropských zemí tak, aby bylo 

moţné společnou činností zabezpečit jejich vzájemný ekonomicko-sociální rozvoj.  

 

Tvorba Mezinárodních účetních standardů – IAS (International Accounting Standards) je 

datována od roku 1973 a byl ji pověřen výbor pro IAS – IASC (International Accounting 

Standards Committee), jehoţ činnost trvala do roku 2001. Tento výbor byl téhoţ roku 

nahrazen Radou pro IAS – IASB (International Accounting Standards Board). V roce 2003 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Direktiva_EU&action=edit&redlink=1
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došlo ke změně názvu Mezinárodních účetních standardů – IAS na Mezinárodní standardy 

účetního výkaznictví – IFRS (International Financial Reporting Standards). Přesný překlad 

International Financial Reporting Standards zní – Mezinárodní standardy finančního 

výkaznictví, avšak častěji se lze setkat s překladem – Mezinárodní standardy účetního 

výkaznictví, který bude pouţíván i této diplomové práci. Termín IFRS má v současnosti 

široký význam. Je pouţíván jako obecný výraz pro standardy, které zahrnují původní 

standardy IAS, novou sérii IFRS, interpretace SIC (Standing Interpretations Committee) a 

IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee). Zkratka IFRS se bude 

v diplomové práci pouţívat jako obecný pojem, který zahrnuje všechny sloţky standardů.  

 

Tlak na harmonizaci účetního výkaznictví v Evropské unii je vyvíjen zejména ze strany 

světových kapitálových trhů a burz cenných papírů. Od roku 2005 musí všechny společnosti 

obchodované na burzách cenných papírů v Evropské unii předkládat konsolidovanou účetní 

závěrku zpracovanou v souladu s IFRS. Vzhledem ke vstupu České republiky do Evropské 

unie se tento poţadavek týká všech českých společností, které jiţ mají cenné papíry umístěny 

na burze a rovněţ všech dceřiných společností evropských nadnárodních společností, jeţ jsou 

kótovány na burze.  

 

Účetnictví hraje také nesmírně důleţitou roli na finančním trhu, neboť na základě účetních 

informací účastníci těchto trhů přijímají svá rozhodnutí. Účetní výkazy poskytují informace 

především o finanční a majetkové situaci podniku, o jeho schopnosti zhodnocovat 

investované ekonomické prostředky a o schopnosti podniku vytvářet peněţní prostředky. 

Účetní informace by měly být srozumitelné a stejné pro všechny účetní jednotky, přehledné, 

nenákladné a měly by udávat jasná pravidla. Účetnictví v České republice není zcela jednotné, 

protoţe zákon o účetnictví stanovuje šest základních vyhlášek pro šest okruhů účetních 

jednotek (podnikatele, banky a jiné finanční instituce, pojišťovny, zdravotní pojišťovny, 

nepodnikatelské subjekty a některé veřejné jednotky).  

 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, předmětem diplomové práce jsou Mezinárodními standardy 

účetního výkaznictví, jenţ patří spolu s US GAAP k nejdůleţitějším globálním účetním 

systémům. Poněvadţ je problematika Mezinárodních standardů účetního výkaznictví velmi 

široká, diplomová práce je zaměřena na uznávání, oceňování a vykazování výnosů v souladu 

s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví.  
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Mezinárodními standardy účetního výkaznictví upravují vykazování výnosů primárně 

v standardu IAS 18 – Výnosy. Česká účetní legislativa se zabývá účtováním výnosů 

především v českém účetním standardu pro podnikatele č. 019 – Náklady a výnosy. Má se 

obvykle za to, ţe praktické řešení české účetní legislativy je obdobné jako v Mezinárodních 

standardech účetního výkaznictví. Vzhledem k tomu, ţe dle české účetní legislativy je 

okamţik účtování výnosů spojován s převodem právního titulu, avšak jasný popis přechodu 

rizik a odměn oproti IFRS chybí, existuje mezi oběma účetními systémy koncepční rozdíl. 

Důleţité je také zmínit skutečnost, ţe český daňový základ je stále zaloţen na českých 

účetních předpisech bez ohledu na to, které standardy společnosti pouţívají pro sestavení 

účetních závěrek. Všechny české společnosti, které pouţívají IFRS jsou povinné duplicitně 

sledovat zisk před zdaněním podle dvou systémů, podle IFRS i dle českých účetních předpisů. 

V podstatě tyto společnosti vedou tři evidence – IFRS, české účetní a také daňové předpisy. 

 

V teoretické části diplomové práce budou obsaţeny informace o mezinárodní harmonizaci 

účetnictví a jejím vývoji, o orgánech zabývajících se tvorbou a aktualizací standardů a o 

koncepčním rámci Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Dále bude v teoretické 

části provedena studie problematiky uznávání, oceňování a vykazování výnosů v souladu 

s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví a následně bude v práci uvedeno teoretické 

porovnání výnosů stanovených Mezinárodními standardy účetního výkaznictví s výnosy 

vykazovanými podle české účetní legislativy.  

 

V praktické části diplomové práce bude řešena problematika uznávání, oceňování a 

vykazování výnosů v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví v podmínkách 

skupiny Telefónica Czech Republic, kterou tvoří společnost Telefónica Czech Republic a.s. a 

několik dalších dceřiných společností. Praktická část bude začínat základní charakteristikou 

skupiny Telefónica Czech Republic, a.s., následovat bude popis struktury konsolidovaných 

výnosů skupiny v roce 2011 a uvedení způsobu vykazování výnosů ve skupině.  

 

Cílem diplomové práce je na modelových příkladech znázornit metodologii vykazování 

výnosů podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve skupině Telefónica Czech 

Republic, a.s.. Na těchto příkladech vysvětlit chápaní výnosů v rámci IFRS a následně provést 

komparaci s účtováním těchto výnosů podle české účetní legislativy. 
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Předpokládá se, ţe Mezinárodní standardy účetního výkaznictví podávají věrný obraz o 

finanční a majetkové situaci podniku. Jedním z faktorů vypovídajících o pravdivém obrazu 

daného podniku jsou jeho výnosy. Tyto výnosy musí být vykazovány v období, ve kterém 

skutečně vznikly a v oprávněné výši.  

 

V závěru diplomové práce budou shrnuty zjištěné skutečnosti a na základě dosaţených 

výsledku z modelových příkladů bude potvrzena, nebo vyvrácena hypotéza, která je výše 

stanovena. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

Úvod teoretické části diplomové práce je věnován harmonizaci účetnictví a historii jejího 

vývoje. Následně je popsán vývoj harmonizace účetnictví v Evropě, ve Spojených státech 

amerických i konvergentní přístup mezi oběma systémy.  

 

V této části diplomové práce jsou dále představeny orgány, které se zabývají tvorbou a 

aktualizací standardů a interpretací. Rovněţ je zde uvedena struktura Mezinárodních 

standardů účetního výkaznictví a popsán Koncepční rámec finančního výkaznictví jako 

východisko pro Mezinárodní standardy účetního výkaznictví.  

 

Klíčová část teorie obsahuje základní charakteristiku výnosů podle Mezinárodních standardů 

účetního výkaznictví a výnosů podle české účetní legislativy. Následně je zde provedena 

komparace výnosů stanovených českou účetní legislativou s výnosy podle Mezinárodních 

standardů účetního výkaznictví.  

 

2.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ A JEJÍ VÝVOJ 

 

Významným trendem vývoje světové ekonomiky je globalizace, která je spojená s řadou 

znaků vysvětlujících potřebu vzniku jednotného účetního systému. K těmto znakům patří 

skutečnost, ţe spotřebitelé nakupují stále více zboţí ze zahraničí, roste počet firem, které 

obchodují na mezinárodních trzích, a hlavně je patrný nárůst aktivit investorů na těchto 

vzdálených trzích. Zmiňovaným investorům je třeba poskytovat informace o finanční pozici a 

finanční výkonnosti podniků v podobě, která je zaloţena na mezinárodně uznávaných 

účetních zásadách. 

 

Hlavním zdrojem ekonomických informací jsou výstupy z účetnictví v podobě účetních 

výkazů a komentářů. Systém účetnictví a účetního výkaznictví, který je zaloţený pouze na 

národní legislativě daného státu v ţádném případě nemůţe poskytovat takové informace, které 

by byly pochopitelné pro všechny potencionální uţivatele a zejména pro zahraniční investory. 
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V současné době existují dva významné směry mezinárodní účetní harmonizace, kterými 

jsou: 

 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví – IFRS (International Financial 

Reporting Standards), které jsou pouţívány především v evropských společnostech a 

evropským finančním trhem; 

 soubor obecných předpokladů a principů – US GAAP (Generally Accepted 

Accounting Principles), které jsou pouţívány ve Spojených státech amerických.  

 

2.1.1 Harmonizace účetnictví v Evropské unii 

 

Smlouva o zaloţení Evropského hospodářského společenství z roku 1957 – tzv. Římská 

smlouva si ve své preambuli klade za cíl vytvořit základy, na nichţ by bylo moţno uskutečnit 

spojení evropských zemí s cílem zabezpečit společnou činností jejich hospodářský a sociální 

pokrok. Na základě této smlouvy, jeţ představuje právní základ harmonizace, se uskutečňuje 

přizpůsobování legislativy členských státu prostřednictvím vydávaných směrnic. Ty 

zabudovala kaţdá země Evropské unie do své národní úpravy.
1
 

 

K vedení účetnictví byly vypracovány tři směrnice, které tvoří kodex účetní legislativy 

Evropské unie. Těmito směrnicemi jsou: 

 čtvrtá směrnice č. 78/660/EEC z roku 1978, která je zaměřena na obsah účetní závěrky 

velkých a středních kapitálových společností;  

 sedmá směrnice č. 83/349/EEC z roku 1983, která je věnovaná konsolidované účetní 

závěrce; 

 osmá směrnice č. 84/253 z roku 1984, která upravuje kvalifikační poţadavky na 

profesi auditora nezbytné pro kvalifikované ověření účetních závěrek. 

 

Směrnice Evropského společenství však postupem času zastarávaly a přestaly vyhovovat 

potřebám hlubší harmonizace. Zejména čtvrtá směrnice Evropského společenství obsahuje 

problém, který spočívá v tom, ţe tento předpis zahrnuje v řadě případů práva volby, jeţ 

umoţňuje kaţdé zemi respektovat svá specifika. Důsledkem je nesrovnalost účetního 

výkaznictví členských zemí Evropské unie. Variantní přístupy ve čtvrté směrnici byly 

                                                           
1
 KOVANICOVÁ D., Finanční účetnictví: světový koncept IFRS/IAS, 5. vyd., str. 19 
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výsledkem kompromisu mezi koncepcemi účetních systémů a způsobu regulace účetnictví 

v jednotlivých členských státech Evropské unie.  

 

V roce 2000 vyhlásila Evropská komise tzv. novou harmonizační strategii, která obsahovala 

zásadní koncepční změnu. Evropská komise dospěla k rozhodnutí, ţe by nebylo efektivní 

vytvářet nový samostatný systém standardů, kdyţ vhodný soubor nadnárodních standardů jiţ 

byl vytvořen a je neustále zdokonalován. Za nástroj regulace evropského účetnictví byly 

zvoleny Mezinárodních standardy účetního výkaznictví. Na rozdíl od předchozího záměru 

harmonizace účetnictví, která pouţívání Mezinárodních standardů účetního výkaznictví pouze 

umoţňovala, tato strategie vyţaduje od roku 2005 sestavovat konsolidovanou účetní závěrku 

společnosti registrovaných na evropských burzách cenných papíru v souladu s těmito 

standardy.
2
 

 

Svou významnou roli v oblasti harmonizace na celosvětové úrovni hrál Výbor pro 

Mezinárodní účetní standardy – IASC (International Accounting Standards Committee), 

fungující v letech 1973 aţ 2001. Cílem IASC bylo formulovat a publikovat Mezinárodní 

účetní standardy k vyuţití ve zveřejňovaných účetních závěrkách obchodních společností, 

propagovat celosvětové přijetí a dodrţování těchto standardů a všeobecně usilovat o 

harmonizaci účetního výkaznictví. 

 

Na činnost IASC navázala Rada pro Mezinárodní účetní standardy – IASB (International 

Accounting Standards Board), jejímţ úkolem bylo vytvořit jednotné, kvalitní, srozumitelné a 

vymahatelné účetní standardy pro účely globálního pouţití, kterými byly Mezinárodní účetní 

standardy – IAS (International Accounting Standards). Kromě toho vznikla nadřazená Nadace 

IASC – IASC Foundation (International Accounting Standards Committee Foundation), která 

byla v lednu 2010 přejmenována na Nadaci IFRS – IFRS Foundation. Od roku 2003 došlo ke 

změně názvu standardů na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví – IFRS (International 

Financial Reporting Standards), neboť prioritním cílem standardů nejsou metodické postupy 

účtování. Hlavní důraz je kladen na interpretaci údajů z účetnictví v podobě účetních výkazů. 

 

                                                           
2
 DVOŘÁKOVÁ D., Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, 3. vyd., str. 3 – 4  
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Označení Mezinárodní standardy účetního výkaznictví – IFRS se nyní pouţívá jako 

zastřešující název pro celý soubor jak starších standardů IAS, tak nových standardu IFRS, 

jakoţ i pro jejich interpretace. 

 

Doposud bylo vydáno 9 IFRS a 41 IAS, přičemţ neplatné jsou některé dříve vydané IAS. 

Dále jsou vydány 4 nové standardy, které jsou účinné od 01.01.2013 (jsou jimi IFRS 10 aţ 

IFRS 13). Seznam a členění IAS a IFRS je obsaţen v Příloze 1 této diplomové práce. K těmto 

standardům se následně vztahuje 11 platných interpretací Stálého interpretačního výboru – 

SIC (Standing Interpretation Committee) a 16 platných interpretací Výboru pro interpretace 

mezinárodního účetního výkaznictví – IFRIC (International Financial Reporting 

Interpretations Committee). Seznam a členění těchto interpretací je obsaţen v Příloze 2 této 

diplomové práce. Vyjma toho platí Koncepční rámec, který je teoretickým východiskem pro 

všechny ostatní standardy.  

 

2.1.2 Harmonizace účetnictví v USA 

 

V USA se vyuţívá systém obecně uznávaných účetních postupů – US GAAP. Tento účetní 

systém se vyvinul v důsledku pádu americké burzy v roce 1929 a následné světové 

hospodářské krize. Kongres USA delegoval pravomoc na Komisy pro cenné papíry – SEC 

(Securities and Exchange Commission), která má od roku 1934 právo stanovovat účetní 

zásady, účetní metody a účetní formy. Tato komise poté delegovala pravomoci na soukromé 

instituce, a sice na Americký institut certifikovaných účetních – AICPA (American Institute 

of Certified Public Accountants), následně na Radu pro účetní principy – APB (Accounting 

Principles Board) a nakonec od roku 1973 na Radu pro standardy finančního účetnictví – 

FASB (Financial Accountig Standars Board). Na tuto Radu byla delegována pravomoc i 

odpovědnost spojená s otázkami účetnictví v USA. 
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Regulace tohoto systému je zaloţena na zevšeobecňování postupů, jeţ praxe vyvinula a které 

byly praxí všeobecně akceptovány i na základě tiché dohody. Tak vznikaly všeobecně 

uznávané účetní zásady – GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), které se 

skládají ze třech hierarchických úrovní zahrnujících
3:

 

 fundamentální postuláty – ideové předpoklady a principy, na nichţ spočívá výstavba 

účetního systému USA; 

 koncepční rámec – ideový základ výkazů finančního účetnictví;  

 účetní standardy – doporučené účetní postupy obsahující zpravidla více variant. 

 

V USA funguje účetnictví , které je velmi přísně a dalekosáhle regulováno. Účetní výkazy 

vyhotovené podle amerických GAAP jsou pro svoji propracovanost přijímány světovými 

burzami. Ač vznikly jako národní (americké) účetní standardy, staly se světově uznávanými 

účetními standardy. S obecnými předpoklady a principy zakotvenými v US GAAP se dnes 

setkáváme v podstatě v účetnictví všech zemí, i kdyţ ne vţdy v plném rozsahu. Jednotlivé 

země je akceptují s ohledem na cíle, ke kterým  jejich účetní výkaznictví slouţí. Soubor 

obecných předpokladů a principů, jenţ tvoří ideový základ účetnictví dané země, a který se 

proto označuje jako národní GAAP, je silně ovlivněn rovněţ jejími tradicemi, kulturním, 

sociální a ekonomickým prostředím. Na obecných předpokladech a principech uznávaných 

v USA jsou koncipovány účetní standardy, jeţ jsou od počátku vytvářeny jako celosvětové a 

které dnes nesou název Mezinárodní standardy účetního výkaznictví.
4
 

 

2.1.3 Celosvětová harmonizace 

 

Významnou determinantou vývoje mezinárodní harmonizace je proces konvergence US 

GAAP a IFRS. Oba systémy jsou zaloţeny na obecných zásadách, neexistují mezi nimi 

zásadní rozpory a jejich konvergence je moţná. Hlavním rozdílem je, ţe US GAAP navíc 

obsahují podrobnější pravidla, jak tyto zásady v praxi interpretovat a aplikovat. Má se za to, 

ţe IFRS představuje účetnictví zaloţené poměrně značně na principech. To s sebou nese 

problémy v interpretaci principů. Principy nemusí být totiţ interpretovány stejně. Naopak 

                                                           
3
 KOVANICOVÁ D., Finanční účetnictví: světový koncept IFRS/IAS. 5. vyd., str. 14 

4
 KOVANICOVÁ D., Finanční účetnictví: světový koncept IFRS/IAS. 5. vyd., str. 18 – 19  



18 

 

obecně přijímané účetní zásady US GAAP jsou povaţovány za účetní systém více zaloţený 

na přesných pravidlech.
5
 

 

Původně na harmonizaci účetních systému pracovala skupina tvůrců standardů z Austrálie, 

Kanady, Nového Zélandu, Spojeného království a USA. Tato skupina nesla název G4+1. Po 

vzniku IASB byla rozpuštěna. 
6
 

 

V říjnu 2002 formalizovaly rady FASB a IASB svůj závazek zajistit sblíţení amerických 

účetních pravidel a postupů IFRS a vydaly Konvergenční smlouvu (obvykle nazývanou 

Dohoda z Norwalku). Obě strany se zavázaly vykonat maximum proto, aby: 

 zajistily co nejdříve naprostou kompatibilitu svých stávajících standardů účetního 

výkaznictví; 

 zkoordinovaly své budoucí pracovní programy a zajistily kompatibilitu standardů i v 

budoucnu. 

Kompatibilní standardy neznamenají předpisy, které se shodují do posledního písmenka“. Jde 

spíše o to, ţe mezi takovými standardy neexistují ţádné výrazné rozdílnosti. V únoru 2006 

vydaly Rady FASB a IASB Konvergenční smlouvu, v níţ jsou popsány krátkodobé a 

dlouhodobé projekty týkající se sbliţování účetních standardů spolu s jednotlivými kroky, 

které mají postupné sblíţení zajistit. Tato smlouva byla aktualizována v roce 2008. V 

listopadu 2009 obě Rady znovu potvrdily svou snahu o sbliţování a vydaly další prohlášení, v 

němţ vymezily kroky pro dokončení procesu sbliţování popsaného v Konvergenční smlouvě 

do roku 2011.
 7

 

 

Cíl projektu konvergence je v podstatě jediný, a to dosáhnout, aby se zbylé rozdíly mezi 

oběma účetními systémy setřely a vznikl tak jediný, celosvětově uznávaný systém. Jak jiţ 

bylo výše uvedeno, projekt konvergence sleduje jak krátkodobé, tak dlouhodobé cíle. 

Základním krátkodobým cílem je dosaţení souladu existujících standardů. K dlouhodobým 

patří zejména společné projekty, shodná řešení jednotlivých problémů spojených s fair value 

podávání informací investorům a vytvoření jednoho reportovacího a potaţmo účetního 

systému, konkrétně IFRS. Jde o přechod principů k zásadám, ve kterém existuje shoda i 

                                                           
5
 JÍLEK J., SVOBODOVÁ J., Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví, str. 47 

6
 FICBAUER D., FICBAUER J., Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy, str. 20 

7
 Deloitte, IFRS do Kapsy, str. 33 
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s významnými asijskými hospodářskými centry, jakými jsou Čína a Japonsko, kde je reálný 

předpoklad vyuţití IFRS v relativně krátké době. Kromě toho je podávání informací v souladu 

s IFRS povoleno i americkým společnostem. Na druhé straně je ale nutné vzít v úvahu, ţe 

tradice US GAAP je velmi silná a jeho rozšíření rozsáhlé, takţe jeho splynutí není tak 

snadné.
8
 

 

2.1.4  Harmonizace českých účetních předpisů s Mezinárodními standardy účetního 

výkaznictví 

 

V České republice je účetnictví upraveno: 

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

 šesti základními vyhláškami ministerstva financí pro šest okruhů jednotek, kterými se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví: 

a) Vyhláška č. 500/2002 Sb. pro podnikatele, 

b) Vyhláška č. 501/2002 Sb. pro banky a jiné finanční instituce, 

c) Vyhláška č. 502/2002 Sb. pro pojišťovny, 

d) Vyhláška č. 503/2002 Sb. pro zdravotní pojišťovny, 

e) Vyhláška č. 504/2002 Sb. pro nepodnikatelské subjekty, 

f) Vyhláška č. 410/2009 Sb. pro některé veřejné jednotky; 

 několika soubory českých účetních standardů ministerstva financí. 

 

Jednotlivé skupiny účetních jednotek účtují podle výše uvedených vyhlášek o týchţ samých 

případech rozdílnými způsoby. Tato skutečnost nemá ţádné ekonomické opodstatnění a je 

v rozporu s IFRS podle kterých má být účetnictví jednotné. Dále vyhlášky neobsahují 

dostatečné definice pojmů, které se v nich vyskytují. Na tyto vyhlášky navazuje šest českých 

účetních standardů, které rovněţ nejsou jednotné. 

 

Značným pokrokem v pouţívání IFRS byla novela zákona o účetnictví z roku 2003. Jednalo 

se o §19 odst. 9 a §23a, které se pouţily poprvé v účetním období nejblíţe následujícím po 

                                                           
8
 FICBAUER D., FICBAUER J., Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy, str 20 – 21 
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účetním období, v němţ vstoupila smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii 

v platnost. Konkrétně
9
: 

 Podle §19 odst. 9 účetní jednotky, které jsou obchodní společností a které jsou 

emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů 

v členských státech Evropské unie, pouţijí pro účtování a sestavení účetní závěrky 

IFRS upravené právem Evropské unie. 

 Podle §23a konsolidující účetní jednotky, které jsou emitentem cenných papírů 

registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské 

unie, pouţijí pro sestavení konsolidované účetní závěrky a vyhotovení výroční zprávy 

IFRS upravené právem Evropské unie, ostatní konsolidující účetní jednotky mohou 

pro sestavení konsolidované účetní závěrky a vyhotovení výroční zprávy pouţít IFRS 

upravené právem Evropské unie. 

 

České společnosti vydávající dluţné nebo majetkové cenné papíry obchodovatelné na 

regulovaných veřejných trzích musí od účetního období začínajícího 1. května 2004 pro 

sestavení svých konsolidovaných i nekonsolidovaných účetních závěrek pouţít IFRS místo 

českých účetních předpisů. Společnosti kotované na burze se musejí také řídit předpisy 

platnými pro emitenty cenných papírů, například české Komise pro cenné papíry. IFRS 

mohou pro sestavení konsolidovaných účetních závěrek vyuţívat i ostatní české společnosti. 

Zavedení IFRS je však nutný pro vstup na mezinárodní kapitálový trh a čerpaní kapitálu nejen 

na domácím trhu i na trhu zahraničním.  

 

Český daňový základ je stále zaloţen na českých účetních předpisech bez ohledu na to, které 

standardy společnosti pouţívají pro sestavení účetních závěrek. Všechny české společnosti, 

které pouţívají IFRS mají povinnost duplicitně sledovat zisk před zdaněním podle dvou 

systémů, podle IFRS i dle českých účetních předpisů. V podstatě tyto společnosti vedou tři 

evidence – IFRS, české účetní a také daňové předpisy. 

 

  

                                                           
9
 JÍLEK J., SVOBODOVÁ J., Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví, str. 54, 55 



21 

 

Dalším pokrokem v pouţívání IFRS byla novela zákona o účetnictví z roku 2010 s účinností 

od 1. ledna 2011. Novela rozšířila okruh dalších jednotek, které mohou pouţít IFRS upravené 

právem Evropské unie pro účtování a sestavení účetní závěrky o
10

: 

 Účetní jednotku, která je ovládanou osobou nebo osobou pod společným vlivem 

pokud lze předpokládat, ţe k rozvahovému dni bude povinna podrobit se sestavení 

konsolidované účetní závěrky za pouţití IFRS upravených právem Evropské unie. 

 Účetní jednotku, která je obchodní společností a je ovládající osobou, pokud 

k rozvahovému dni bude sestavovat konsolidovanou účetní závěrku za pouţití IFRS 

upravených právem Evropské unie. 

 

2.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ  

 

Cílem této části diplomové práce je seznámení s orgány zabývajícími se tvorbou a aktualizací 

standardů a interpretací, dále je zde popsána struktura IFRS a zmíněn koncepční rámec 

finančního výkaznictví jako východisko pro IFRS. 

 

2.2.1 Orgány zabývající se tvorbou a aktualizací standardů a navazujících interpretací 

 

IFRS Foundation je v hierarchii nejvyšším orgánem. Jejími dalšími orgány jsou: IASB 

(International Accounting Standards Board), IFRS Interpretations Committee a IFRS 

Advisory Council. Historie orgánu zabývajících se tvorbou a aktualizací standardů a 

navazujících interpretací je uvedena v Příloze 3 této diplomové práce. 

 

2.2.1.1 IFRS Foundation – Nadace IFRS 

Dříve nesla název Nadace Výboru pro mezinárodní účetní standardy – IASCF (International 

Accounting Standard Committee Foundation).  

 

Nadace je sloţená z 22 členů správní rady, kteří zastupují různé zeměpisné oblasti a různé 

profesní zaměření. Šest členů správní rady je z  Asie a Tichomoří, šest z Evropy, šest ze 

Severní Ameriky, jeden z Afriky, jeden z Jiţní Ameriky a dva další z jakékoliv oblasti tak, 

                                                           
10

 JÍLEK J., SVOBODOVÁ J., Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví, str. 55 
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aby byla zachována zeměpisná vyváţenost. Z profesního hlediska se správci skládají 

z reprezentantů účetní profese. Nadace IFRS jmenuje členy IASB, IFRS Interpretations 

Committee a IFRS Advisory Council a tyto orgány pravidelně předkládají informace o jejich 

činnosti. 

 

2.2.1.2 IASB – Rada pro Mezinárodní účetní standardy 

Je sloţená z patnácti členů rady (do 1. července 2012 se jejich počet zvýší na 16), které 

jmenují a odvolávají správci Nadace. S ohledem na územní vyváţenost musí být zajištěno co 

nejširší mezinárodní zastoupení. Do července 2012 bude mít rada čtyři členy z regionu Asie a 

Tichomoří, čtyři členy z Evropy, čtyři ze Severní Ameriky, po jednom z Afriky a Jiţní 

Ameriky a dva členové z jakékoli oblasti budou zvoleni tak, aby byla zachována celková 

zeměpisná vyváţenost. 

 

Hlavním předpokladem pro členství v Radě je odborná způsobilost a praktické zkušenosti. 

Členové Rady musejí představovat nejlepší moţnou kombinaci odborných znalostí a bohatých 

zkušeností z působení na nejrůznějších trzích a v celé řadě podnikatelských odvětví. 

 

Rada je plně odpovědná za tvorbu celosvětově platných standardů účetního výkaznictví. 

Schvaluje nově vytvořené standardy a změny stávajících standardů, zveřejňované návrhy 

nových standardů i konečnou verzi interpretací. Standardy nově vydávané IASB jiţ nejsou 

označovány jako Mezinárodní účetní standardy (IAS), ale jako Mezinárodní standardy 

účetního výkaznictví (IFRS). Standardy vytvořené před zahájením činnosti této Rady 

zůstávají v platnosti a jsou nadále označovány jako IAS. Jak jiţ bylo zmíněno, termín IFRS se 

rovněţ pouţívá v obecnější rovině a zahrnuje jednotlivé standardy (IAS a IFRS), ale i 

interpretace (SIC a IFRIC). Zkratka IFRS bude v této diplomové práci pouţívána jako obecný 

pojem, který zahrnuje všechny sloţky standardů. 

 

2.2.1.3 IFRS Interpretations Committee – Výbor pro IFRS interpretace 

Výbor pro interpretace IFRS, dříve označovány jako IFRIC – International Financial 

Reporting Interpretations Committee (zkratka IFRIC je dosud uţívána pro označení 

interpretací vydávaných tímto výborem), byl poprvé jmenován správci Nadace v březnu 2002 

a nahradil dosavadní výbor SIC (Standing Interpretations Committee). Úkolem tohoto výboru 

je formou interpretací vytvářet pravidla umoţňující jednotnou aplikaci IFRS v případě 
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sporných otázek. Výbor pro interpretace IFRS vydává informační bulletin, který obsahuje 

aktuální informace o projektech. Správci Nadace mohou zástupcům regulačních institucí 

umoţnit účastnit se zasedání interpretačního výboru a vyjadřovat svá mínění bez hlasovacího 

práva. V současné době jsou volenými pozorovateli Mezinárodní organizace komisí pro cenné 

papíry – IOSCO a Evropská komise.
11

  

 

2.2.1.4 IFRS Advisory Council – Poradní sbor pro IFRS  

Poradní sbor byl jmenován správci a má v současné době přibliţně 50 členů. Posláním 

Poradního sboru je podávat návrhy a doporučení Radě nebo správcům Nadace. Je zároveň 

prostředníkem, který informuje IASB o očekávaných dopadech navrhovaných standardů na 

uţivatele a předkladatele účetních závěrek. 

 

2.2.2 Struktura Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 

 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví obsahují: 
12

: 

 Úvodní část – definující účel IFRS, vymezuje řídící orgány, jejich pracovní program a 

postupy. Dále zahrnuje stanovy Nadace IFRS jako právní formy, pod níţ je veškerá 

činnost prováděna.  

 Předmluva – slouţí k výkladu standardů, v níţ se stanovují tyto cíle: 

a) formuje a ve veřejném zájmu vyhlašuje účetní standardy, které mají být 

dodrţovány při zveřejňování úplné sady výkazů finančního účetnictví; 

propaguje jejich celosvětové přijetí a dodrţování; 

b) pracovat všeobecně pro zlepšení a harmonizaci právních předpisů, účetních 

standardů a postupů vztahujících se k předkládání výkazů finančního účetnictví 

včetně poznámek a komentářů k nim. 

 Koncepční rámec – sestavuje a předkládá účetní výkazy.  

 Standardy IAS a IFRS. 

 Interpretace standardů – rozhoduje o způsobu řešení sporných otázek. 
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2.2.3 Koncepční rámec Mezinárodních standardů finančního výkaznictví 

 

Koncepční rámec tvoří základ všech standardů. Není sám o sobě standardem, avšak je 

důleţitým východiskem pro přípravu a pochopení jednotlivých standardů. Neruší a ani 

nenahrazuje ţádný ze standardů a interpretací, je však základnou, na které jsou standardy a 

interpretace postaveny. Koncepční rámec obsahuje především cíle účetní závěrky, uţivatele 

účetní závěrky, zásady a předpoklady pro sestavení účetní závěrky, kvalitativní 

charakteristiky, kriteria pro uznání a rozpoznání základních prvků závěrky (aktiva, závazky, 

vlastní kapitál, výnosy a náklady) a způsob oceňování těchto základních prvků. 

 

2.2.3.1 Sloţky a cíl účetní závěrky 

Účetní závěrka se skládá z těchto sloţek: 

 rozvaha – informuje o finanční pozici podniku, o struktuře jeho majetku a zdrojích 

krytí tohoto majetku; 

 výkaz zisků a ztrát (výsledovka) – informuje o výkonnosti podniku; 

 výkaz peněţních toků – informace obsaţené v tomto výkazu poskytují uţivateli účetní 

závěrky potřebné podklady k analýze schopnosti generovat peněţní prostředky a 

ekvivalenty; 

 výkaz změn vlastního kapitálu; 

 komentář k účetní závěrce. 

 

Cílem účetní závěrky je poskytovat informace o finanční pozici, výkonnosti a změnách ve 

finanční pozici podniku, které jsou širokému okruhu uţivatelů uţitečné pro přijímání 

ekonomických rozhodnutí. Uţivatelé hodnotí schopnost podniku generovat peněţní 

prostředky s potřebnou jistotou i rozloţením v čase, protoţe podnik musí hradit své splatné 

závazky a vytvářet zisk, který rozděluje vlastníkům. Ke zhodnocení finanční situace jsou 

potřeba informace o současné i minulé struktuře pasiv, likviditě, solventnosti i o schopnosti 

podniku přizpůsobit se pruţně změnám ekonomické reality. Účetní závěrka, která zachycuje, 

jak podnik dokáţe optimalizovat strukturu svých zdrojů, vytvářet zisk a racionálně řídit 

peněţní toky, poskytuje zároveň informace důleţité k odhadům budoucího vývoje podniku.
13
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 DVOŘÁKOVÁ D., Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, 3. vyd., str. 17 
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2.2.3.2 Uţivatele účetní závěrky 

Koncepční rámec definuje tyto skupiny uţivatelů
14

: 

 investoři a jejich poradci; 

 zaměstnanci a jejich představitelé; 

 věřitelé; 

 dodavatele a ostatní obchodní věřitelé; 

 zákazníci; 

 vlády a jejich úřady; 

 veřejnost. 

 

Kaţdá z těchto skupin má specifické poţadavky na informace, které jsou obsaţeny v účetní 

závěrce. Právě jejich poţadavky jsou významným hlediskem při tvorbě jednotlivých 

standardů a poţadavků na oceňování, vykazování a zveřejňování 

 

2.2.3.3 Základní předpoklady pro přípravu účetní závěrky uvedené v koncepčním rámci 

Koncepční rámec vychází ze dvou základních předpokladů sestavení účetní závěrky,kterými 

jsou: 

 Akruální princip (Accrual Concept) – transakce a jiné události, které mají pro podnik 

peněţní důsledky, se v účetnictví uznávají v době, kdy se udály (obvykle k datu 

transakce s třetí osobou), nikoliv aţ v době, kdy za ně je přijata nebo uhrazena 

ekvivalentní částka peněz a jsou vykázány v období, k nimţ se vztahují. Účetní 

výkazy sestavené na akruální bázi tak informují uţivatele nejen o minulých 

transakcích, které jiţ vyvolaly příjem a výdej peněţních prostředků, ale rovněţ o 

očekávaných peněţních příjmech a výdajích, tj. o transakcích, u nichţ nastane příjem 

či výdej peněz aţ v budoucnosti. To jsou velmi uţitečné informace, jeţ zajímají a 

ovlivňují uţivatele při jejich ekonomických rozhodováních.
15

 

 Předpoklad neomezeného trvání podniku (Going Concern Assumption) – při procesu 

měření a hodnocení ekonomických jevů je třeba vycházet z předpokladu, ţe podnik 

bude ve svých aktivitách nadále pokračovat. Dá se tedy předpokládat, ţe podnik nemá 
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 ŠRÁMKOVÁ A., JANOUŠKOVÁ M., VOJÁČKOVÁ H., IAS/IFRS: Mezinárodní standardy účetního 

výkaznictví: praktické aplikace, aktualizované vydání pro účetní období 2009 – 2010, str. 10 
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ani záměr, ani není nucen likvidovat nebo podstatně zuţit rozsah svých operací. Pokud 

existuje předpoklad nebo záměr likvidovat nebo podstatně zúţit rozsah činnosti 

podniku, musí být účetní závěrka zpracována na odlišné bázi a tato báze musí být 

zveřejněna.
16

 

 

2.2.3.4 Kvalitativní charakteristiky účetní závěrky 

V koncepčním rámci jsou rovněţ vymezeny kvalitativní charakteristiky, které se týkají 

důleţitých konvencí a principů zajišťujících jakost, uţitečnost a vyuţitelnost vykazovaných 

údajů. K nejdůleţitějším kvalitativním charakteristikám patří: 

 Srozumitelnost – předpokládá se, ţe uţivatelé mají dostatečné poznatky o 

podnikatelských a ekonomických aktivitách, o účetnictví, a ţe jsou ochotni věnovat 

studiu těchto informací potřebnou péči. Informace o sloţitých záleţitostech by z účetní 

závěrky neměly být vylučovány jen proto, ţe mohou být pro některé uţivatele obtíţně 

pochopitelné.
17

 

 Relevance – neboli významnost je dána povahou a věcným obsahem informace. 

V některých případech sama povaha informace je postačující pro její podstatnost, 

v jiných případech závaţnost věcného obsahu závisí na velikosti vykazované poloţky. 

Informace je relevantní jestliţe by její opomenutí nebo zkreslení vedlo k ovlivnění 

ekonomického rozhodnutí uţivatelů.
18

 

 Spolehlivost – uţitečnost informací je podmíněna její spolehlivostí. Informace je 

spolehlivá, jestliţe je prosta věcných chyb a předpojatosti a jestliţe si uţivatelé mohou 

být jisti, ţe pravdivě vyjadřuje skutečnost, nebo ţe vyjadřuje to, co je ve shodě 

s rozumným chápáním jejího pravého významu. Pod spolehlivost se zahrnuje řada 

dalších kvalitativních charakteristik, jimiţ jsou
19

: 

a) Důvěryhodné zobrazení – aby byla informace spolehlivá, musí pravdivě, věrně 

zobrazovat transakce a všechny další události. 
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b) Přednost obsahu nad formou – má-li informace věrně prezentovat transakce a 

události, které deklaruje, je nezbytné, aby tak činila ve shodě s jejich podstatou 

a ekonomickou realitou a nikoliv přednostně ve shodě s jejich právní formou. 

c) Nestrannost – má-li být informace uloţena v účetních výkazech spolehlivě, 

musí být neutrální, tj. nesmí být předpojatá. Účetní výkazy nejsou neutrální, 

jestliţe se prostřednictvím jisté selekce nebo prezentace účetních informací 

dosahuje určitého záměru nebo jestliţe se tím ovlivní úsudek vedoucí 

k předem připravenému výsledku. 

d) Opatrnost – profesionál sestavující účetní výkazy se nevyhnutelně setkává 

s nejistotou, která mnoho události obklopuje. Takové nejistoty je třeba při 

přípravě účetních výkazů zohlednit a kromě toho jejich podstatu a rozsah 

popsat v příloze. 

e) Úplnost – opomenutí informace v účetních výkazech můţe vést ke klamným 

závěrům a soudům. Proto mají účetní výkazy obsahovat komplexní informace. 

 Srovnatelnost – uţivatelé musí mít moţnost srovnat účetní závěrky podniku v průběhu 

času a také účetní závěrky různých podniků. To vyţaduje konzistentní oceňování a 

vykazování finančního dopadu podobných transakcí a ostatních událostí. Uţivatelé 

musí být informováni o účetních pravidlech pouţitých při sestavování účetní závěrky a 

o všech změnách těchto pravidel a finančním dopadu těchto změn. 

 Omezení relevance a spolehlivosti informací – při přípravě účetní závěrky mohou 

nastat různé překáţky, bránící v získání relevantních a spolehlivých informací. Tyto 

překáţky mohou mít podobu
20

: 

a) Včasnosti informací – pokud dojde k přílišnému prodlení ve vykázání 

informací, můţe být jejich relevance sníţena. Proto je nutné najít rovnováhu 

mezi včasností poskytnutí informace a její spolehlivostí. 

b) Rovnováhy mezi přínosem a nákladem – přínosy z informace by měly 

převyšovat náklady na její získání. Posouzení přínosů a nákladů je subjektivní 

proces a můţe být obtíţné.  

c) Rovnováhy mezi kvalitativními charakteristikami – v praxi bývá často nutné 

najít rovnováhu mezi jednotlivými kvalitativními charakteristikami účetní 

závěrky. 
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 Věrný a poctivý obraz – vyjadřuje snaha dostát základním kvalitativním 

charakteristikám spolu s dodrţováním obecně uznávaných základních předpokladů a 

účetních zásad. Cílem není absolutní shoda s realitou, ale snaha informovat uţivatele 

tak, aby si mohli učinit názor, který je v souladu s reálně existující finanční pozici a 

výkonnosti podniku. 

 

2.2.3.5 Základní prvky účetní závěrky 

Základními prvky, které zobrazují finanční pozici společnosti v rozvaze, jsou podle 

Koncepčního rámce aktiva, závazky a vlastní kapitál. Pro vyjádření finanční výkonnosti 

podniku ve výsledovce jsou pouţity výnosy a náklady. 

 

IAS/IFRS definují základní prvky rozvahy takto 
21

: 

 Aktiva (Assets) – do podnikání jsou vloţené prostředky, které jsou výsledkem 

minulých událostí, jenţ podnik kontroluje a které mu podle očekávání přinesou 

budoucí ekonomický prospěch. 

 Závazky (Liabilities) – reprezentují současné povinnosti podniku postoupit své 

ekonomické prospěchy, a to v důsledku minulých událostí. Očekává se u nich, ţe 

jejich vyrovnání vyústí do sníţení prostředků ztělesňujících ekonomický prospěch. 

 Vlastní kapitál (Equity) – neboli čistá aktiva je reziduální část vyplývající z rozdílu 

mezi aktivy a závazky. 

 

Základními prvky výsledovky jsou 
22

: 

 Výnosy (Income) – jsou zvýšením ekonomického prospěchu, které se projeví buď 

zvýšením aktiv, nebo sníţením závazků, a k němuţ dochází v průběhu účetního 

období jiným způsobem neţ vkladem vlastníků. Základní podmínkou vykázání výnosů 

je spolehlivost měření a dostatečný stupeň jistoty. 

 Náklady (Expenses) – jsou sníţením ekonomického prospěchu, které se projeví 

úbytkem nebo sníţením aktiv nebo zvýšením závazků, a které vede v účetním období 

k poklesu vlastního kapitálu jiným způsobem neţ jeho odčerpáním vlastníky.  
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Z definic vyplývá, ţe hlavním východiskem pro determinaci zisku je koncept uchování 

kapitálu. Koncept uchování kapitálu primárně zdůrazňuje, ţe výnosy a náklady jsou 

výsledkem správného definování a změření aktiv a závazků, které představují základní prvky 

finanční pozice účetní jednotky. Výnosy a náklady jsou tedy rozpoznány a vykázány jako 

důsledek změn aktiv či závazků. Výnosy, respektive náklady vznikají v důsledku zvýšení, 

respektive sníţení čistých aktiv, vyloučíme-li vlastnické transakce s kapitálem. 

 

IAS/IFRS uvádějí také pojmy Zisky (Gains) a Ztráty (Losses). Pojem Income zahrnuje na 

jedné straně pojem Revenues (výnosy – trţby), na straně druhé pojem Gains (výnosy – zisky). 

Pojem Expenses zahrnuje jednak Expenses (náklady), jednak Losses (ztráty). Pojmy Gains a 

Losses standardy se nedefinují samostatně, jejich popis je však uveden v Koncepčním rámci. 

Jedná se o poloţky, které se zobrazují buď ve výsledovce, nebo v rozvaze.
23

  

 

Revenue (výnos – trţba) je chápán jako vzrůst v hodnotě majetku či pokles v hodnotě závazků 

nebo kombinace obou jako důsledek dodávání zboţí, výrobků nebo sluţeb v rámci hlavní 

výdělečné činnosti podniku. Gain (výnos – zisk) je vzrůst v hodnotě majetku či pokles v 

hodnotě závazků nebo kombinace obou jako důsledek nějaké události, která se nedá 

povaţovat za výdělečnou činnost podniku.
24

 

 

Revenues (výnosy) a Expenses (náklady) jsou: 

 výsledkem výdělkového procesu společnosti; 

 vyplývají z hlavní činnosti; 

 vykazují se hrubé (nekompenzují se). 

 

Gains (zisky) a Losses (ztráty) jsou: 

 výsledkem vedlejších činností společností; 

 mimo kontrolu společnosti; 

 vykazují se čisté (kompenzují se). 
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2.2.3.6 Základní koncepce oceňování prvků účetní závěrky 

Níţe uvedené oceňovací koncepty je třeba chápat v kontextu s tím, ţe IFRS jsou primárně 

zaměřeny na účetní závěrku a ocenění k tomuto datu. V koncepčním rámci jsou definovány 

tyto oceňovací koncepce pro sestavení účetní závěrky: 

 Historická cena (historial cost) – představuje ocenění vycházející z původních nákladů 

vynaloţených při pořízení aktiv, nebo v případě bezúplatného pořízení aktiv 

z odhadnuté částky, kterou by bylo třeba podle očekávání vynaloţit na úhradu 

závazků.
25

 

 Běţná cena (current cost) – cena, u které jsou aktiva vykazována v částkách peněz 

nebo peněţních ekvivalentů, které by bylo nutno zaplatit, pokud by stejné nebo 

ekvivalentní aktivum bylo pořizováno v současnosti. Závazky jsou vykazovány 

v nediskontované částce peněz nebo peněţních ekvivalentů, které by bylo zapotřebí 

k vypořádání závazku v současnosti.
26

 

 Realizovatelná hodnota (realisable value) – zakládá ocenění aktiv na úrovni peněţních 

prostředků, které by bylo moţno získat prodejem aktiv při běţném způsobu jejich 

pozbytí. Toto ocenění odráţí odhadovanou cenu oceňovaného aktiva z pozice účetní 

jednotky, která hodlá majetek prodat. Závazky se oceňují ve vypořádacích hodnotách 

(to znamená v nediskontovaných částkách peněz, které budou třeba podle očekávání 

vynaloţit k úhradě závazků v běţném podnikání k datu ocenění).
27

 

 Současná hodnota (present value) – hodnota, u níţ jsou aktiva vykazována v současné 

diskontované hodnotě budoucích čistých peněţních příjmů, které jsou od dané 

poloţky očekávány za standardních okolností. Závazky jsou vykazovány v současné 

diskontované hodnotě budoucích čistých peněţních výdajů, které jsou zapotřebí 

k vypořádání závazků za standardních okolností.
28

 

 

Koncepční rámec nepreferuje ţádnou z uvedených oceňovacích základen, pouze konstatuje, 

ţe za nejčastěji pouţívanou oceňovací základnu se povaţuje historická cena. V Koncepčním 
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rámci jsou patrné formulace, z nichţ vyplývá, ţe historické ceny jsou v některých případech 

zejména z pohledu externího uţivatele nefunkční. Je zřejmé, ţe přepracování pasáţe 

Koncepčního rámce věnované oceňování je ţádoucí, ale zatím nepatří k prioritám IASB. 

Zastaralost Koncepčního rámce je také patrná z toho ţe nezahrnuje ocenění na bázi fair value. 

Obecná úprava oceňování ve fair value byla dlouho postrádána, stále zvětšující se mnoţství 

standardů fair value uţívalo, ale přístupy ke stanovení fair value nebyly konzistentní. Úsilí o 

sjednocení a upřesnění přístupů k oceňování ve fair value bylo završeno aţ v květnu, kdy byl 

přijat standard IFRS 13 – Oceňování ve fair value.
29

 

 

V standardech je nejčastěji uvedena následující definice fair value – je to částka, za kterou 

můţe být směněno aktivum, vypořádán závazek nebo směněn nástroj vlastního kapitálu mezi 

znalými, ochotnými stranami v nespřízněné transakci za obvyklých podmínek. Nejčastěji je za 

fair value povaţována trţní cena. Fair value pak vyjadřuje částku nejvíce pravděpodobné 

ceny, o níţ existuje zdůvodnitelný předpoklad, ţe ji lze k datu rozvahy na trhu získat. Nejlepší 

moţné zjištění fair value je pochopitelné v situaci, kdy pro daný majetek existuje aktivní trh 

(trh, kde se obchoduje s homogenními poloţkami, kdykoliv lze najít ochotné kupující i 

prodávající a ceny jsou veřejně známé). Pokud by aktivní trh s daným majetkem neexistoval, 

umoţňují IAS/IFRS další moţné postupy zjištění fair value. 
30

 

 

2.3 VÝNOSY PODLE ČESKÉ ÚČETNÍ LEGISLATIVY A MEZINÁRODNÍCH 

STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 

 

V této části diplomové práce je obsaţena základní charakteristika výnosů podle české účetní 

legislativy a výnosů podle IFRS. Následně je zde provedena komparace výnosů stanovených 

ČÚL s výnosy podle IFRS.  

 

Česká účetní legislativa (ČÚL) se zabývá účtováním výnosů především v Českém účetním 

standardu pro podnikatele č. 019 – Náklady a výnosy. IFRS upravují vykazování výnosů 

primárně v standardu IAS 18 – Výnosy. Má se obvykle za to, ţe praktické řešení ČÚL je 
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obdobné jako v IFRS. Avšak vzhledem k tomu, ţe podle ČÚL je okamţik účtování výnosů 

spojován s převodem právního titulu a ţe v ČÚL není popsána zásada přechodu rizik a 

odměn, existuje mezi oběma účetními systémy zásadní koncepční rozdíl.  

 

2.3.1 Základní charakteristika výnosů podle Mezinárodních účetních standardů 

 

Základním standardem, který se zabývá problematikou určení okamţiku vzniku výnosů a 

jejich správnou klasifikací je IAS 18 – Výnosy (Revenues), jehoţ předmětem jsou jak výnosy 

provozní, tak výnosy finanční. IAS 18 se nezabývá druhou sloţkou výnosů a to Zisky (Gains). 

 

Standard IAS 18 pracuje s těmito definicemi
31

: 

 Výnosy (Revenues) – jedná se o hrubé přírůstky ekonomických uţitků během 

vykazovaného období, které vznikají běţnými činnostmi účetní jednotky, jestliţe tyto 

přírůstky vedou ke zvyšování vlastního kapitálu jinou cestou, neţ zvyšováním 

prostřednictvím příspěvků vlastníků. 

 Reálna hodnota (Fair Value) – jedná se o částku, za kterou by bylo moţné směnit 

aktivum nebo vyrovnat závazek mezi informovanými obchodními partnery, 

ochotnými uskutečnit transakci za obvyklých podmínek.  

 

Výnosy zahrnují pouze hrubé přírůstky ekonomických uţitků účetní jednotky, přijaté nebo 

nárokované, a to na jeho vlastní účet. Částky, které byly přijaty jménem třetích stran, jako 

daně spojené s prodejem, spotřební daně u zboţí a sluţeb a daně z přidané hodnoty, nejsou 

ekonomickými uţitky plynoucími účetní jednotce a nevedou ke zvýšení vlastního kapitálu. 

Jsou tedy z výnosu vyloučeny. Podobně je tomu u vztahů zastupování, kdy hrubý přírůstek 

ekonomických uţitků zahrnující částky přijaté jménem mandanta nevede ke zvýšení vlastního 

kapitálu účetní jednotky. Částky inkasované jménem mandanta nejsou výnosem. Výnosem je 

pouze částka provize.
32

 

 

Cílem IAS 18 je určit účetní řešení výnosů vznikajících z různých typů transakcí a událostí. 

Primárním problémem při účtování výnosů je stanovit, kdy výnos nastal. Výnosy jsou 
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účtovány v okamţiku, kdy je pravděpodobné, ţe do účetní jednotky poplynou budoucí 

ekonomické uţitky, které mohou být spolehlivě oceněny. Tento standard určuje okolnosti, za 

kterých budou daná kritéria splněna, a výnosy budou tedy vykázány.
33

 

 

IAS 18 upravuje výnosy: 

 z prodeje zboţí a výrobků; 

 z poskytování sluţeb; 

 úroky, licenční poplatky a dividendy, tj. uţití aktiv účetní jednotky jinými stranami.  

 

Zboţí zahrnuje účetní jednotkou vyrobené statky určené k prodeji a rovněţ statky nakoupené 

s cílem dále je prodat, jako třeba obchodní zboţí zakoupené maloobchodníkem nebo pozemky 

a jiný majetek drţený pro další prodej.
34

 

 

Poskytování sluţeb zahrnuje obvykle vykonávání smluvně sjednaného úkolu v průběhu 

sjednaného období. Sluţby mohou být poskytovány během jednoho období nebo během více 

období. Některé sluţby si ţádají postupné vykazování různých činností, a proto některá 

smlouva můţe svoji povahou překročit více období. U vykazování trţeb z dlouhodobých 

sluţeb se pouţívá metoda procenta dokončení transakce, která je popsána zejména v IAS 11 – 

Smlouvy o zhotovení.  

 

Aktiva účetní jednotky uţívaná jinými stranami přinášejí výnosy v podobě
35

: 

 úroku účtovaného za pouţívání peněz nebo peněţních ekvivalentů nebo částek 

dluţných podniku; 

 licenčních poplatků účtovaných za uţití podnikových dlouhodobých aktiv, např. 

patentů, obchodních známek, autorských práv a počítačového softwaru, a 

 dividend z rozdělení zisku mezi vlastníky. 

 

IAS 18 se nezabývá výnosy vznikajícími z
36

: 

 leasingových smluv (IAS 17 – Leasingy); 
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 dividend plynoucích z investic účtovaných ekvivalenční metodou (IAS 28 – Investice 

do přidruţených podniků); 

 pojistných smluv u pojišťoven zahrnutých v působnosti IFRS 4 – Pojistné smlouvy; 

 změn v reálné hodnotě finančních aktiv a finančních závazků nebo jejich vyřazení 

(IAS 39 – Finanční nástroje:účtování a oceňování); 

 změn v hodnotě jiných krátkodobých aktiv; 29.11.2008 CS Úřední věstník Evropské 

unie L 320/93 

 prvotního vykázání a změn reálné hodnoty biologických aktiv vztahujících se k 

aktivitám v zemědělství (IAS 41 – Zemědělství); 

 prvotní vykázání zemědělské produkce (IAS 41 – Zemědělství) a 

 těţby nerostů. 

 

Souvisejícími interpretacemi s IAS 18 jsou:  

 SIC 13 – Společně ovládané podniky – nepeněţní vklady spoluvlastníků; 

 SIC 27 – Vyhodnocování transakcí uzavřených právní formou leasingu; 

 SIC 31 – Výnosy – barterové transakce zahrnující reklamní sluţby; 

 IFRIC 12 – Kontrakty vztahující se k licenčním a koncesním sluţbám; 

 IFRIC 13 – Zákaznické věrnostní programy; 

 IFRIC 15 – Smlouvy o výstavbě nemovitostí; 

 IFRIC 18 – Převody majetku zákazníkům. 

 

Poměrně specifickou oblast při zachycování výnosů představují výnosy z dlouhodobých 

zakázek, které jsou upraveny prostřednictvím IAS 11 – Smlouvy o zhotovení. Uvedený 

standard je zaměřen na správnou alokaci nákladů a výnosů u smluv, u kterých datum zahájení 

činnosti a datum, kdy je činnost dokončena spadají do různých účetních období. Standard je 

aplikován pro vykazování výnosů na straně zhotovitele a je v něm přesně definována smlouva 

o zhotovení a její dva typy – smlouva za pevnou cenu, nebo smlouva typu náklad plus 

přiráţka.
37
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2.3.2 Základní charakteristika výnosů podle české účetní legislativy 

 

ČÚL na rozdíl od IFRS nemá samostatný předpis (IAS 18), který se zabývá pouze výnosy. 

V českých účetních předpisech je o výnosech pojednáváno společně s náklady. 

 

V české účetní legislativě se právní úpravou nákladů a výnosů jak jiţ bylo uvedeno, zabývá: 

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

 šest základních vyhlášek ministerstva financí pro šest okruhů jednotek, kterými se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; 

 České účetní standardy (ČÚS) pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 

500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (konkrétně ČÚS č. 019 – Náklady a 

výnosy). 

 

ČÚL stanovuje obecné zásady podle pro účtování nákladů a výnosů
38

: 

 Na jednotlivé účty se účtují účetní případy narůstajícím způsobem od počátku do 

konce účetního období. 

 Náklady a výnosy, které vznikly v běţném účetním období, ale které souvisejí 

s obdobími budoucími, nesmí ovlivňovat výsledek hospodaření běţného roku. Takové 

náklady a výnosy označované jako náklady příštích období a výnosy příštích období 

musí být časově rozlišeny, tj. musí být v běţném období zadrţeny v aktivech či 

pasivech. V příštích letech jsou pak rozpuštěny do výsledku hospodaření těch období, 

s nimiţ souvisejí. Obdobně je to u nákladů a výnosů, které souvisejí s běţným 

obdobím, ale jimţ odpovídající výdaj (příjem) se uskuteční aţ v obdobích budoucích, 

musí vstoupit do výsledku hospodaření jiţ v běţném účetním období. Toho se dosáhne 

opět časovým rozlišením. Náklady a výnosy tohoto typu se zahrnou do výsledku 

hospodaření běţného roku souvztaţně s rozvahovými poloţkami výdaje příštích 

období nebo příjmy příštích období.  

 Je zakázáno vzájemně kompenzovat (vzájemně zúčtovat) náklady a výnosy. U tohoto 

principu jsou osvobozeny některé přesně vyjmenované účetní případy stanovené 

v ČÚL. 
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O nákladech účtuje účetní jednotka v účtové třídě 5 a o výnosech v účtové třídě 6. Účtová 

třída 5 obsahuje prvotní náklady, ve výjimečných případech obsahuje i náklady druhotné. 

Účtová třída 6 obsahuje pouze prvotní výnosy. Pro účtování o vnitropodnikových vztazích 

uvnitř účetní jednotky, tj. v podstatě pro účtování o druhotných nákladech a druhotných 

výnosech, si účetní jednotka vytváří samostatný druhý okruh účetnictví (účetnictví 

vnitropodnikové), které můţe organizovat buď
39

:  

 V rámci analytických účtů k finančnímu účetnictví s vyuţitím účtů pro 

vnitropodnikové náklady a vnitropodnikové výnosy, zařazených do účtových skupin 

59 a 69. 

 V samostatném účetním okruhu s vyuţitím účtů ve volných účtových třídách, tj. 

třídách 8 a 9. 

 

Pro zjištění výsledku hospodaření v potřebné struktuře se výnosy člení na tři skupiny
40

: 

 Provozní – zahrnující běţné účetní případy, které souvisejí s pravidelně se opakujícími 

základními podnikatelskými činnostmi. 

 Finanční – představující operace charakteru finančních transakcí. 

 Mimořádné – zachycující operace, které jsou vzhledem k běţné činnosti podniku 

neobvyklé, nahodilé či mimořádné. 

 

Členění výnosů je stanoveno výše zmiňovanou prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., která v 

příloze č. 4 vymezuje směrnou účtovou osnovu, ze které musí podnikatelé účtující v soustavě 

podvojného účetnictví vycházet. Směrná účtová osnova je uvedena v Příloze 4 této diplomové 

práce.  

 

Jak jiţ bylo uvedeno, výnosům je přiřazena účtová třída č. 6 – Výnosy. V rámci této účtové 

třídy jsou stanoveny následující účtové skupiny výnosů 
41

: 

 60 – Trţby za vlastní výkony a zboţí; 

 61 – Změny stavu zásob vlastní činnosti; 

 62 – Aktivace; 

 64 – Jiné provozní výnosy; 
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 66 – Finanční výnosy; 

 68 – Mimořádné výnosy; 

 69 – Převodové účty. 

 

2.3.3 Komparace výnosů stanovených českou účetní legislativou a výnosů podle 

Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 

 

V této části je provedena komparace výnosů stanovených podle ČÚL a IFRS.  

 

2.3.3.1 Definice výnosů 

Koncepční rámec pro sestavování a předkládání účetní závěrky definuje výnosy za pouţití 

rozvahového přístupu. Podle Koncepčního rámce představují výnosy zvýšení ekonomického 

prospěchu během účetního období přírůstkem nebo vylepšením aktiv nebo sníţením závazků, 

které vedou ke zvýšení vlastního kapitálu jinak neţ vkladem vlastníků. Koncepční rámec 

uvádí, ţe souhrnné vymezení zahrnuje jak výnosy, tak i zisky. Výnos je výsledkem běţných 

činností podniku a zisky představují ostatní poloţky, které vyhovují definici a mohou, ale 

nemusí být výsledkem běţných činností účetní jednotky.
42

 

 

Standard IAS 18 – Výnosy, definuje výnos jako hrubý přírůstek ekonomických uţitků během 

vykazovaného období vyplývající z běţné činnosti podniku, kdy tento přírůstek způsobí 

vzrůst vlastního kapitálu, který nevznikl příspěvky společníků nebo akcionářů.
43

 

 

V ČÚL, oproti IAS 18, neexistuje definice výnosů a zpravidla se postupuje tak, ţe výnosy 

jsou zachycovány k datu převodu vlastnictví nebo poskytnutí sluţby. V odůvodněných 

případech jsou časově rozlišovány do období, se kterým časově a věcně souvisejí.
44
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2.3.3.2 Oceňování výnosů 

Výnosy musí být oceněny v reálné hodnotě přijaté nebo nárokované protihodnoty, a to se 

zahrnutím eventuálních obchodních slev nebo mnoţstevních rabatů poskytnutých účetní 

jednotkou. 

 

Ve většině případů je protihodnota ve formě peněz nebo peněţních ekvivalentů. Hodnota 

výnosu je peněţní částkou nebo částkou peněţních ekvivalentů jiţ přijatých nebo 

nárokovaných. Pokud je však příjem peněz či peněţních ekvivalentů odloţen, reálná hodnota 

úhrady můţe být niţší neţ nominální obnos přijatých nebo nárokovaných peněz. Účetní 

jednotka můţe například poskytnout kupujícímu bezúročný úvěr nebo můţe od kupujícího 

přijmout na úhradu prodaného zboţí směnku s úrokovou sazbou niţší, neţ je trţní úroková 

míra. Pokud taková dohoda ve skutečnosti tvoří finanční transakci, je reálná hodnota úhrady 

určena diskontováním všech budoucích příjmů při uţití implicitní úrokové sazby. Touto 

sazbou je jedna ze dvou následujících sazeb, a to ta, kterou lze stanovit transparentnějším 

způsobem
45

: 

 převaţující sazba pro podobný nástroj u výstavce s obdobným hodnocením úvěrového 

rizika; 

 úroková sazba, kterou je moţno nominální částku nástroje diskontovat na běţnou 

prodejní cenu zboţí nebo sluţeb za hotové. 

Rozdíl mezi reálnou hodnotou a nominální částkou úhrady je třeba posuzovat jako úrokový 

výnos v souladu s odstavci 29 a 30 IAS 18 a v souladu s IAS 39 – Finanční nástroje: účtování 

a oceňování. 

 

Pokud jsou zboţí nebo sluţby směněny za podobné zboţí nebo sluţby, nepovaţuje se tato 

směna za transakci, při které vzniká výnos. Pokud jsou zboţí nebo sluţby směněny za 

rozdílné zboţí nebo sluţby, jedná se o transakci, při které vzniká výnos.
46

 

 

ČÚL se otázkou oceňování výnosů nezabývá. Určitou snahu můţeme najít v jednotlivých 

odstavcích ČÚS č. 019. V případě odloţené úhrady nejsou výnosy diskontovány s výjimkou 

smluvních úroků. 
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2.3.3.3 Identifikace transakce 

Kritéria IAS 18 pro uznání výnosu jsou obvykle aplikována samostatně u kaţdé transakce. Za 

určitých okolností je však nezbytné aplikovat tato kritéria na samostatně identifikovatelné 

sloţky jednotlivé transakce v zájmu toho, aby byla objasněna podstata transakce. Například 

zahrnuje-li prodejní cena výrobku oddělitelnou částku za následný servis, je tato částka 

odloţena a zachycena jako výnos teprve v průběhu období, během kterého jsou sluţby 

poskytovány. Naproti tomu jsou tato kritéria aplikována společně na dvě nebo více transakcí, 

jsou-li tyto transakce propojeny takovým způsobem, ţe obchodní efekt nelze pochopit bez 

odkazu na úplnou řadu transakcí. Účetní jednotka můţe prodat zboţí a ve stejné době uzavřít 

samostatnou smlouvu na zpětný nákup tohoto zboţí k pozdějšímu datu, čímţ je potlačen 

vlastní efekt transakce; v takovém případě se obě transakce posuzují společně.
47

 

 

ČÚL se otázkou identifikace transakce nezabývá. 

 

2.3.3.4 Specifická kritéria pro vykázání výnosů  

IAS 18 popisuje specifická kritéria pro vykázání výnosů při prodeji výrobků a zboţí, při 

poskytnutí sluţeb, pro úroky, licenční poplatky a dividendy. Kritéria pro vykazování výnosů 

společná pro tyto případy jsou:  

 pravděpodobnost, ţe ekonomické uţitky spojené s transakcí poplynou do podniku; 

 skutečnost, ţe jiţ vzniklé náklady nebo náklady, které ve spojení s transakcí vzniknou, 

mohou být spolehlivě oceněny; 

 moţnost zodpovědně ocenit částku výnosů.  

 

Dalším zásadním kritériem vztahující se k vykazování výnosů z prodeje zboţí je, aby 

prodávající převedl významná rizika a uţitky plynoucí z vlastnictví zboţí na kupujícího a 

neponechal si ţádnou kontrolu nad zboţím.  

 

Můţe-li být spolehlivě odhadnut výsledek transakce, který spočívá v poskytování sluţeb, 

uznání výnosů spojených s touto transakcí, musí být provedeno s odkazem na stupeň 

dokončení celé transakce k danému rozvahovému dni. V případě, kdy nelze výsledek 

transakce spolehlivě odhadnout, můţe být výnos rozpoznán pouze v částce doposud 
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vynaloţených nákladů, za které bude podnik schopen získat zpětnou úhradu. Jsou-li některé 

sluţby prováděny tak, ţe je nutné vykonat blíţe neurčený počet obdobně významných operací 

během smluvně stanoveného období, potom se výnos vykáţe na základě lineárního rozloţení 

uskutečněných operací v čase. 

 

Úrokový výnos musí být vykázán na základě efektivní úrokové sazby aktiva. Licenční 

poplatky jsou vykazovány na akruální bázi a dividendy v okamţiku vzniku práva akcionáře na 

výplatu dividendy.
48

 

 

Existují situace, kdy je sporné, zda jsou splněny podmínky pro vykazování trţeb – Specifické 

případy výnosů, mezi které patří: 

 výhrada právního vlastnictví do okamţiku zaplacení; 

 závazek odebrat výrobek zpět ve zkušební době; 

 incoterms - obchodní doloţka určující povinnosti smluvních stran; 

 prodeje, při nichţ není zajištěno inkaso pohledávky; 

 prodej výrobku a volných sluţeb za jednu cenu (např. roční servis zdarma); 

 „Bill and hold“ prodeje, u kterých se výnos realizuje kdyţ: 

a) je pravděpodobné, ţe se dodávka uskuteční; 

b) předmět koupě je k dispozici a připraven k dodání; 

c) kupující specifikuje instrukce pro odloţenou dodávku;  

d) jsou obvyklé podmínky platby; 

 Prodej zboţí podléhající dalším podmínkám: 

a) instalace a kontrola – výnos se realizuje při celkovém přijetí výrobku a 

instalaci pokud není instalace triviální ve své podstatě; 

b) právo na vrácení výrobků – výnos se realizuje aţ po uplynutí doby; 

c) konsignační prodej – výnos se realizuje aţ po prodeji třetí straně; 

 Další specifické příklady, kterými jsou např.: prodej a smlouva o následném 

odkoupení, prodej distributorům, předplatné, splátkový prodej, instalační poplatky, 

provize za reklamy, atd. 

 

ČÚL nestanoví srovnatelná kritéria, která jsou posuzována v IAS 18, a často sleduje spíše 

formální stránku transakce nepoţadující explicitně spolehlivé zjištění souvisejících nákladů. 
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Trţby, které se vztahují k různým účetním obdobím, jsou časově rozlišeny v rozvaze (nájem, 

pojistné, prémie atd.). Podle ČÚL nelze pouţít metodu stupně dokončení transakce, tak jak je 

moţné v IAS 18. K uznání plných výnosů dochází v závislosti na dohodnutých fázích 

vyúčtování či po dokončení transakce. Metoda efektivní úrokové sazby je poţadována pouze 

u finančních institucí v případě finančních nástrojů oceňovaných zůstatkovou hodnotou, 

v ostatních případech není explicitně řešeno a uplatní se obvykle přímé vykázání. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

Praktická část diplomové práce pojednává o uznávání, oceňování a vykazování výnosů, které 

jsou řešeny v podmínkách skupiny Telefónica Czech Republic, kterou tvoří společnost 

Telefónica Czech Republic, a.s. a několik dalších dceřiných společností. V úvodu praktické 

části je představen tento holding. Dále jsou prezentovány a komentovány konsolidované 

výnosy skupiny Telefónica Czech Republic, zpracované v souladu s IFRS a následně je 

popsán způsob vykazování těchto výnosů. Podstatná část informací týkajících se skupiny 

Telefónica Czech Republic je převzata z výroční zprávy této skupiny za rok 2011 a 

z webových stránek www.telefonica.cz. 

 

V praktické části je naplněn cíl diplomové práce, kterým je na modelových příkladech 

znázornit problematiku vykazování výnosů ve skupině Telefónica Czech Republic, a.s. podle 

IFRS a následně provést porovnání s účtováním těchto výnosů podle ČÚL. 

 

Poněvadţ skupina Telefónica Czech Republic, a.s. vykazuje výnosy z velkého mnoţství 

činností, diplomová práce je zaměřena na účtování výnosů z informačních a komunikačních 

technologii, konkrétně na sluţbu Managed Hosting. Informační a komunikační technologie 

(ICT) jsou pro skupinu důleţitou obchodní aktivitou, neboť za poslední rok byl zaznamenán 

silný nárůst výnosů z těchto sluţeb. Z tohoto důvodu bylo provedeno zaměření právě na tuto 

oblast.  

 

V současné době je těţké rozpoznat jaká sluţba je zahrnuta v telekomunikační sféře a která 

spadá pod informační technologie, neboť svět telekomunikací a informačních technologií 

vzájemně konverguje. Tato skutečnost je dalším důvodem proč je práce zaměřena na výnosy 

z ICT. Stávající telekomunikační operátoři nabízí svým uţivatelům komplexní informační a 

komunikační platformu, která zajistí uţivateli sluţbu bez nutnosti definování jednotlivých 

technologických rozhraní. Nabídka ICT sluţeb skupiny Telefónica Czech Republic je velmi 

obsáhlá proto jsem se zaměřila na jednu z dodávaných sluţeb – Managed Hosting, jenţ je 

v současné době a bude i v blízké budoucnosti ze strany klientů velmi ţádaná. 

 

V závěru praktické části diplomové práce je vytvořen modelový business case, neboli 

analýza, která stanovuje a formuluje hodnotu obchodního případu a vyhodnocuje ji. Tímto 
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rozborem společnost Telefónica CR vyčísluje finanční přínosy v porovnání s náklady, 

hodnotou peněz a případně vynaloţenými investicemi. Na zmiňovaném obchodním případu se 

posuzuje vykazování výnosů dle IAS 18 – Výnosy a České účetní legislativy.  

 

3.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SKUPINY TELEFÓNICA CZECH 

REPUBLIC 

 

Skupina Telefónica Czech Republic patří do holdingu Telefónica S.A., která je jedním z 

předních světových integrovaných telekomunikačních operátorů. Poskytuje řešení v oblasti 

komunikací, informací a zábavy. Působí na trzích 25-ti zemí v Evropě, Africe a Latinské 

Americe. Koncem roku 2011 registrovala Telefónica S.A. celkem 307 miliónů zákazníků. 

Rozvojová strategie se zaměřuje na trhy, na nichţ má Telefónica S.A. silnou pozici – 

Španělsko, Evropa a Latinská Amerika.  

 

Telefónica S.A. je šestou největší telekomunikační společností na světě - měřeno trţní 

kapitalizací. Telefónica S.A. je 100% soukromá společnost s více neţ 1,5 milióny přímých 

akcionářů. Její akcie se obchodují na kontinuálním trhu španělské burzy a na burzách v 

Londýně, Tokiu, New Yorku, Limě, Buenos Aires a v São Paulu.  

 

Telefónica S.A. má ve srovnání s ostatními telekomunikačními společnostmi velmi široké 

mezinárodní aktivity – více neţ 72% svých obchodních aktivit má mimo svůj domácí trh a 

samozřejmě je velmi silná ve španělsky a portugalsky mluvících zemích. V Latinské Americe 

měla Telefónica S.A. ke konci roku 2011 více neţ 200 miliónů zákazníků, coţ ji řadilo na 

přední místo mezi operátory v Brazílii, Argentině, Chile a Peru. Telefónica S.A. má také silné 

zastoupení v Kolumbii, Kostarice, Ekvádoru, El Salvadoru, Guatemale, Mexiku, Nikaragui, 

Panamě, Portoriku, Uruguayi a Venezuele. V Evropě Telefónica S.A. vlastní společnosti ve 

Španělsku, Velké Británii, Irsku, Německu, České republice a na Slovensku. Evropskou 

zákaznickou základnu tvořilo ke konci roku 2011 celkem 105 miliónů zákazníků.  

 

Telefónica S.A. v číslech k 31.12.2011:  

 307 miliónů zákazníků (106 miliónů v Evropě; 201 miliónů v Latinské Americe).  
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 Aktivity ve 25-ti zemích světa (6 zemí Evropy; 14 zemí Latinské Ameriky; 

prostřednictvím strategických aliancí je Telefónica aktivní ještě ve třech dalších 

zemích).  

 291 000 zaměstnanců (39% v Evropě; 70% v Latinské Americe; 1% v ostatních 

zemích).  

 Výnosy: EUR 62 837 miliónů.  

 Provozní zisk před odpisy – OIBDA: EUR 20 210 miliónů.  

 Čistý zisk: EUR 5 403 miliónů.  

 Největší světový integrovaný telekomunikační operátor - měřeno počtem zákazníků.  

 Největší evropský integrovaný operátor - měřeno trţní kapitalizací.  

 Mezi 100 největšími společnostmi světa - měřeno trţní kapitalizací.  

 Mezi 75 největšími společnostmi světa - měřeno výnosy (Fortune Global 500). 

 

Skupinu Telefónica Czech Republic (Skupina) tvoří společnost Telefónica Czech Republic, 

a.s. (Telefónica CR) a několik dalších dceřiných společností. Převáţná část sluţeb Skupiny 

byla v roce 2011 poskytována na území České republiky. Prostřednictvím 100% vlastněné 

dceřiné společnosti Telefónica Slovakia, s.r.o. (Telefónica Slovakia) poskytuje Skupina od 

roku 2007 své mobilní sluţby zákazníkům na Slovensku.  

 

V průběhu prvního pololetí roku 2011 došlo ke změně obchodního jména některých 

společností ve Skupině. S účinností od 10. května 2011 bylo změněno obchodní jméno 

společnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. na Telefónica Slovakia, s.r.o.. Dále, s účinností od 

16. května 2011, se obchodní název společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. změnil na 

Telefónica Czech Republic, a.s.. Obchodní jméno ostatních společností ve Skupině zůstalo 

nezměněno. Tyto změny souvisely se sjednocením obchodních jmen společností ve všech 

evropských státech skupiny Telefónica, S.A., kde tak bude vyjma České republiky a 

Slovenska fungovat jako jednotná firemní značka i ve Velké Británii, Německu a Irsku. Pro 

zákazníky bude Telefónica CR nadále vystupovat pod obchodní značkou O2.  

 

V červnu 2011 schválilo představenstvo společnosti Telefónica CR projekt přeměny dceřiné 

společnosti Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. formou rozdělení odštěpením. V 

rámci tohoto projektu došlo k vyčlenění části podniku rozdělované společností Telefónica CR 

do nově zaloţené dceřiné společnosti Internethome, s.r.o., jejímţ předmětem podnikání je 
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poskytování sluţeb elektronických komunikací. Právní účinky této přeměny včetně vyčlenění 

části podniku nastaly dne 1. října 2011, kdy byla společnost Internethome, s.r.o. zapsána do 

obchodního rejstříku. Rozdělovaná společnost Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o., 

jejíţ hlavní činností nadále zůstává poskytování sluţeb informačních a komunikačních 

technologií, touto přeměnou nezanikla.  

 

Dne 1. ledna 2012 zaloţila společnost Telefónica CR dceřinou společnost Informační linky, 

a.s., jejíţ vznik byl k tomuto datu zapsán do obchodního rejstříku. Dceřiná společnost byla 

vytvořena formou vkladu části podniku – organizační jednotky Informační a asistenční 

sluţby, která poskytuje zákazníkům informační sluţby na telefonních číslech 1180, 1181 a 

1188. Tímto vyčleněním došlo k převodu všech sloţek uvedené části podniku (včetně 

zaměstnanců) do dceřiné společnosti.  

 

Společnost Telefónica CR je největším integrovaným telekomunikačním operátorem v České 

republice, který poskytuje komplexní nabídku hlasových, datových a internetových sluţeb v 

oblasti pevných linek a mobilních sluţeb. Od září 2006 nabízí také digitální televizi (O2TV) a 

v roce 2007 významně rozšířila své aktivity v oblasti IT a ICT sluţeb (komplexních 

zákaznických řešení komunikace). Provozovatelům a poskytovatelům veřejných i neveřejných 

sítí a sluţeb umoţňuje vyuţívat síťovou infrastrukturu.  

 

Prodej maloobchodních sluţeb v České republice byl orientován na dva základní zákaznické 

segmenty, firemní a rezidentní. Firemní segment zahrnoval zákazníky z řad středních a 

velkých firem, veřejné správy a státní instituce. Společnost Telefónica CR také poskytovala 

velkoobchodní sluţby ostatním provozovatelům veřejných telekomunikačních sítí a 

poskytovatelům veřejných telekomunikačních sluţeb v České republice i v zahraničí 

 

K 31. prosinci 2011 byly součástí Skupiny dceřiné společnosti uvedené v Tabulce 1 a 

přidruţené společnosti uvedené v Tabulce 2. 
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Tabulka 1: Dceřiné společnosti Skupiny Telefónica Czech Republic 
Dceřiné společnosti 

Obchodní 

firma 
Sídlo Oblast podnikání IČ Základní kapitál 

Podíl 

společnosti 

na zákl. 

kapitálu v% 

Telefónica O2 

Business 

Solutions, 

spol. s r.o.  

Praha 4-Michle, 

Za Brumlovkou 

266/2,  

PSČ 140 00  

Datové sluţby a 

konzultace v oblasti 

telekomunikací, 

poskytování sluţeb 

IT/ICT  

45797111  10 000 000 Kč  100%  

CZECH 

TELECOM 

Austria GmbH  

c/o Vienna 

CityTax 

Steuerberater 

GmbH,  

PSČ 1220 

Rakousko  

Veřejné poskytování 

pronájmu okruhů 

prostřednictvím 

pevné 

telekomunikační sítě  

FN229578s  35 000 EUR  100%  

CZECH 

TELECOM 

Germany 

GmbH  

Kennedyallee 

97a, Frankfurt 

am Main,  

PSČ 60596 

Německo  

Pronájem 

telekomunika-čních 

okruhů  

HRB51503  25 000 EUR  100%  

Telefónica 

Slovakia, s.r.o.  

Einsteinova 24  

Bratislava  

PSČ: 851 01  

Slovensko  

Provoz veřejné 

telekomunikační sítě; 

poskytování veřejné 

telekomunikační 

sluţby pronájmu 

telekomunikačních 

okruhů  

35848863  240 000 000 EUR  100%  

Internethome, 

s.r.o.  

Praha 4-Michle, 

Za Brumlovkou 

266/2,  

PSČ 140 00  

Sluţby přístupu k 

internetu na 

technologii WiFi  

24161357  200 000 Kč  100%  

Zdroj: Telefónica Czech Republic, Výroční zpráva 2011, str. 21 
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Tabulka 2: Přidružené společnosti Skupiny Telefónica Czech Republic 
Přidružené společnosti : 

Obchodní 

firma 
Sídlo Oblast podnikání IČ Základní kapitál 

Podíl 

společnosti 

na zákl. 

kapitálu v% 

AUGUSTUS 

spol. s r.o.  

Praha 10-

Vinohrady,  

Na Zájezdu 

1935/5,  

PSČ 101 00  

Poradenská a 

zprostředkovatelská 

činnost v netelekomu-

nikační oblasti  

49356160  166 000 Kč  39,76%  

První 

certifikační 

autorita, a.s.  

Praha 9-Libeň,  

Podvinný mlýn 

2178/6,  

PSČ 190 00  

Poskytování 

certifikačních sluţeb 

v oblasti 

elektronického 

podpisu  

26439395  20 000 000 Kč  23,25%  

MOPET CZ 

a.s.  

Praha 4-Nusle, 

Hvězdova 

1716/2b,  

PSČ 140 78  

Sluţby placení v 

reálném čase 

prostřednictvím 

mobilu  

24759023  104 000 000 Kč  14,29%  

Zdroj: Telefónica Czech Republic, Výroční zpráva 2011, str. 21 

 

3.2 STRUKTURA KONSOLIDOVANÝCH VÝNOSŮ SKUPINY TELEFÓNICA 

CZECH REPUBLIC V ROCE 2011 

 

V této části jsou prezentovány a komentovány konsolidované výnosy Skupiny, zpracované v 

souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Příloha 5 této diplomové práce 

obsahuje konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Skupiny. 

  

Výnosy Skupiny se podle segmentů dělí na výnosy: 

 Fixní – telefonní a datové sluţby s pouţitím pevné telefonní sítě, WiFi infrastruktury 

a IS/ICT sluţeb poskytovaných společností Telefónica CR a ostatními dceřinnými 

společnostmi ve Skupině. 

 Mobilní – mobilní telefonní sluţby poskytované společností Telefónica CR a 

společností Telefónica Slovakia. 

V Příloze 6 této diplomové je uvedeno vykazování těchto segmentů za rok 2011. 
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Základní rozdělení výnosů Skupiny na provozní a finanční výnosy je znázorněno v Příloze 7 

této diplomové práce. Provozní výnosy Skupiny se dělí na výnosy z telekomunikačních a 

netelekomunikačních sluţeb. Provozní výnosy z telekomunikačních sluţeb tvoří 

nejobjemnější část výnosů Skupiny a zahrnuje výnosy z hlasových sluţeb, výnosy 

z paušálních poplatků, výnosy z datových sluţeb a ostatní konsolidované výnosy. Meziroční 

vývoj těchto výnosů je znázorněný v Grafu 1. 

 

Graf 1: Meziroční vývoj provozních výnosů z telekomunikačních služeb 

 

Zdroj: Autor 

 

3.2.1 Výnosy z hlasových služeb 

 

Výnosy z hlasových sluţeb, které tvoří hovorné, výnosy z propojení a ostatní velkoobchodní 

sluţby dosáhly v roce 2011 celkové výše 18,2 mld. Kč, o 12,6% méně neţ v roce 2010. 

Samotné výnosy z hovorného poklesly o 12,0% na 10,5 mld. Kč kvůli niţšímu hlasovému 

provozu generovaného v pevných sítích, většímu počtu minut zahrnutých v měsíčních 

mobilních paušálních poplatcích a konkurenčnímu tlaku na minutovou cenu volání. Výnosy z 

propojení a ostatních velkoobchodních sluţeb dosáhly v roce 2011 výše 7,7 mld. Kč, o 13,3% 

meziročně méně, zejména díky sníţení mobilních terminačních poplatků, niţšímu příchozímu 

mobilnímu hlasovému provozu a niţším výnosům z tranzitních sluţeb.  
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Celkový mobilní hlasový provoz poskytovaný společností Telefónica CR vzrostl v roce 2011 

meziročně o 1,9% na 8 956 milionů minut. Tento nárůst souvisel s vyšším počtem zákazníků 

smluvních sluţeb a s vánoční kampaní pro tento zákaznický segment, která nabízela 

dvojnásobný počet minut v rámci všech tarifů. Hlasový provoz generovaný v pevné síti 

poklesl v roce 2011 meziročně o 13,4% na 1 507 milionů minut. Tento vývoj byl nadále 

ovlivněn poklesem počtu pevných telefonních (hlasových) linek a nahrazováním fixního 

hlasového provozu provozem mobilním.  

 

3.2.2 Výnosy z paušálních poplatků  

 

Výnosy společnosti Telefónica CR z paušálních poplatků se v roce 2011 sníţily meziročně o 

4,9% na 12,9 mld. Kč, zejména díky niţšímu počtu pevných hlasových linek. Ten nebyl plně 

kompenzován nárůstem zákazníků smluvních sluţeb v České republice i na Slovensku.  

 

Celkový počet mobilních zákazníků v České republice dosáhl k 31. prosinci 2011 výše 4,942 

miliónů, meziročně o 2,1% více. Za celý rok 2011 se jejich počet zvýšil o 103,1 tisíce ve 

srovnání s 5-ti tisíci v roce 2010 (bez zahrnutí jednorázového sníţení o neaktivní zákazníky 

smluvních sluţeb ve druhém čtvrtletí 2010). Počet zákazníků smluvních sluţeb vzrostl 

meziročně o 6,5% na 3,049 miliónů na konci roku 2011. V průběhu roku 2011 se jejich počet 

zvýšil o 185,7 tisíc, coţ bylo o 15,9% více ve srovnání s rokem 2010 (bez zahrnutí 

jednorázového sníţení o 111 tisíc neaktivních zákazníků ve druhém čtvrtletí 2010). Tento 

výsledek souvisí s pokračujícím přechodem zákazníků z předplacených sluţeb na tarifní 

sluţby, nárůstem zákazníků mobilního internetu, rostoucí penetrací chytrých telefonů a niţší 

mírou odchodu zákazníků. Na konci roku 2011 tak podíl smluvních zákazníků na celkovém 

počtu zákazníků činil 61,7%, coţ představuje nejvyšší podíl v historii a meziroční nárůst o 2,5 

procentních bodů. Počet zákazníků předplacených sluţeb dosáhl ke konci roku 2011 výše 

1,892 miliónů, meziročně o 4,2% méně. Za celý rok 2011 poklesl jejich počet o 82,6 tisíce, 

coţ představuje zlepšení oproti 155,2 tisíce v roce 2010. Navíc, ve čtvrtém čtvrtletí se jejich 

počet zvýšil o 5,5 tisíce, coţ je první čtvrtletní nárůst od třetího čtvrtletí roku 2009. K tomuto 

výsledku pomohla úspěšná vánoční kampaň a niţší míra odchodu zákazníků.  
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V roce 2011 dosáhla celková průměrná měsíční míra odchodu mobilních zákazníků, tzv. 

churn, v České republice hodnoty 1,85%, coţ představuje meziroční sníţení o 0,5 procentního 

bodu. Tento pokles je výsledkem niţší průměrné měsíční míry odchodu zákazníků smluvních 

sluţeb, která v roce 2011 dosáhla 1,09% a ve čtvrtém čtvrtletí historicky nejniţší úrovně 

0,99%, tj. o 0,3 procentního bodu meziročně méně. Ke zlepšení došlo i u průměrné měsíční 

míry odchodu zákazníků předplacených sluţeb. Ta v roce 2011 dosáhla 3,03%, meziročně o 

0,4 procentního bodu méně, díky zaměření společnosti na získávání zákazníků s vyšší 

kvalitou a úspěchu věrnostního programu, ve kterém jsou zákazníci odměňováni při 

pravidelném dobití kreditu.  

 

V roce 2011 dosáhl průměrný měsíční výnos na zákazníka – ARPU (Average revenue per 

user) výše 423,7 Kč, meziročně o 9,6% méně, zejména kvůli sníţení mobilních terminačních 

poplatků. Bez vlivu sníţení mobilních terminačních poplatků by pokles dosáhl 5,7%. Hlavním 

důvodem tohoto poklesu je pokles hlasového ARPU kvůli přetrvávajícím konkurenčním 

tlakům. ARPU zákazníků smluvních sluţeb dosáhl v roce 2011 výše 577,9 Kč, meziročně o 

12,4% méně (bez vlivu sníţení mobilních terminačních poplatků by pokles dosáhl 8,9%). 

ARPU zákazníků předplacených sluţeb klesl v roce 2011 meziročně o 9,6% na 186,2 Kč. 

Průměrný výnos z datových sluţeb poklesl v roce 2011 meziročně o 2,4% na 117,2 Kč. Za 

tímto poklesem stály zejména niţší ceny datového roamingu a větší počet SMS/MMS 

zahrnutých v měsíčním paušálu. Nicméně bez těchto dvou faktorů (datový roaming, SMS a 

MMS) by průměrný datový ARPU v roce 2011 meziročně vzrostl o 2,4% vlivem 

pokračujícího nárůstu počtu zákazníků mobilního internetu.  

 

Celkový počet pevných linek klesl k 31. prosinci 2011 meziročně o 5,2% na 1,582 miliónů. 

Za celý rok 2011 se tak jejich počet sníţil o 87,3 tisíce, coţ je o 13,9% méně neţ v roce 2010, 

kdy došlo k poklesu o 101,4 tisíce. Za tímto zlepšením stojí zpomalení tempa poklesu 

tradičních hlasových linek (meziročně o 22,4%) a nárůst počtu zákazníků vyuţívajících 

sluţby vysokorychlostního internetu bez hlasového paušálu o 45,0%.  

 

V průběhu roku 2011 vzrostl celkový počet zákazníků na Slovensku, zejména vlivem silného 

růstu počtu zákazníků smluvních sluţeb, o 283,7 tisíce. Na konci roku 2011 tak jejich počet 

dosáhl výše 1,164 miliónů, jenţ představuje meziroční nárůst o 32,2%. Počet smluvních 

zákazníků se meziročně zvýšil o 48,9% na 498 tisíc. Počet zákazníků předplacených sluţeb se 

v průběhu roku 2011 zvýšil o 22,0% na 666 tisíc. Díky tomu se dále zlepšila zákaznická 
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struktura a na konci roku 2011 dosáhl podíl smluvních zákazníků na celkovém počtu 

zákazníků výše 42,8%, coţ představuje meziroční nárůst o 4,8 procentního bodu.  

 

3.2.3 Výnosy z datových služeb 

 

Celkové výnosy z datových sluţeb, které tvoří pronajaté okruhy a fixní datové sluţby, 

internet, mobilní datové sluţby a O2TV, neboli televize přes internetový protokol, zůstaly v 

roce 2011 na stejné úrovni jako v roce 2010 a dosáhly výše 11,5 mld. Kč. Z toho výnosy z 

pronajatých okruhů a fixních datových sluţeb poklesly o 9,5% na 2,8 mld. Kč, zejména kvůli 

poklesu výnosů z pronajatých okruhů, které nebyly plně vykompenzovány nárůstem výnosů z 

datových sluţeb na bázi IP. Výnosy z internetu vzrostly o 2,8% na 5,5 mld. Kč, a to nárůstem 

počtu zákazníků xDSL (celá rodina specifikací digitální přípojky, DSL – Digital Subscriber 

Line) a přechodu stávajících zákazníků na sluţby VDSL – Very high bit rate DSL 

(nejrychlejší varianta xDSL). Výnosy z mobilních datových sluţeb se zvýšily o 9,7% na 2,6 

mld. Kč. Za tímto nárůstem stojí zejména úspěšná marketingová kampaň zaměřená na 

podporu prodeje chytrých telefonů, která vedla ke zrychlení nárůstu jejich penetrace na téměř 

20% na konci roku 2011 a nárůstu zákazníků sluţeb internetu v mobilu. K nárůstu výnosů 

pozitivně přispěl i růst zákazníků mobilního vysokorychlostního internetu a vyšší výnosy na 

Slovensku v souvislosti se spuštěním sluţeb na bázi technologie 3G.  

 

Počet přípojek xDSL dosáhl na konci roku 2011 výše 872 tisíc, meziročně o 8,1% více. V 

průběhu roku 2011 se jejich počet zvýšil o 65,6 tisíce. K 31. prosinci 2011 vyuţívalo sluţbu 

vysokorychlostního internetu zaloţenou na technologii VDSL, kterou společnost uvedla na 

trh v květnu, jiţ 103,2 tisíce zákazníků, coţ představuje 12% celkového počtu zákazníků 

xDSL sluţeb a zhruba ¼ celkové zákaznické báze, která je v dosahu technologie VDSL. Počet 

zákazníků sluţby O2TV vzrostl v průběhu roku 2011 o 5,0% na 136 tisíc, kdyţ ve čtvrtém 

čtvrtletí se jejich počet zvýšil o 5,0 tisíce, po úspěšné vánoční kampani, v rámci níţ si mohli 

zákazníci tuto sluţbu pořídit ve výhodném balíčku spolu s vysokorychlostním internetem.  
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3.2.4 Ostatní konsolidované výnosy 

 

Konsolidované výnosy z ostatních sluţeb, mezi které patří SMS, MMS, PRMS, sluţby 

obsahu, prodej zboţí, příslušenství, aktivační poplatky, informační a komunikační technologie 

(ICT) a zákaznická řešení a ostatní telekomunikační sluţby, vzrostly v roce 2011 dohromady 

o 1,1% na 9,8 mld. Kč. Z toho výnosy z SMS, MMS, PRMS, sluţeb obsahu vzrostly o 0,9% 

na 4,8 mld. Kč, zejména díky nárůstu výnosů na Slovensku, zatímco tyto výnosy v České 

republice klesly kvůli většímu počtu SMS a MMS zahrnutých v měsíčních paušálních 

poplatcích. Výnosy z prodeje zboţí, příslušenství a aktivačních poplatků dosáhly v roce 2011 

výše 1,7 mld. Kč, coţ je o 13,2% meziročně více, díky vyšším výnosům z prodeje mobilních 

telefonů a zařízení pro přístup k internetu. Výnosy z ICT a zákaznických řešení dosáhly výše 

2,4 mld. Kč, coţ představuje solidní úroveň v prostředí napjatých výdajů vládních institucí, 

které jsou hlavními zákazníky v této oblasti. 

 

3.3 VYKAZOVÁNÍ VÝNOSŮ VE SKUPINĚ TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC 

 

Výnosy, zahrnující trţby z prodeje zboţí a z poskytnutých sluţeb, se vykazují bez daně z 

přidané hodnoty, beze slev a po odečtení výnosů v rámci Skupiny, tzv. double booking. 

Výnosy jsou oceněny v reálné přijaté hodnotě nebo v nárokované protihodnotě. Výnosy jsou 

vykazovány ve výši očekávaného a pravděpodobného přijetí ekonomických uţitků, pokud 

částka výnosů můţe být spolehlivě oceněna. Pokud je to nutné, výnos je rozdělen na odděleně 

identifikovatelné sloţky. 

 

V závislosti na zvoleném zákaznickém programu (tarifu) Skupina nabízí zákazníkům volné 

minuty. Nevyuţité volné minuty evidované ke konci měsíce mohou být vyuţity v měsíci 

následujícím. Skupina není povinna zákazníkům nevyuţité volné minuty proplácet a moţnost 

jejich vyuţití v jiném neţ daném měsíci je limitována do konce měsíce následujícího. Skupina 

vykazuje výnos z volných minut v období, ve kterém byly poskytnuty a vyuţity související 

sluţby, je-li dopad materiální. Nevyuţité volné minuty jsou časově rozlišeny a vykázány aţ 

k okamţiku jejich vyuţití nebo jejich propadnutí. 
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Při určování, zda výnosy vykazovat v brutto výši (tj. s odděleným vykázáním nákladů) nebo 

v netto výši, Skupina posuzuje následující indikace pro vykazování v brutto výši: 

 Skupina je v příslušné transakci primární závaznou stranou; 

 Skupina nese obecné riziko zásob; 

 Skupina má cenovou volnost; 

 Skupina na produktu provádí úpravy nebo poskytuje další související sluţby; 

 Skupina má volnost v rozhodování o výběru dodavatelů; 

 Skupina realizuje specifikaci produktu nebo sluţby; 

 Skupina nese riziko z nevýběru finanční částky od odběratele; 

 Skupina má moţnost nastavit podmínky transakce; 

 Skupina má nad transakcí manaţerskou kontrolu. 

 

Pro rozhodování, jaký účetní postup pouţít v principálních/zprostředkovatelských vztazích, 

je brána v úvahu relativní váha kaţdého z výše uvedených indikátorů. Vstoupí-li Skupina do 

vztahu naplňující charakter zastupování/zprostředkování, je Skupina klasifikována jako 

zprostředkovatel a výnosy jsou uznány v netto hodnotách, tj. pouze částky odpovídající marţi 

nebo realizované provizi. 

 

Výnosy ze smluv o zhotovení (dlouhodobé kontrakty) za pevně stanovenou cenu jsou 

vykazovány dle metody procenta rozpracovanosti měřeného objemu v závislosti na 

procentním podílu vynaloţených, skutečných nákladů do sledovaného data k celkovým 

odhadovaným nákladům smlouvy. Očekávaná ztráta ze smlouvy o zhotovení je okamţitě 

vykázána jako náklad, pokud je pravděpodobné, ţe celkové náklady předmětu smlouvy 

překročí celkový výnos ze smlouvy. 

 

3.3.1 Výnosy z pevné telefonní sítě 

 

Výnosy z pevné telefonní sítě se vykazují následovně: 

 Místní a mezinárodní hovorné – výnosy z hovorného jsou vykazovány ve výkazu 

zisků a ztrát v okamţiku uskutečnění hovoru. 

 Univerzální sluţba – Skupina je povinna poskytovat určité fixní telekomunikační 

sluţby vymezené Zákonem o elektronických komunikacích, mezi které patří například 
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provozování telefonních budek. Relevantní náklady jsou kompenzovány Českým 

telekomunikačním úřadem (ČTÚ). Skupina vykazuje výnosy s pouţitím brutto 

principu a s pouţitím akruálního principu pro vykazování výnosů. 

 Stálé poplatky za přístup do sítě – stálé poplatky za přístup do sítě jsou vykazovány ve 

výkazu zisků a ztrát v období, se kterým věcně souvisí. 

 Výnosy z prodeje předplacených karet – výnosy z prodeje předplacených karet jsou 

vykazovány aţ v okamţiku pouţití karty zákazníkem. Doba platnosti předplacených 

karet není delší neţ 36 měsíců. 

 Zřizovací poplatky – zřizovací poplatky, tj. poplatky za připojení zákazníků do 

telefonní sítě, jsou časově rozlišeny a vykazovány ve výkazu zisků a ztrát po dobu 

smluvního vztahu se zákazníkem, pokud jsou materiální. 

 Prodeje přístrojů a ostatního zboţí – výnosy z prodeje přístrojů a příslušenství pro 

fixní telefonii jsou vykazovány v okamţiku uskutečnění prodeje, tj. v okamţiku, kdy 

došlo k převodu významných rizik a odměn z vlastnictví zboţí na kupujícího. 

 Zpřístupnění účastnického vedení (místní smyčky) – výnosy z aktivace zpřístupnění 

účastnického vedení jsou časově rozlišovány ve výkazu zisků a ztrát a účtovány 

v období, ve kterém je sluţba poskytnuta. Pravidelné měsíční poplatky jsou 

vykazovány na lineární bázi pro období, ve kterém je sluţba čerpána. Výnosy 

z přípravy místa pro zpřístupnění účastnického vedení (tzv. kolokace) pro 

alternativního operátora je účtována předem ve výkazu zisků a ztrát v době, kdy je 

zpřístupnění realizováno. 

 Audiotex – výnosy ze sluţby audiotex, tj. hlasové sluţby obsahového charakteru 

účtované zvláštním tarifem, pomocí níţ je zákazníkům umoţněn přístup ke sluţbám 

partnerských společností, jsou vykazovány v netto hodnotách. 

 Sluţby informační a komunikační technologie – sluţby informační a komunikační 

technologie zahrnují komplexní zákaznická řešení a řízené sluţby, zejména systémová 

integrace, outsourcing, projektová řešení, vývoj software. Vykazování výnosů 

reflektuje na podstatu poskytovaných sluţeb. 
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3.3.2 Výnosy z mobilní telefonní sítě 

 

Za poskytování zákaznického vyuţívání mobilní telefonní sítě, propojení a roamingu Skupina 

generuje výnosy z mobilních sluţeb. Skupina má rovněţ výnosy z prodeje mobilních telefonů 

včetně příslušenství a z příslušných aktivačních poplatků. 

 

Výnosy z mobilní telefonní sítě se vykazují následujícím způsobem: 

 Hovorné – výnosy ze sluţeb typu „post-paid“ (tj. hovorné fakturované zákazníkům aţ 

po uskutečnění sluţby) jsou zákazníkům fakturovány měsíčně. Výnosy z těchto sluţeb 

jsou vykazovány v okamţiku vyuţití hovorného a jiných sluţeb. Zákazníci 

se sluţbami typu „pre-paid“ (tj. předplacených sluţeb) mají k dispozici kredit, který 

jim dává právo na vyuţití určitého objemu hovorného a ostatních sluţeb. Výnosy u 

těchto zákazníků jsou odkládány do okamţiku, kdy je vyuţito hovorného, nebo jsou 

poskytnuty jiné sluţby. Odhad nevyuţitého hovorného je vykázán ve výkazu zisků a 

ztrát v okamţiku nabití, respektive aktivace, a rozprostřen po průměrnou dobu, po 

kterou zákazník spotřebovává nakoupený kredit. Pro kalkulaci tohoto odhadu Skupina 

aplikuje procentuální míru expirace nevyuţitého hovorného spočítanou z historických 

údajů. 

 Zřizovací poplatky – zřizovací poplatky, tj. poplatky za připojení zákazníků do 

telefonní sítě, jsou časově rozlišovány a vykazovány ve výkazu zisků a ztrát po 

odhadovanou průměrnou dobu vztahu se zákazníkem, pokud jsou materiální. 

 Prodej zařízení a mobilních sluţeb – měsíční výnosy ze sluţeb a výnosy z prodeje sad 

mobilních telefonů jsou uznávány v okamţiku dodávky produktu nebo poskytnutí 

sluţby distributorovi nebo konečnému zákazníkovi. Ztráty vzniklé v důsledku prodeje 

sad mobilních telefonů za zlevněnou cenu jsou uznávány ke dni prodeje. 

 Výnosy z roamingu – mobilní segment generuje výnosy z hovorného a ostatních 

sluţeb vyuţívaných zákazníky v rámci roamingu do partnerských sítí v jiných zemích 

a zákazníků partnerských operátorů ze zahraničí při roamingu do sítě mobilního 

segmentu. Pohledávky a závazky ve vztahu k ostatním operátorům se pravidelně 

započítávají a vyrovnávají.  

 Premium SMS – výnosy z premium SMS, krátkých textových zpráv umoţňujících 

zákazníkům zaplatit prostřednictvím mobilního telefonu za zboţí a sluţby 

poskytované jinými osobami, jsou vykazovány v netto hodnotách. 
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 Náklady – výnosy jsou poníţeny o slevy přímo spojené s prodejem zařízení, SIM karet 

a aktivací v období prodeje produktu obchodnímu zástupci, distributorovi či 

konečnému zákazníkovi. Provize hrazené obchodním zástupcům za aktivace, 

marketingové akce a jiné aktivity se zahrnují do nákladů na prodej za dané období. 

 

3.3.3 Ostatní výnosy 

 

 Výnosy z propojení – výnosy z propojení vznikají z volání započatých, generovaných 

v sítích ostatních domácích či zahraničních operátorů, avšak vyuţívajících sítě 

Skupiny. Tyto výnosy jsou vykazovány ve výkazu zisků a ztrát v okamţiku přijetí 

hovoru do sítě Skupiny. Skupina hradí část z výnosů od svých zákazníků domácím a 

zahraničním operátorům, jejichţ síť je vyuţita při voláních započatých v síti Skupiny, 

avšak vyuţívajících sítě jiných domácích či zahraničních operátorů. Pohledávky a 

závazky ve vztahu k ostatním domácím a zahraničním operátorům se pravidelně 

započítávají a vyrovnávají.  

 Internetové, O2TV a datové sluţby – Skupina uskutečňuje výnosy za poskytování 

sluţby přístupu na Internet, O2TV a ostatních datových sluţeb. Tyto výnosy jsou 

vykazovány ve výkazu o úplném výsledku k okamţiku poskytnutí sluţby. 

 Dividendové příjmy – dividendové příjmy jsou vykazovány v okamţiku vzniku práva 

na přijetí platby. 

 Úrokové příjmy – výnosy jsou vykazovány ve věcné a časové souvislosti za pouţití 

metody efektivních úrokových sazeb. 

 Prodeje na splátky – výnos bez úroku a přiřaditelný k prodejní ceně je vykazován k 

datu realizace prodeje. Prodejní cena se rovná současné hodnotě určené diskontováním 

nevyrovnaných splátek při dané úrokové sazbě. Úroková část je vykazována jako 

výnos v období, se kterým časově souvisí, a je přitom pouţita metoda efektivní 

úrokové sazby.  
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3.4 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE SPOLEČNOSTI 

TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC 

 

Informační technologie (IT) nebo komunikační technologie jiţ dnes chápeme jako jeden celek 

(ICT). Ţádná společnost se dnes bez nich neobejde. ICT infrastruktura patří mezi 

nejdůleţitější strategické zdroje, které musí kaţdá organizace řídit. Kvalita systémů 

informačních a komunikačních technologií (ICT) je zcela zásadní pro sběr, analýzu a šíření 

informací napříč celou organizací. Kvalitní ICT sluţby musí zajistit, ţe poţadavky byznysu se 

smysluplně potkají s náklady, které si organizace můţe dovolit. 

 

Společnost Telefónica CR nabízí klientům velké mnoţství sluţeb v rámci informačních a 

komunikačních technologií. K nejdůleţitějším ICT řešením patří: 

 Řízené sluţby  

 Cloudová řešení 

 Kompletní kancelář  

 Machine to Machine (M2M) 

 Důvěryhodný archív 

 A další specifické projekty… 

 

3.4.1 Řízené služby 

 

V současnosti je moţné přenést kaţdodenní zodpovědnost spojenou s provozem a správou 

informačních a komunikačních technologií na jiný subjekt. Takovéto sluţby jsou obecně 

označovány jako řízené sluţby neboli managed services. Zajišťují garantovanou bezpečnost a 

dostupnost, jsou velice flexibilní a navíc organizace s nimi můţe výrazně ušetřit. 

 

Největší podskupinu řízených sluţeb tvoří sluţby řízeného hostingu, v případě Skupiny se 

jedná o sluţby O2 Managed Hosting. Patří do něj tři základní sluţby datových hostingových 

center:  

 O2 Managed Data Storage – slouţí pro bezpečné ukládání dat;  

 O2 Managed Backup & Restore – sluţba zálohování a obnovování dat; 

 O2 Managed Server Hosting – sluţba pronájmu virtuálních serverů. 
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K řízeným sluţbám dále patří správa dálkových sítí – Managed WAN a správa lokálních sítí – 

Managed LAN  

 

O2 Managed Data Storage vyuţije organizace, která hledá bezpečný prostor pro umístění 

podnikových dat a nechce investovat do vlastních datových úloţišť. Jiţ z definice řízených 

sluţeb vychází, ţe podnik zaplatí pouze za kapacitu, kterou skutečně potřebuje s tím, ţe 

příslušný datový prostor lze flexibilně měnit. Součástí sluţby je garance ochrany dat, 

odstranění závad ve smluvně stanoveném čase a smluvně zaručená dostupnost dat.  

 

O2 Managed Backup & Restore slouţí k bezpečnému zálohování klientských dat se zárukou 

jejich obnovy. Stačí si pouze definovat mnoţství, rychlost obnovy a dobu retence klientských 

dat.  

 

O2 Managed Server Hosting neboli pronájem výpočetního výkonu je optimálním řešením, 

pokud nechce organizace investovat do vlastního systému s moţností flexibilní změny 

výpočetního výkonu pro určité období, jako je například testování nové aplikace. Sluţba 

funguje tak, ţe dle aplikací, kterou chce organizace - klient pouţívat, je nastaven příslušný 

výpočetní výkon, který bude klient pro dané účely potřebovat. Tato aplikace je v provozu na 

serverech v majetku Telefónica CR umístěných v hostingovém centru poskytovatele, tj. 

rovněţ Telefónica CR.  

 

3.4.2 Cloudová řešení 

 

Cloudová řešení jsou technologická a obchodní uspořádání spočívající v tom, ţe informační 

systém podniku je uloţen v chráněném datovém hostingovém centru i mimo sídlo daného 

podniku. Uţivatelé, zaměstnanci podniku, k němu přistupují ze svých počítačů přes internet či 

jinou komunikační platformou, a to bezpečným a snadno vyuţitelným způsobem. 

 

Mezi Cloudová řešení Skupiny Telefónica zahrnujeme sluţby O2 Cloud – virtuální portál a 

O2 virtuální desktop. 

 

  



59 

 

Sluţba O2 Cloud – virtuální portál zaručuje: 

 vytváření virtuálních serverů a rychlý přístup prostřednictvím internetového 

prohlíţeče; 

 snadné a rychlé nastavení sluţby; 

 garance SLA (service level agreement) neboli dohoda o úrovni poskytovaných sluţeb;  

 moţnost zálohování dat a systémových disků.  

 

Na platformě O2 Cloud – virtuální portál je připraveno dedikované virtuální datové 

centrum (VDC), se kterým klient získává poţadovaný výpočetní výkon, paměť RAM, 

diskový prostor, konektivitu datového hostingového centra. Prostřednictvím portálu si klient 

můţe vytvářet virtuální servery, přidělovat jim potřebné prostředky, definovat uţivatelské 

přístupy a propojovat je mezi sebou. 

 

O2 virtuální desktop je vysoce výkonný virtuální počítač dostupný pro klienta kdekoliv. Tato 

sluţba nabízí: 

 více úloţného prostoru a více výpočetního výkonu neţ u stávající koncové stanice - 

počítače; 

 velmi rychlou odezvu aplikací; 

 nezávislost na pouţívané platformě nebo technologii počítače; 

 servis 24 hodin denně, 7 dní v týdnu; 

 vysokou míru zabezpečení dat; 

 výkonnější hardware a výrazně niţší náklady pro odběratele. 

 

Podniky nemusí pořizovat výkonné počítače, notebooky, terminály apod.. Veškeré náročné 

výpočty a sloţité operace zajišťuje v rámci sluţby O2 virtuální desktop společnost Telefónica 

CR. Okamţité odezva a vysoký výkon zvyšuje efektivitu práce zaměstnanců podniku. Tato 

sluţba nabízí snadný a rychlý přístup z  počítače nebo třeba z telefonu. Poţadované 

informace, respektive činnosti lze jednoduše zobrazit na libovolném typu zařízení (počítač, 

notebook, mobilní telefon, tablet aj.), a to prostřednictvím webového prohlíţeče. 

  

http://www.o2.cz/corporate/slovnik_pojmu_z_telekomunikaci/index$202073.html?dict=202072&word=139
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3.4.3  Kompletní kancelář 

 

Sluţba Kompletní kancelář umoţňuje podniku přenechat všechny starosti o hlasovou a 

datovou infrastrukturu dodavateli sluţby společnosti Telefónica CR. Ve sluţbě Kompletní 

kancelář je zahrnuto celkové síťové vybavení LAN, konfigurace virtuální privátní sítě - VPN, 

bezdrátové připojení LAN, odpovídající zajištění bezpečnosti a servis. Jednou z hlavních 

výhod celé sluţby jsou nulové počáteční investice a také skutečnost, ţe se klient nemusí starat 

o opravy, ať jde o software, či hardware. Klient hradí měsíčně částku pouze za porty, které 

opravdu vyuţívá, a dle jeho potřeb lze počet uţivatelů libovolně měnit. 

 

3.4.4 Machine to Machine (M2M) 

 

Souhrnným názvem pro komunikaci strojů mezi sebou nebo mezi strojem a člověkem je 

označení Machine to Machine neboli M2M. Pro jejich vzájemné připojení jsou připravené 

speciální sluţby s tarify O2 Machine a dalšími nadstavbovými řešeními. Doplnit je lze i třeba 

datovými balíčky a spravovat tak zařízení také v zahraničí.  

 

Příkladem řešení M2M můţe být například online správa firemního vozového parku. Pohyb 

firemních vozů můţe klient sledovat konkrétně se sluţbou O2 Car Control. Získá statistiky a 

přehledy o počtu najetých kilometrů, tankování a spotřebě paliva. Zároveň si zautomatizuje 

elektronické knih jízd pouţitelné pro daňové účely.  

 

Dalším příkladem mohou být koncové stanice v případě elektroměrů, také v nich je umístěná 

SIM karta s O2 M2M tarifem. Touto sluţbou je moţné získat informace o funkčnosti daného 

zařízení či uskutečnit odečet příslušného měřícího zařízení v okamţiku kdy uţivatel 

potřebuje. 

 

3.4.5 Důvěryhodný archív 

 

Přechod na systém zasílání elektronických dokumentů zaţívá boom, protoţe s ním odpadá 

problém se skladováním velkého mnoţství tiskovin, jako například ţádosti, vyjádření a další 
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obchodně-právní dokumenty. U těchto dokumentů je nutné zajistit archivaci a platnost před 

zákonem. 

 

Jiţ před dvěma roky vstoupil v platnost zákon o komunikaci se státními institucemi 

prostřednictvím datových schránek, respektive zasílání dokumentů v elektronické podobě. 

Málokdo si však uvědomuje, ţe dokumenty musí být elektronicky podepsané a mají proto 

kvůli časovému omezení validity elektronických podpisů pouze omezenou dobu platnosti. 

Digitální razítka a podpisy mají zpravidla dvouleté trvání. Tím je ohroţena i právní platnost 

takto podepsaných dokumentů po vypršení této lhůty.  

 

Jednou z moţností řešení je sluţba O2 Důvěryhodný archív, která představuje certifikované 

úloţiště Elekrotechnickým zkušebním ústavem. Po libovolně dlouhou dobu dokáţe prokázat, 

ţe daný dokument se během určité doby nezměnil, vznikl nejpozději v určitém časovém 

okamţiku, a ţe elektronické podpisy obsaţené v dokumentu jsou vytvořené v souladu s 

právními předpisy. Toto řešení má moţnost kdykoli dodat důkaz o platnosti a originalitě 

dokumentů pro případný soudní spor a vylučuje jakoukoli neoprávněnou manipulaci s 

dokumenty. 

 

3.5 PŘÍKLADY VYKAZOVÁNÍ VÝNOSŮ DLE IFRS A NÁSLEDNÁ 

KOMPARACE S VYKAZOVÁNÍM DLE ČÚL VE SPOLEČNOSTI 

TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC 

 

Cílem této části je poukázat na některé specifické momenty související s vykazováním výnosů 

podle IFRS, o nichţ bylo psáno jiţ v teoretické části diplomové práce. Níţe jsou uvedeny 

dílčí příklad z oblasti ICT řešení společnosti Telefónica CR, jejichţ úkolem je objasnit 

principy vykazování výnosů a následně je porovnat s vykazováním dle ČÚL.  

 

3.5.1 Oceňování výnosů 

 

Příklad 1:  

Společnost Telefónica CR uzavřela 01.05.2011 smlouvu se svým odběratelem, ve které bylo 

stanoveno, ţe pokud v období 12-ti kalendářních měsíců od účinnosti smlouvy, tj. od 
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01.05.2011 za pronájem výpočetního výkonu v rámci sluţby O2 Managed Server Hosting 

odběratel vynaloţí minimálně 200 tisíc Kč bez DPH, získá zpětně slevu ve výši 10%. 

Odběratel k datu účetní závěrky tj. k 31.12.2011 vyuţil sluţby O2 Managed Server Hosting 

v hodnotě 150 tisíc Kč bez DPH. Jaká bude výše trţeb společnosti Telefónica CR k datu 

sestavení účetní závěrky, tj. k 31.12.2011? 

 

Princip IFRS: Odečtení slev a mnoţstevních rabatů 

Výnosy musí být oceněny v reálné hodnotě přijaté nebo nárokované protihodnoty a po 

odečtení eventuálních obchodních slev nebo mnoţstevních rabatů poskytnutých účetní 

jednotkou.
49

 

 

Řešení podle IFRS: 

Společnost Telefónica CR musí nejprve ke dni účetní závěrky propočítat očekávané výnosy 

od 01.05.2011 aţ do 30.04.2012, tj. za 12 kalendářních měsíců následujícím způsobem:  

150 tis./8 (měsíců v roce 2011) x 12 (doba kontraktu) = 225 tisíc Kč.  

 

Očekávané výnosy převýšily částku 200 tisíc Kč, tzn., ţe slíbená sleva ve výši 10% bude 

odběrateli poskytnuta a tudíţ výnos náleţící za rok 2011 bude o slevu sníţen takto: 

150 tis. x (1- 10%) = 135 tisíc Kč.  

 

Vypočtenou hodnotu ve výši 135 tisíc Kč bez DPH si společnost Telefónica CR vykáţe do 

výnosů roku 2011. 

 

Princip ČÚL: Odečtení slev a mnoţstevních rabatů 

Slevy a sráţky jsou u dodavatele součástí trţeb, mohou však být pro ně zřízeny samostatné 

analytické účty. Za slevy a sráţky se povaţují všechny poloţky bez zřetele k tomu, zda 

zákazník měl předem na slevu nárok, či zda jde o slevu dodatečně uznanou.
50

 Dodavatel můţe 

tedy poskytnout odběrateli dodatečnou slevu na základě splnění určité smluvní podmínky. O 

této dodatečné slevě lze účtovat pomocí dohadné poloţky pasivní. V případě dohadné poloţky 

pasivní se jedná o pasiva, která nelze vykázat jako obvyklé závazky, protoţe nejsou doloţeny 

                                                           
49

 IAS 18 

50
 Český účetní standard pro podnikatele č. 019 
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potřebnými doklady nebo není známa jejich přesná výše; jde vlastně o očekávané závazky. 

Odhad částky dohadné poloţky lze zjistit např. na základě uzavřené smlouvy nebo 

z přístupných ceníků atd.. 

 

Řešení podle ČÚL: 

Sleva se na konci účetního období nezapočítává, ale tvoří se k ní dohadná poloţka pasívní, 

pokud je pravděpodobné, ţe nárok na slevu vznikne. Dohadná poloţka byla odhadnuta 

společností Telefónica CZ ve výši 15 tisíc Kč bez DPH, jeţ se zaúčtuje proti příslušnému 

nákladovému účtu. Společnost si tedy zaúčtuje výnos ke dni účetní závěrky ve výši:  

150 tisíc Kč – 15 tisíc Kč = 135 tisíc Kč bez DPH. 

 

Nárok na slevu vznikne odběrateli tedy aţ v dalším období po zaplacení dohodnuté částky 

200 tisíc Kč, za kterou sleva náleţí. Dohadná poloţka bude poté zrušena a souvztaţně se sníţí 

pohledávka vůči odběrateli.  

 

Komparace účetních postupů pro Příklad 1: 

Zatímco v případě Mezinárodních standardů se výnosy vykazují aţ po odečtení slev, naproti 

tomu jsou v případě ČÚL slevy součástí výnosů a v případě jejich uplatnění sniţují 

pohledávky a trţby společnosti. Způsob účtování v Příkladu 1 je podle IFRS a podle ČÚL 

podobný. K datu účetní závěrky jsou vykázány výnosy ve stejné výši. Rozdílnost účtování 

spočívá pouze v pouţití rozlišných nástrojů vykazování. Podle IFRS se k datu sestavení účetní 

závěrky zjišťuje pravděpodobnost poskytnutí zpětné slevy, avšak podle ČÚL se v tomto 

případě tvoří dohadná doloţka, která sniţuje hodnotu výnosů. 

 

Příklad 2: 

Společnost Telefónica CR s odběratelem uzavřela 10.12.2010 smlouvu o prodeji serveru 

k termínu 01.01.2011. Faktura znějící na částku 1 milion Kč bez DPH, má však splatnost za 2 

roky. Prodejní cena při prodeji za hotové činí 900 tisíc Kč bez DPH. Jak bude tato transakce 

zaúčtovaná? 

 

Princip IFRS: Odloţená platba 

Pokud je příjem peněz či peněţních ekvivalentů odloţen, účetní jednotka můţe například 

poskytnout odběrateli bezúročný úvěr nebo můţe od odběratele přijmout na úhradu prodaného 

zboţí směnku s úrokovou sazbou niţší, neţ je trţní úroková míra. Pokud taková dohoda ve 
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skutečnosti tvoří finanční transakci, bude se posuzovat podle IAS 39 - Finanční nástroje: 

účtování a oceňování. V tomto případě bude reálná hodnota zjištěna tak, ţe budou 

diskontovány budoucí peněţní toky úrokovou mírou, která je rovna buď úrokové míře 

podobného finančního nástroje s podobným úvěrovým rizikem nebo úrokovou mírou, kterou 

je moţno nominální částku nástroje diskontovat na prodejní cenu zboţí nebo sluţeb.
51

 

 

Řešení podle IFRS: 

Společnost musí dopočítat úrokovou míru podle vztahu: 

1 n

SH

BH
i

, kde: 

i = úroková míra, n = počet let, BH = budoucí hodnota, SH = současná hodnota. 

Výpočtem dostaneme úrokovou míru ve výši 5,41%. V prvním roce společnost vykáţe 

provozní výnos 900 tisíc Kč za prodej serveru a rovněţ vykáţe úrok – finanční výnos za první 

rok ve výši:  

900 tisíc * 5,41= 48,7 tisíc Kč.  

Ve druhém roce vykáţe zbylý úrok výnosem ve výši: 

1 milion – 900 tisíc – 48,7 tisíc = 51,3 tisíc Kč.  

 

Princip IFRS: Odloţená platba: 

V případě odloţené úhrady nejsou výnosy diskontovány s výjimkou smluvních úroků. 

 

Řešení podle ČÚL: 

Výnos z prodeje zboţí se uzná v okamţiku převodu právního titulu k vlastnictví zboţí, tedy v 

okamţiku prodeje. Částka podle vystavené faktury 1 milion Kč bez DPH je vykázána jako 

výnos. Při prodeji vzniká společnosti zároveň pohledávka vůči odběrateli do finální úhrady.  

 

Komparace účetních postupů pro Příklad 2: 

Pokud je příjem peněz či peněţních ekvivalentů odloţen, reálná hodnota úhrady můţe být 

niţší neţ nominální obnos přijatých nebo nárokovaných peněz, proto se podle IFRS musí 

vypočítat úrok vyplývající z odloţené úhrady pohledávky, který se vykáţe ve výsledovce 

společnosti jako finanční výnos. V případě odloţené úhrady podle ČÚL nejsou výnosy 

                                                           
51

 IAS 18 
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diskontovány s výjimkou smluvních úroků. Z toho vyplývá, ţe ČÚL nezohledňuje v případě 

odloţené splatnosti pohledávek faktor času a s tím spojené znehodnocování peněz. 

 

Příklad 3: 

Společnost Telefónica CR nabízí klientovi datový prostor ve svém hostingovém centru pro 

umístění zálohy jeho dat. Klient nabízí místo úhrady finančních prostředků recipročně 

společnosti Telefónica CR stejný datový prostor ve svém hostingovém centru pro jeho zálohu 

dat. Rozsah a parametry sluţby jsou shodné. Jak bude společnost Telefónica CR v tomto 

případě postupovat?  

 

Princip IFRS: Podobnost zboţí a sluţeb 

Pokud jsou zboţí nebo sluţby směněny či vyměněny za zboţí nebo sluţby podobné povahy a 

hodnoty, směna se nepovaţuje za transakci, při níţ vzniká výnos. Pokud je zboţí prodáno 

nebo jsou poskytnuty sluţby výměnou za rozdílné zboţí nebo sluţby, povaţuje se tato směna 

za transakci, při níţ vznikají výnosy.
52

 

 

Řešení podle IFRS: 

Telefónica CR můţe směnu sluţby v podobě datového prostoru pro zálohu dat s klientem 

provést. Poněvadţ společnost Telefónica CR účtuje podle IFRS, nesmí v tomto případě 

vykázat výnos ani náklad, neboť IFRS neakceptuje vykazování výnosů v případě směny zboţí 

nebo sluţeb obdobné povahy, jako je v tomto případě.  

 

Princip ČÚL: Podobnost zboţí a sluţeb: 

ČÚL vykazování směny či výměny zboţí nebo sluţeb podobné povahy a hodnoty neupravuje. 

 

Řešení podle ČÚL: 

Jelikoţ ČÚL vykazování směny zboţí a sluţeb obdobné povahy neupravuje, společnost můţe 

směnu sluţby v podobě poskytování datového prostoru pro zálohu dat provést a následně na 

základě vystavené faktury ji vykázat jako výnos souvztaţně s pohledávkou a na základě 

přijaté faktury od klienta společnosti Telefónica CR vzniká závazek a náklad.  
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U společností, které vykazují výnosy pouze podle ČÚL můţe být směna zboţí a sluţeb 

podobné povahy řešením, jak navýšit výnosy a to takovým způsobem, ţe sluţbu nebo zboţí, 

které je předmětem směny nadhodnotí. Zároveň však společnosti vzrůstají náklady ve stejné 

výši. Z daňového hlediska nedojde ke změně daňového základu. Tyto společnosti však 

nepodávají zcela věrný obraz o jejich finanční situaci. Z tohoto důvodu IAS 18 v IFRS 

nedovoluje z podobných transakcí vykazovat trţby. 

 

Komparace účetních postupů pro Příklad 3: 

Ustanovení standardu IAS 18 – Výnosy neopravňuje vykazovat výnosy ze směny zboţí a 

sluţeb podobné povahy, společnosti si však mohou tuto směnu kompenzovat. Naproti tomu 

ČÚL umoţňuje tuto směnu na základě vystavené faktury vykázat jako výnos a pohledávku a 

na základě přijaté faktury jako závazek a náklad.  

 

Příklad 4: 

Společnost Telefónica CR uzavřela smlouvu se svým odběratelem na poskytování komplexní 

sluţby správy a údrţby klientských aplikací na virtuálním serveru společnosti Telefónica CR 

v jeho hostingovém centru. Tato sluţba bude poskytována v období od 01.08.2012 do 

31.07.2015 v celkové hodnotě 7,2 miliónů Kč bez DPH, tj. 200 tisíc Kč za měsíc bez DPH. 

Odběrateli doposud činnosti správy a údrţby jeho aplikací poskytovala společnost APLI na 

základě platného kontraktu za 170.000 Kč/měsíc bez DPH. Mandatorní podmínkou odběratele 

pro uzavření smlouvy se společností Telefónica CR bylo, ţe společnost APLI bude nadále 

poskytovat doposud vykonávané činnosti v nezměněné míře a za stejných obchodních a 

cenových podmínek, avšak pod zmiňovaným kontraktem jako subdodavatel společnosti 

Telefónica CR. V případě, ţe by se tak nestalo, z jakýchkoliv důvodů můţe odběratel 

kdykoliv odstoupit od kontraktu se společností Telefónica CR. Ve zmiňovaném kontraktu 

mezi společností Telefónica CR a odběratelem je další podmínka, která říká, ţe Telefónica 

můţe fakturovat maximálně do výše 1,19 násobku ceny subdodavatele APLI. V jaké výši 

budou v tomto obchodním případě vykazovány měsíční výnosy společnosti Telefónica CR? 

Telefónica CR zastává roli zprostředkovatele či principála? 
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Princip IFRS: Vykazování výnosů v brutto a netto hodnotě ve společnosti Telefónica CR: 

Při určování, zda výnosy vykazovat v brutto výši (tj. s odděleným vykázáním nákladů) nebo 

v netto výši, společnost Telefónica CR posuzuje následující indikace pro vykazování v brutto 

výši: 

 společnost je v příslušné transakci primární závaznou stranou; 

 společnost nese obecné riziko zásob; 

 společnost má cenovou volnost; 

 společnost na produktu provádí úpravy nebo poskytuje další související sluţby; 

 společnost má volnost v rozhodování o výběru dodavatelů; 

 společnost realizuje specifikaci produktu nebo sluţby; 

 společnost nese riziko z nevýběru finanční částky od odběratele; 

 společnost má moţnost nastavit podmínky transakce; 

 společnost má nad transakcí manaţerskou kontrolu. 

Pro rozhodování, jaký účetní postup pouţít v principiálních (poskytovatelských) nebo 

zprostředkovatelských vztazích, je brána v úvahu relativní váha kaţdého z výše uvedených 

indikátorů. Vstoupí-li společnost do vztahu naplňující charakter zastupování/zprostředkování, 

je společnost klasifikována jako zprostředkovatel a výnosy jsou uznány v netto hodnotách, tj. 

pouze částky odpovídající marţi nebo realizované provizi. 

 

Řešení podle IFRS: 

Jak bylo výše popsáno, pro vykazování výnosů v brutto a netto hodnotě je důleţité posoudit 

indikace celého obchodního případu, respektive smluvního kontraktu mezi odběratelem a 

společností Telefónica CR. Dle popisu příkladu 4 je společnosti Telefónica CR odběratelem 

předurčen subdodavatel. V zadání není precizně popsáno rozhraní činností jednotlivých 

dodavatelů, ale ze zadání vyplývá, ţe Telefónica CR nemá plnou volnost ve výběru 

dodavatelů, nemá cenovou volnost v tomto obchodním případě a podmínky k nastavení 

transakce jsou značně omezené. Tyto indikace směrují společnost Telefónica CR zásadně do 

role zprostředkovatele. Z tohoto důvodu bude výnos zaúčtován jako netto výnos, tj. 200 tisíc 

– 170 tisíc = 30 tisíc Kč za měsíc bez DPH. 

 

Princip ČÚL: Vykazování výnosů v brutto a netto hodnotě ve společnosti Telefónica CR: 

ČÚL z pravidla vykazuje výnosy v brutto hodnotě. Netto vykazování je moţné pouze 

v některých případech úrokových výnosů, dividend a podílů na zisku plynou-li z tuzemska. 
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Řešení podle ČÚL: 

Výnosy se budou v podmínkách ČÚL vykazovat v brutto hodnotě, tj. 200 tisíc Kč/měsíc bez 

DPH. Současně s výnosy budou vznikat společnosti Telefónica CR také náklady spojené 

s poskytováním sluţeb od subdodavatele APLI. Postavení principála a zprostředkovatele není 

v rámci ČÚL řešeno. 

 

Komparace účetních postupů pro Příklad 4: 

Pro určení zda li výnosy v IFRS vykazovat v brutto či netto hodnotách je zásadní v jakém 

smluvním vztahu a hlavně postavení je daná společnost, která chce výnos vykázat. 

Společnosti mohou vystupovat v roli principála (mandanta) nebo v roli zprostředkovatele. 

Vstoupí-li společnost do vztahu naplňující charakter zastupování/zprostředkování je 

klasifikována jako zprostředkovatel a výnosy jsou uznány v netto hodnotách. V případě role 

principála jsou výnosy společnosti vykázány v brutto hodnotách. ČÚL z pravidla vykazuje 

výnosy v brutto hodnotě. 

 

3.5.2 Identifikace transakce 

 

Příklad 5: 

Společnost Telefónica CR prodává v lednu roku 2011 server, jehoţ cena je 1,2 milionu Kč 

bez DPH. Server je zaplacen jiţ při podpisu smlouvy.V prodejní ceně serveru je dle kupní 

smlouvy zahrnuta i dohoda o úrovni poskytovaných sluţeb – SLA po dobu 4 let. Konkrétně se 

jedná o podporu, údrţbu a zvýšenou záruku na rychlost opravy či výměny součástí serveru či 

celého zařízení v řádech jednotek hodin. Expertním odhadem je hodnota SLA ohodnocena na 

200 tisíc Kč bez DPH za dobu 4 let. Jak bude ovlivněna výsledovka v jednotlivých letech?  

 

Princip IFRS: Identifikace transakce 

Kriteria IAS 18 – Výnosy pro uznání výnosu jsou obvykle aplikována samostatně u kaţdé 

transakce. Za určitých okolností je však nezbytné aplikovat tato kritéria na samostatně 

identifikovatelné sloţky jednotlivé transakce v zájmu toho, aby byla objasněna podstata 

transakce. Naproti tomu jsou tato kritéria aplikována společně na dvě nebo více transakcí, 
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jsou-li tyto transakce propojeny takovým způsobem, ţe obchodní efekt nelze pochopit bez 

odkazu na úplnou řadu transakcí.
53

  

 

Řešení podle IFRS: 

V prvním roce bude vykázán výnos z prodeje serveru: 

1,2 miliónu – 200 tisíc za SLA = 1,0 milión Kč bez DPH .  

 

V prvním roce bude vykázán výnos z poskytování SLA: 

200 tisíc za SLA / 4 = 50 tisíc Kč bez DPH.  

 

Zbylé výnosy z titulu poskytnutí SLA je nutné uznat a vykázat v obdobích, kdy byly/budou 

tyto sluţby skutečně poskytnuty, tj. v dalších jednotlivých letech zajišťující, respektive 

garantující podporu, údrţbu a zvýšenou záruku na rychlost opravy či výměny součástí serveru 

či celého zařízení. Společnost Telefónica CR bude vykazovat výnosy v následujících čtyřech 

letech tímto způsobem: 

Období: 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 

Vykázané výnosy 

(v Kč bez DPH): 

1 050 000 50 000 50 000 50 000 

 

Princip ČÚL: Identifikace transakce 

Identifikaci transakce ČÚL neupravuje.  

 

Řešení podle ČÚL: 

V tomto příkladě se výnosy stanovené ČÚL vykazují obdobným způsobem jako podle IFRS. 

Výnos ze zboţí je vykázán v okamţiku prodeje a v případě sluţby SLA v okamţiku 

poskytnutí této sluţby. Částka výnosů se ocení podle vystavené faktury. V prvním roce bude 

vykázán výnos z prodeje serveru v hodnotě 1 milion Kč bez DPH a trţba za SLA ve výši 50 

tisíc Kč bez DPH. Současně s těmito výnosy vznikaly společnosti pohledávky vůči odběrateli. 

Zbylé výnosy z SLA jsou časově rozlišovány do období, se kterým časově a věcně souvisejí a 

účtuje se o nich jako o výnosech příštích období. V dalších letech tedy dojde k zúčtování 

výnosů z SLA do běţného období ve stejné výši jako v případě vykazování podle IFRS. 
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Komparace účetních postupů pro Příklad 5: 

IAS 18 jasně vymezuje kritéria pro účtování výnosů. Pokud se prodej skládá například 

z prodeje zboţí i z poskytování sluţeb, tak jak je tomu i v tomto příkladě, musí být tato 

kritéria splněna v kaţdé jednotlivé transakci. Identifikace transakce není v případě ČÚL 

upravena a vykazování výnosů v tomto příkladě odráţí podstatu zachycení výnosu k převodu 

právního titulu vlastnictví ke zboţí nebo sluţbě a dodrţení časového rozlišení výnosů. Podle 

IFRS, ale i podle ČÚL jsou v tomto příkladě výnosy v jednotlivých letech vykazovány ve 

stejné výši. Rozdíl však spočívá v metodologii vykazování. Výnosy jsou podle IFRS v tomto 

příkladě vykazovány na základě principu identifikace transakce, naproti tomu ČÚL uplatňuje 

časové rozlišení výnosů.  

 

3.5.3 Prodeje zboží  

 

Výnos z prodeje zboţí musí být vykázán, jsou-li splněny všechny následující podmínky
54

: 

 účetní jednotka převedla na kupujícího významná rizika a odměny z vlastnictví zboţí; 

 účetní jednotka si nezachovává pokračující manaţerskou angaţovanost v míře obvykle 

spojované s vlastnictvím prodaného zboţí, ani skutečnou kontrolu nad tímto zboţím; 

 částku výnosu lze spolehlivě ocenit; 

 je pravděpodobné, ţe ekonomické uţitky spojené s transakcí poplynou do účetní 

jednotky,  

 vzniklé náklady nebo náklady, které s ohledem na transakci teprve vzniknou, mohou 

být spolehlivě oceněny. 

 

Příklad 6: 

Společnost Telefónica CR prodala odběrateli router (koncové zařízení pro řízení datové 

přípojky) s právem na jeho vrácení do určité, jasně specifikované doby, tzv. (Try and buy). 

Jak bude prodej routeru vykázán? 

 

Princip IFRS: Ponechání významných rizik účetní jednotce 

Určení toho, kdy účetní jednotka převedla významná rizika a odměny z vlastnictví na 

kupujícího, vyţaduje přezkoumání okolností transakce. Ponechá-li si účetní jednotka 
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významná rizika vyplývající z vlastnictví, není taková transakce prodejem a případ se 

nezachycuje jako výnosy. Příklady situací, v nichţ si účetní jednotka smí významná rizika a 

odměny z vlastnictví ponechat, jsou následující
55

: 

 pokud účetní jednotka má stále závazek vyplývající z nedostatečného plnění, nekrytý 

běţnou zárukou; 

 pokud je přijetí výnosů z určitého prodeje závislé na odvození výnosů u kupujícího z 

jeho prodeje zboţí; 

 jestliţe je zboţí dodáno s podmínkou instalace, přičemţ instalace je ve smlouvě 

významnou sloţkou a účetní jednotka ji dosud nedokončila, a 

 kdyţ je kupující oprávněn nákup zrušit z důvodů uvedených ve smlouvě a účetní 

jednotka nemá jistotu o pravděpodobnosti výnosů. 

 

Řešení podle IFRS: 

Výnos se nevykáţe, pokud existuje významná pravděpodobnost, ţe odběratel zboţí vrátí 

v ochranné lhůtě specifikované v kontraktu. Tedy dokud toto zboţí nebude formálně 

akceptované odběratelem, nebo dokud doba uvedená ve smlouvě pro vrácení neuplyne. 

 

Princip ČÚL: Ponechání významných rizik účetní jednotce 

Výnosy z prodeje zboţí jsou podle ČÚL zachycovány k datu převodu právního titulu 

k vlastnictví, tedy v okamţiku prodeje, avšak jasný popis převodu rizik zde chybí. Při 

účtování výnosu musí účetní jednotka respektovat princip věcné a časové souvislost. 

 

Řešení podle ČÚL: 

ČÚL umoţňuje vykázat výnos z prodeje routeru jiţ v okamţiku prodeje. Pokud ještě nebylo 

zaplaceno a odběratel vrátí zboţí, společnost sníţí výnosy a sníţí pohledávku. Pokud 

zaplaceno jiţ bylo, odběratel zboţí vrátí, společnost musí sníţit výnosy a vznikne jí závazek 

vůči odběrateli. 

 

Komparace účetních postupů pro Příklad 6: 

Podle IFRS se v případě prodejů „Try and buy“ výnos z prodeje zboţí vykáţe aţ po pominutí 

moţnosti nároku na jeho vrácení, neboť společnosti do té doby zůstávají významná rizika 

z vlastnictví tohoto zboţí. Skutečnost, ţe účetní jednotka převedla na odběratele významná 
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rizika je jednou z podmínek, za které lze výnos z prodeje zboţí vykázat. Naproti tomu v ČÚL 

je moţné vykázat výnos v okamţiku tohoto prodeje a v případě vrácení zboţí sníţit výnos a 

pohledávku vůči odběrateli nebo v případě, ţe uţ platba za zboţí proběhla sníţit výnos a 

zvýšit závazek vůči odběrateli. 

 

Příklad 7: 

Společnost Telefónica CR má s odběratelem uzavřený kontrakt na 3 roky o poskytování 

hostingových sluţeb. Po prvním roce uvedeného kontraktu odběratel vstoupí do konkurzu. Je 

pravděpodobné, ţe odběratel vstoupí do likvidace a z tohoto důvodu existuje moţnost, ţe se 

splátky za hostingové sluţby stanou nejistými. I přes to se společnost Telefónica CR rozhodla 

hostingové sluţby odběrateli nadále poskytovat. Jak budou zaúčtovány výnosy v tomto 

případě?  

 

Princip IFRS: Pravděpodobnost úhrady protihodnoty účetní jednotce 

Výnos je zachycen pouze tehdy, pokud je pravděpodobné, ţe do účetní jednotky poplynou 

ekonomické uţitky s transakcí spojené. Za určitých okolností to nemusí být pravděpodobné, 

dokud není protihodnota přijata nebo dokud není nejistota odstraněna. Pokud však vznikne 

nejistota o inkasovatelnosti částky, která jiţ byla do výnosů zahrnuta, je tato částka anebo 

částka, jejíţ přijetí se jiţ stalo nepravděpodobné, zahrnována do nákladů, nikoliv jako úprava 

částek původně zachycených výnosů.
56

 Toto ustanovení standardu IAS 18 se vztahuje 

k výnosům z poskytování sluţeb, ale i k výnosům z prodeje zboţí. 

 

Řešení podle IFRS: 

V tomto případě není jisté, zda vůbec a popřípadě kdy bude konkurz na odběratele ukončen. 

Není tedy pravděpodobné, ţe ekonomické uţitky poplynou do společnosti. Jelikoţ společnost 

Telefónica CR poskytuje odběrateli sluţbu i nadále, částky neinkasovaných výnosů, jejichţ 

přijetí se stalo nepravděpodobné, jsou zahrnovány do nákladů. Výnosy ze sluţby se vykáţou 

aţ v době prokazatelné bonity odběratele a s tím spojené úhrady případných dluţných 

pohledávek.  
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Princip ČÚL: Pravděpodobnost úhrady protihodnoty účetní jednotce 

Pokud se podle ČÚL zjistí riziko, ţe pohledávky jsou nejisté a nebudou pravděpodobně 

dluţníkem zaplaceny, bude účetní jednotka z titulu principu opatrnosti tvořit opravnou 

poloţku k pohledávkám. 

 

Řešení podle ČÚL: 

ČÚL upravuje riziko nezaplacení pohledávky odběratelem pomoci tvorby opravných poloţek 

k pohledávkám. Souvztaţně s opravnou poloţkou se účtuje na vrub příslušného nákladového 

účtu. Společnost tvoří opravné poloţky k pohledávkám z důvodu opatrnosti. Po úhradě 

pohledávky odběratelem vzniká výnos a opravné poloţky jsou sníţeny, popřípadě zrušeny.  

 

Komparace účetních postupů pro Příklad 7: 

Jednou z podmínek vykázání výnosů podle IFRS je pravděpodobnost, ţe do společnosti 

poplynou ekonomické uţitky s transakcí spojené. Pokud však vznikne nejistota, ţe 

ekonomické uţitky do společnosti nepoplynou, výnosy se zaúčtují aţ po odstranění této 

nejistoty. Podle ČÚL, společnost v případě rizika nezaplacení pohledávek tvoří dohadné 

poloţky pasivní, které budou v případě odstranění nejistoty a úhrady pohledávky sníţeny, 

případně zrušeny. 

 

3.5.4 Poskytování služeb 

 

Můţe-li být spolehlivě odhadnut výsledek transakce, která zahrnuje poskytnutí sluţeb, uznání 

výnosů spojených s transakcí, musí být provedeno odkazem na stupeň dokončení celé 

transakce k rozvahovému dni. Výsledek transakce lze spolehlivě odhadnout, pokud jsou 

současně splněny všechny následující podmínky: 

 částku výnosu lze spolehlivě ocenit; 

 je pravděpodobné, ţe ekonomické uţitky spojené s transakcí poplynou do účetní 

jednotky; 

 k rozvahovému dni je moţné spolehlivě stanovit stupeň dokončení transakce a 

 vynaloţené náklady transakce a náklady jejího dokončení mohou být spolehlivě 

oceněny  
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Výnosy jsou podle ČÚL zachycovány k datu převodu právního titulu k vlastnictví, tede 

v okamţiku prodeje a u sluţeb v okamţiku poskytnutí sluţby. Částka výnosů se ocení podle 

vystavené faktury. 

 

Příklad 8: 

Společnost Telefónica CR uzavře s klientem kontrakt na projekt O2 Managed Hosting. 

K 15.08.2011 uzavře smlouvu, ve které se uvádí, ţe implementační práce, činnosti migrace 

dat, vytvoření testovacího prostředí a finálního odladění aplikací bude probíhat v období od 

01.09.2011 do 31.03.2012. Aţ na základě předávacího protokolu klientem po 31.03.2012 

náleţí společnosti výnos ve výši 2 milionu Kč bez DPH. Jakým způsobem bude vykázán 

výnos společnosti ke dni účetní závěrky, tj. k 31.12.2011, bude-li projekt hotový ze ¾? 

 

Princip IFRS: Stupeň dokončení transakce 

Způsob vykazování výnosů z poskytování sluţeb, který je zaloţen na stupni dokončení 

transakce se nazývá metoda procenta dokončení. Tato metoda je popsána zejména v IAS 11 - 

Smlouvy o zhotovení. Kromě vykazování trţeb z dlouhodobých sluţeb se metoda procenta 

dokončení pouţívá u vykazování výnosů ve stavebnictví. 

 

Řešení podle IFRS: 

Výsledek tohoto projektu je spolehlivě odhadnutelný a společnost bude vykazovat výnosy 

podle procenta dokončení transakce ke dni účetní závěrky. Bude-li projekt ke dni účetní 

závěrky hotový ze ¾, tzn. ze 75% a tento fakt je prokazatelně akceptován odběratelem, 

společnost Telefónica CR vykáţe výnos ve výši: 

2 milióny x 0,75= 1,5 miliónů Kč bez DPH. 

 

Princip ČÚL: Stupeň dokončení transakce 

Podle ČÚL nelze pouţít způsob vykazování výnosů na základě stupně dokončení transakce. 

V ČÚL je moţné vyuţít u případů, ve kterých chybí doklad nebo není známa přesná výše 

částky účtování pomocí dohadných poloţek. Dohadné poloţky jsou případy pohledávek a s 

nimi spojených výnosů, které věcně patří do běţného účetního období, ale nemohou být 

zaúčtovány právě z důvodu, ţe není známa výše přijaté částky nebo chybí doklad. Částka je 

tedy odhadována, přičemţ se vychází ze známých skutečností či učiněných dohod.  
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Řešení podle ČÚL: 

V ČÚL nelze pouţít způsob vykazování výnosů na základě stupně dokončení transakce, tak 

jak je moţné v IAS 18. V tomto případě je účtováno pomocí dohadné poloţky. Dle ČÚL se 

zaúčtuje příklad 8 tak, ţe společnost odhadne výši dohadné poloţky na základě plnění 

projektového plánu k 31.12.2011, který dodá projektový manaţer. Projektový manaţer 

vyčíslil, ţe z celkového objemu prací a nákladů bylo pouţito 75% zdrojů. Z tohoto údaje 

můţe společnost kvantifikovat dohadnou poloţku ve výši 1,5 miliónu Kč bez DPH (2 mil. x 

0,75 = 1,5 mil.). Společnost Telefónica CR zaúčtuje částku pravděpodobného výnosu ke dni 

účetní závěrky, tj. k 31.12.2011 jako dohadnou poloţku pasivní a současně na vrub 

nákladového účtu.  

 

Komparace účetních postupů pro Příklad 8: 

Lze-li výsledek transakce spočívající v poskytnutí sluţby spolehlivě odhadnout, společnost 

v rámci IFRS vykáţe výnos na základě stupně dokončení transakce k datu účetní závěrky. 

Tento způsob vykazování respektuje podmínku vykazování výnosů v období, do kterého 

skutečně náleţí. ČÚL nepouţívá metodu procenta dokončení transakce, avšak při účtování 

výnosů z podobných transakcí, musí společnost účtující podle ČÚL respektovat podmínky 

tvorby dohadných poloţek. Výsledek příkladu 8 je stejný u obou systémů, avšak jeho 

vykazování se liší nástroji, kterými byl tento výsledek dosaţen. IFRS pouţívají metodu 

procenta dokončenosti transakce a ČÚL účtuje dohadně v případě, kdy ke konci účetního 

období není známa částka, kterou má podnik vykázat. 

 

Příklad 9: 

Společnost Telefónica CR 01.01.2011 uzavírá s odběratelem smlouvu o poskytování 

konektivit – přístupů k serveru v hostingovém centru společnosti Telefónica CR. V období 

uzavření smlouvy nedokáţe odběratel odhadnout, kolik uţivatelů bude přistupovat k aplikaci 

umístěné na serveru. Společnost tedy nabídne odběrateli smlouvu na 2 roky na předplacenou 

sluţbu, ve které má odběratel moţnost vyuţít maximálně dvacet přístupů v jeden okamţik. 

Podmínkou je, ţe zaplatí za celou sluţbu v celkové částce 480 tisíc Kč bez DPH předem. 

Společnost při podpisu smlouvy neví, kolik bude odběratel finálně vyuţívat přístupů v jeden 

okamţik. Jakým způsobem bude společnost tuto sluţbu vykazovat? 
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Princip IFRS: Lineární rozloţení výnosů 

V některých případech se sluţba vykoná tak, ţe je nutné uskutečnění blíţe neurčeného počtu 

obdobně významných činností, prováděných během smluvně stanoveného období. V 

takových případech se výnosy vykazují na lineární bázi, protoţe v těchto případech většinou 

není moţné spolehlivě odhadnout stupeň dokončení transakce. 

 

Řešení podle IFRS: 

Společnost Telefónica CR inkasuje úhradu 480 tisíc Kč bez DPH, jiţ na začátku dvouletého 

období. Výnosy z poskytnutí 20-ti současných konektivit na server v hostingovém centru si 

však společnost rovnoměrně rozloţí do dvou let, tzn. kaţdý rok si vykáţe 240 tisíc Kč bez 

DPH. 

 

Princip ČÚL: Lineární rozloţení výnosů 

Lineární metoda rozloţení výnosů se v rámci ČÚL nepouţívá. V příkladě 9 je vyuţito 

účtování podle principu věcné a časové souvislosti. Transakce je vykázána na účtu výnosy 

příštích období, na kterém se účtují příjmy v běţném účetním obdobím, které věcně patří do 

výnosů v příštích obdobích. 

 

Řešení podle ČÚL: 

Peníze za sluţbu, která bude poskytována v následujících dvou letech, jsou přijaty jiţ při 

podpisu smlouvy, proto se o těchto výnosech v rámci ČÚL účtuje jako o výnosech příštích 

období, které musí být věcně a časově rozlišeny. To znamená, ţe výnosy ze sluţby se zaúčtují 

aţ v tom období, ve kterém bude sluţba skutečně poskytnuta. Souvztaţně s výnosem příštích 

období bude zaúčtována trţba společnosti z prodeje sluţeb. Výnos za sluţbu bude vykazován 

stejným způsobem jako podle lineárního rozloţení výnosů. 

 

Komparace účetních postupů pro Příklad 10: 

Pokud společnost poskytuje sluţby takovým způsobem, ţe je nutné vykonávat neurčený počet 

obdobně významných činností za určité ohraničené období, tak v tomto případě vykazuje 

výnosy podle IFRS na základě lineárního rozloţení výnosů v čase, které nedovoluje výnosy 

předčasně vykázat. Lineární rozloţení výnosů v ČÚL není upraveno, avšak u vykazování 

těchto výnosů ze sluţeb zahrnujících neurčený počet činností je třeba rovněţ dodrţovat 

věcnou a časovou souvislost s účetním obdobím.   



77 

 

3.6 MODELOVÝ PŘÍKLAD ANALÝZY OBCHODNÍHO PŘÍPADU VE 

SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA CR. 

 

Na tomto příkladu je prezentován postup ve společnosti Telefónica CR pro vyhodnocení níţe 

uvedeného obchodní případu dle metodiky IFRS, kterou je společnost povinna pouţívat. 

 

Společnost Telefónica CR uzavřela kontrakt se společností WEBSALE na poskytování sluţeb 

ICT. Konkrétně se jedná o prodej serveru do majetku WEBSALE za 3 529 412 Kč bez DPH 

se splatností 15.02.2012, který bude umístěn v hostingovém centru Telefónica CR (vysoce 

zabezpečená budova před násilným vniknutím, se záloţným vedením el. energie a datové 

konektivity). K tomuto serveru budou v období od 01.01.2012 do 31.12.2014 poskytovány 

hostingové sluţby včetně zajištění konektivity k internetu za 88 000 Kč bez DPH měsíčně. 

K této sluţbě je rovněţ poskytována sluţba zálohování zajišťující zálohu dat na příslušném 

serveru za 12 000 Kč bez DPH měsíčně. Na zmiňovaném hardware (serveru) budou učiněny 

instalační práce zajišťující implementaci operačního systému, instalaci zákaznické aplikace a 

bezpečnostní ochranu před neoprávněnými výpady hackerů ve fakturované částce 1 250 000 

Kč bez DPH. Za umístění serveru v racku v hostingovém centru (speciální skříň pro umístění 

hardware) a instalace konektivity a dohledového systému hostingového centra bude účtována 

jednorázová cena 50 000 Kč bez DPH. Jednorázové částky mají splatnost 15.02.2012. 

Měsíční sluţba má splatnost vţdy k 15. kalendářnímu dni následujícího kalendářního měsíce. 

 

Společnost pouţívá roční diskontní sazbu 15% reflektující zhodnocení finančních prostředků, 

riziku nedobytných pohledávek a dalších rizik. Splatnost dodavatelům činí 180 kalendářních 

dní. V tomto případě se jedná o server v nákupní ceně 3 000 000 Kč bez DPH. Opexové 

měsíční náklady bez DPH činí u hostingové sluţby 42 000 Kč a u sluţby zálohování 9 000 

Kč. V případě instalace a implementace jsou náklady 223 000 Kč bez DPH.  

 

Nad výše uvedenými údaji a skutečnostmi se před předloţením nabídky, popřípadě smlouvy, 

vytvoří business case neboli analýza, která stanovuje a formuluje hodnotu obchodního 

případu. Tímto rozborem znázorňuje společnost Telefónica CR finanční přínosy v porovnání 

s náklady, hodnotou peněz a případně vynaloţenými investicemi. Na základě vyhodnocení 

business case jsou přijaty závěry. 
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Společnost Telefónica CR účtuje dle IFRS. Pro posouzení obchodního případu je vytvořena 

interním oddělením Business analýzy šablona excelovského dokumentu, která je následně 

doplňována vstupy zohledňující celý obchodní případ. Tyto vstupy dodávají kompetentní 

pracovníci zodpovědní za definování nákladů a výnosů. V tomto modelovém případě jsou 

veškeré vstupy definovány v zadání. 

 

Tyto vstupy zadané do zmiňovaného excelovského dokumentu jsou kvantifikovány v listu 

Podklady a následně detailněji rozebrány v dalších listech šablony, mezi které patří list 

Invoice, Cash flow a P&L. V listu Invoice získáme na základě vstupů o výnosech a nákladech 

informace o výši fakturace pro jednotlivá období (v tomto případě za kalendářní měsíc) a zda 

se jedná o fakturaci směrem k zákazníkovi nebo o fakturaci od dodavatelů na společnost 

Telefónica CR. V listu Cash flow s odkazem na fakturace a splatnosti vůči odběratelům a 

dodavatelům získáme detailní obrázek o vývoji finančních toků v daném kalendářním měsíci. 

V listu P&L, neboli Profit&Lost, jsou zobrazeny detailní informace odvozené z listu Invoice, 

a to na měsíčním detailu. Zároveň jsou v tomto listu řešeny principy vykazování výnosů a 

nákladů z hlediska IFRS. 

 

Další list šablony Financial summary, jenţ je zobrazen v Tabulce 3, shrnuje veškeré výše 

uvedené detailní informace do příslušného kvartálu v aktuálním roce a následně za jednotlivé 

kalendářní roky, jenţ zohledňují celý časový děj obchodního případu. Společnost Telefónica 

CR má fiskální rok shodný s kalendářním, tj. od 01.01. do 31.12.. 
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Tabulka 3: Business case (Financial summary) obchodního případu dle IAS 18–Výnosy: 

 

Zdroj: Autor 

 

V části P&L Tabulky 3, která primárně vychází z dat v listu P&L jsou vyčíslena revenue, 

neboli výnosy dle IFRS za jednotlivá časová období, včetně součtu za celkové období 

kontraktu. Celková očekávaná částka by měla činit 8,429 miliónů Kč bez DPH. Opex, neboli 

provozní náklady, jsou celkové náklady na zajištění běţné činnosti (mzdy, materiál, atd.), tj. 

neinvestiční náklady s výjimkou finančních nákladů – úroků. V Tabulce 3 jsou 

kvantifikovány do příslušných časových období v celkové hodnotě 5,059 miliónů Kč bez 

DPH. Rozdílem výnosů a provozních nákladů získáme provozní zisk před úroky, zdaněním, 

odpisy a amortizací (OIBDA) za příslušné období. Hodnota v roce 2012 činí 1,328 miliónů 

Kč bez DPH a v následných letech 2013 a 2014 vţdy 1,021 miliónů Kč bez DPH kaţdý rok. 

V poloţce OIBDA margin (marţe) je vyčíslen poměr OIBDA vůči výnosu v procentuální 

hodnotě za příslušné období. Celková OIBDA marţe činí 40%. Depreciation (amortizace) je 

v tomto obchodním případě nulová. EBIT, tedy zisk před úroky a zdaněním je shodný 

s OIBDA. Rovněţ OIBDA marţe je shodná s EBIT marţí.  

 

V části NPV Tabulky 3 je posuzováno cash flow. V poloţce Cash received jsou kumulovány 

předpokládané přijaté finanční prostředky od odběratele, které jsou odvozené z listu Cash 

P&L Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 2012 2013 2014 2015 TTL

REVENUE 3 938 408 408 408 5 163 1 633 1 633 - 8 429

OPEX 3 376 153 153 153 3 835 612 612 - 5 059

OIBDA 562 255 255 255 1 328 1 021 1 021 - 3 370

OIBDA MARGIN 14% 63% 63% 63% 26% 63% 63% 0% 40%

DEPRECIATION - - - - - - - - -

EBIT 562 255 255 255 1 328 1 021 1 021 - 3 370

EBIT MARGIN 14% 63% 63% 63% 26% 63% 63% 0% 40%

NPV Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 2012 2013 2014 2015 TTL

CASH RECEIVED 5 029 300 300 300 5 929 1 200 1 200 100 8 429

CASH PAID - OPEX 376 153 3 153 153 3 835 612 612 - 5 059

CF from OPERATING ACTIVITIES 4 653 147 (2 853) 147 2 094 588 588 100 3 370

CASH PAID - CAPEX - - - - - - - - -

TOTAL CF 4 653 147 (2 853) 147 2 094 588 588 100 3 370

DISCOUNTED CF/NPV 4 596 140 (2 662) 131 2 205 480 417 66 3 168

CUMMULATIVE DCF 4 596 4 736 2 074 2 205 2 205 2 685 3 102 - -

PAYBACK IN (MM,RRR) 2/2012

WORKING CAPITAL Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 2012 2013 2014 2015 TTL

 + REVENUE 3 938 408 408 408 5 163 1 633 1 633 - 8 429

 - OPEX 3 376 153 153 153 3 835 612 612 - 5 059

 = OIBDA 562 255 255 255 1 328 1 021 1 021 - 3 370

 - CAPEX - - - - - - - - -

 = OPERATING CF 562 255 255 255 1 328 1 021 1 021 - 3 370

vs.

 +/-REAL CF 4 653 147 (2 853) 147 2 094 588 588 100 3 370

 = WC Movement 4 092 (108) (3 108) (108) 767 (433) (433) 100

hodnoty jsou v tisících Kč bez DPH hodnoty jsou v tisících Kč bez DPH
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flow. V našem případě činí celkový součet 8,429 miliónů Kč bez DPH s tím, ţe poslední 

příjem spadá do roku 2015, neboť poslední faktura za sluţbu poskytnutou v prosinci 2014 má 

splatnost 15.01.2015. Ze stejného listu Cash flow jsou sečteny předpokládané vydané finanční 

prostředky dodavatelům za příslušné období a jsou kumulativně vyčísleny v poloţce Cash 

paid – opex v celkové hodnotě 5,029 miliónů Kč bez DPH. Rozdílem těchto poloţek získáme 

cash flow z provozních aktivit (CF from operating activities) za jednotlivá období 

v konsolidované hodnotě 3,370 miliónů Kč bez DPH za celé období kontraktu. Vzhledem 

k tomu, ţe u tohoto obchodního případu nejsou ţádné aditivní capexové výdaje, neboli 

investiční náklady je celkové cash flow (total CF) za jednotlivá období shodné s cash flow 

z provozních aktivit. Celkové cash flow je následně diskontováno 15% za rok, respektive 

1,17% za měsíc. Kumulativní výpočet za jednotlivá období je vyčíslen v poloţce Discounted 

CF/NPV, neboli diskontované cash flow, respektive čistá současná hodnota v celkové výši 

3,168 miliónů Kč bez DPH. Kumulované diskontované cash flow je vyčísleno o řádek níţe. 

V detailnější listu Cash flow je vypočtena doba návratu (payback), jeţ je v našem modelovém 

případě únor 2012. Tento údaj je uveden rovněţ v listu Financial summary. 

 

V části Working capital Tabulky 3 jsou porovnávány poloţky z předchozích dvou částí. 

Operating CF, respektive hotovost z provozní činnosti získáme rozdílem hodnoty OIBDA 

s náklady na capex. V našem případě, kdy jsou capexové náklady nulové, je operating CF 

shodný s OIBDA, tj. 3,370 miliónů Kč bez DPH za celou dobu kontraktu. Poslední poloţku 

Working capital, neboli pracovní kapitál, získáme rozdílem skutečného cash flow a cash flow 

z provozní činnosti za příslušné období. 

 

Pokud by byl tento modelový obchodní případ posuzován kompetentními osobami, byl by 

určitě schválen, neboť návratnost je jiţ ve druhém měsíci kontraktu. Diskontované Cash flow 

je vţdy ke dni účetní závěrky pozitivní. Provozní zisk je v průměru na hodnotě 40%. Rizika 

jsou prakticky nulová, neboť nejsou nutné ţádné investice. Riziko v případě úpadku 

společnosti WEBSALE by bylo moţné pokrýt moţným smluvním a následně i fyzickým 

zádrţným majetku – serveru v hostingovém centru společnosti Telefónica.  

 

V této diplomové práci je posouzena komparace zaúčtování výnosů dle IAS 18 – Výnosy a 

České účetní legislativy. Z tohoto důvodu byl pro potřeby diplomové práce vytvořen business 

case nad shodnými vstupními daty, avšak posuzován dle metodiky ČÚL. Konsolidovaný list 

Financial summary je  zobrazen v Tabulce 4.. 
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Tabulka 4: Business case (Financial summary) obchodního případu dle ČÚL: 

 

Zdroj: Autor 

Tabulka 5: Komparace Business case obchodního případu dle IAS 18 – Výnosy a ČÚL :  

 

Zdroj: Autor 

P&L Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 2012 2013 2014 2015 TTL

REVENUE 5 129 300 300 300 6 029 1 200 1 200 - 8 429

OPEX 3 376 153 153 153 3 835 612 612 - 5 059

OIBDA 1 753 147 147 147 2 194 588 588 - 3 370

OIBDA MARGIN 34% 49% 49% 49% 36% 49% 49% 0% 40%

DEPRECIATION - - - - - - - - -

EBIT 1 753 147 147 147 2 194 588 588 - 3 370

EBIT MARGIN 34% 49% 49% 49% 36% 49% 49% 0% 40%

NPV Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 2012 2013 2014 2015 TTL

CASH RECEIVED 5 029 300 300 300 5 929 1 200 1 200 100 8 429

CASH PAID - OPEX 376 153 3 153 153 3 835 612 612 - 5 059

CF from OPERATING ACTIVITIES 4 653 147 (2 853) 147 2 094 588 588 100 3 370

CASH PAID - CAPEX - - - - - - - - -

TOTAL CF 4 653 147 (2 853) 147 2 094 588 588 100 3 370

DISCOUNTED CF/NPV 4 596 140 (2 662) 131 2 205 480 417 66 3 168

CUMMULATIVE DCF 4 596 4 736 2 074 2 205 2 205 2 685 3 102 -

PAYBACK IN (MM,RRR) 2/2012

WORKING CAPITAL Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 2012 2013 2014 2015 TTL

 + REVENUE 5 129 300 300 300 6 029 1 200 1 200 - 8 429

 - OPEX 3 376 153 153 153 3 835 612 612 - 5 059

 = OIBDA 1 753 147 147 147 2 194 588 588 - 3 370

 - CAPEX - - - - - - - - -

 = OPERATING CF 1 753 147 147 147 2 194 588 588 - 3 370

vs.

 +/-REAL CF 4 653 147 (2 853) 147 2 094 588 588 100 3 370

 = WC Movement 2 900 - (3 000) - (100) - - 100 -

hodnoty jsou v tisících Kč bez DPH

P&L Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 2012 2013 2014 2015 TTL

REVENUE (1 192) 108 108 108 (867) 433 433 - -

OPEX - - - - - - - - -

OIBDA (1 192) 108 108 108 (867) 433 433 - -

OIBDA MARGIN -20% 14% 14% 14% -11% 14% 14% 0%

DEPRECIATION - - - - - - - - -

EBIT (1 192) 108 108 108 (867) 433 433 - -

EBIT MARGIN -20% 14% 14% 14% -11% 14% 14% 0%

NPV Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 2012 2013 2014 2015 TTL

CASH RECEIVED - - - - - - - - -

CASH PAID - OPEX - - - - - - - - -

CF from OPERATING ACTIVITIES - - - - - - - - -

CASH PAID - CAPEX - - - - - - - - -

TOTAL CF - - - - - - - - -

DISCOUNTED CF/NPV - - - - - - - - -

CUMMULATIVE DCF - - - - - - - - -

PAYBACK IN (MM,RRR) -

WORKING CAPITAL Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 2012 2013 2014 2015 TTL

 + REVENUE (1 192) 108 108 108 (867) 433 433 - -

 - OPEX - - - - - - - - -

 = OIBDA (1 192) 108 108 108 (867) 433 433 - -

 - CAPEX - - - - - - - - -

 = OPERATING CF (1 192) 108 108 108 (867) 433 433 - -

vs.

 +/-REAL CF - - - - - - - - -

 = WC Movement 1 192 (108) (108) (108) 867 (433) (433) - -

hodnoty jsou v tisících Kč bez DPH hodnoty jsou v tisících Kč bez DPH
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V Tabulce 5 byla provedena komparace obchodního případu dle IAS 18 – Výnosy a ČÚL. 

Rozdíly jsou ve vykázání výnosů pro příslušná období, neboť dle IAS 18 – Výnosy jsou 

účtované instalační jednorázové poplatky v celkové hodnotě 1 300 000 Kč bez DPH (1 250 

000 Kč a 50 000 Kč) lineárně rozloţeny, tj. vykázány do celé doby kontraktu. Z tohoto 

důvodu je v případě účtování podle IFRS za rok 2012 vykázána částka o 867 000 Kč bez 

DPH niţší oproti ČÚL a naopak v letech 2013 i 2014 o 433 000 Kč vyšší oproti ČÚL. 

Samozřejmě tento rozdíl je shodný i s vykázáním OIBDA, tj. provozním ziskem před úroky, 

zdaněním, odpisy a amortizací a provozním cash flow. 
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4 ZÁVĚR 

 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) patří k nejdůleţitějším standardům 

účetního výkaznictví na světě a na rozdíl od většiny národních standardů nezahrnují ţádné 

konkrétní postupy účtování. Společnosti, které vedou účetnictví podle České účetní legislativy 

(ČÚL) pouţívají směrnou účtovou osnovu a konkrétní postupy účtování. Systém IFRS má 

v porovnání s ČÚL odlišný charakter. Nejde o účetní systém upravující účetní postupy, ale o 

systém informační upravující výstupy. Podle IFRS si kaţdá účetní jednotka definuje vlastní 

účtovou osnovu a účetní výkazy. Klíčový je postup vedení účetnictví, který vede 

k pravdivému a věrnému zobrazení finančního stavu a výsledků podnikání účetní jednotky 

vykazující v souladu s IFRS.  

 

Pouţití IFRS je povinné pro všechny společnosti registrované na evropských burzách cenných 

papírů. Pro sestavení konsolidovaných i individuálních účetních závěrek je povinnost pouţít 

IFRS na místo národních účetních předpisů. Ostatní podniky mají moţnost IFRS rovněţ 

pouţívat.  

 

Zavedení IFRS u tuzemských podniků je jednou z mandatorních podmínek pro vstup na 

mezinárodní kapitálový trh a moţnost čerpat kapitál nejen od tuzemských bank a domácích 

investorů, ale i od zahraničních subjektů. Jelikoţ se jedná o standardy mezinárodní, umoţňuje 

tento přístup porovnávat hospodaření jednotlivých účetních jednotek v celosvětovém měřítku. 

Tento fakt má velký význam především pro investory. Překáţkou přechodu na IFRS mohou 

být náklady na zavedení informačního systému, časová náročnost na implementaci, zavedení 

příslušných procesů a vnitropodnikových pravidel, získání příslušných odborníků a 

konzultantů. 

 

Z teoretické části diplomové práce vyplývá, ţe IFRS je systém zaloţený na principech a není 

obecně platnou normou. Naproti tomu ČÚL je účetní systém řídící se pravidly a Zákon o 

účetnictví je jeho obecně platnou legislativní normou. IFRS jsou zaloţeny na principu 

poskytování věrného zobrazení ekonomických skutečností. Účetní výstupy, které účetní 

jednotky vydávají, slouţí nejen investorům, ale i ostatním subjektům vyuţívajícím účetní 

informace o daném podniku.  
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Dalším podstatným rozdílem mezi IFRS a ČÚL je daňová orientace těchto systémů. IFRS 

není daňově orientovaným systémem, na rozdíl od ČÚL. Důleţitá je však skutečnost, ţe český 

daňový základ je stále zaloţen na českých účetních předpisech bez ohledu na to, které účetní 

standardy účetní jednotka pouţívá pro sestavení svých účetních závěrek. Všechny společnosti 

pouţívající IFRS a účtující v České republice potřebují rozumět podobnostem a rozdílům 

mezi IFRS a ČÚL.  

 

Mezi nejvýraznější rozdíly těchto systémů patří: 

 IFRS neupravuje konkrétní účetní postupy, ale zabývá se účetními výstupy na rozdíl 

od ČÚL, která má metodologii účetních postupu značně propracovanější. 

 IFRS je zaloţeno na principech naproti tomu ČUL se řídí pravidly.  

 Důleţitou součástí IFRS je Koncepční rámec, který není v ČÚL obsaţen. V ČÚL 

chybí především popis a definice jednotlivých součástí účetní závěrky, pojednání o 

základních konceptech a metodách sestavování účetní závěrky a předpokladech 

kvality informací obsaţených v účetní závěrce. 

 IFRS vychází z předpokladu, ţe primární účetní závěrkou je závěrka konsolidovaná, 

na rozdíl od ČÚL, u které je pokládán za primární výstup účetní závěrka 

nekonsolidovaná. Podle IFRS můţe nekonsolidovaná účetní závěrka slouţit jako 

dodatečná informace. 

 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku rozpoznání, oceňování a vykazování výnosů 

stanovených podle IFRS. Na základě prozkoumání této problematiky je zřejmé, ţe 

vykazování výnosů je v rámci IFRS a ČÚL upraveno také odlišně. Uţ v samotné definici 

nalezneme první rozdíl. V ČÚL ţádná definice výnosů neexistuje a zpravidla jsou výnosy 

účtovány v okamţiku převodu právního titulu k vlastnictví. Naproti tomu definice podle IFRS 

je stanovena detailně. Výnos je definován standardem IAS 18 – Výnosy, tak i Koncepčním 

rámcem. V souladu se zmiňovaným Koncepčním rámcem mají být výnosy uznány, pokud 

jsou splněny tyto dvě podmínky: 

 je pravděpodobné, ţe ekonomické uţitky spojené s transakcí poplynou do účetní 

jednotky; 

 částku výnosu lze spolehlivě ocenit. 
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Rovněţ členění výnosů je u obou systémů rozdílné. Podle ČÚL jsou výnosy členěny na 

provozní, finanční a mimořádné. IFRS rozlišuje výnosy (Income) na výnosy – trţby 

(Revenues) a na výnosy – zisky (Gains). 

 

V praktické části diplomové práce byla řešena oblast uznávání, oceňování a vykazování 

výnosů v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví v podmínkách skupiny 

Telefónica Czech Republic, kterou tvoří společnost Telefónica Czech Republic a.s. a další 

dceřiné společnosti. Praktická část obsahuje základní charakteristiku skupiny, uvádí strukturu 

konsolidovaných výnosů skupiny v roce 2011 a následně popisuje způsob vykazování výnosů 

ve skupině. Celkové konsolidované výnosy z podnikání ve skupině v roce 2011, které se 

skládaly z provozních výnosů z telekomunikačních sluţeb zahrnující výnosy z hlasových 

sluţeb, výnosy z paušálních poplatků, výnosy z datových sluţeb a ostatních konsolidovaných 

výnosů činily 52,388 miliard Kč. V závěru praktické části diplomové práce je vytvořen 

modelový business case, neboli analýza, která stanovuje a formuluje hodnotu obchodního 

případu a vyhodnocuje ji. Tímto rozborem společnost Telefónica Czech Republic a.s. 

vyčísluje finanční přínosy v porovnání s náklady, hodnotou peněz a případně vynaloţenými 

investicemi. Tento business case je tvořen v podmínkách IFRS. V této diplomové práci je pro 

porovnání systémů IFRS a ČÚL business case vytvořen i v ČÚL.  

 

Obchodní jednotky společnosti Telefónica Czech Republic a.s. mají primárně za cíl revenue. 

Výše revenue, které se vykazuje v cílech obchodní jednotky je počítáno pouze systémem 

IFRS. Z tohoto důvodu je znalost IFRS, alespoň v základních parametrech, pro zástupce 

obchodní jednotky podstatná. 

 

Cílem diplomové práce bylo na modelových příkladech znázornit metodologii vykazování 

výnosů podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve skupině Telefónica Czech 

Republic. Na těchto příkladech vysvětlit chápaní výnosů v rámci IFRS a následně provést 

komparaci s účtováním těchto výnosů podle české účetní legislativy.  

 

Poněvadţ společnost Telefónica Czech Republic a.s. vykazuje výnosy z mnoha 

podnikatelských aktivit, bylo vhodné příklady účtování výnosů zúţit pouze na určitou oblast 

činnosti společnosti. Pro účely diplomové práce byla vybrána oblast ICT řešení, konkrétně 

sluţby týkající se Managed hostingu (řízených sluţeb), jenţ jsou v současné době a budou i 

v blízké budoucnosti ze strany klientů velmi ţádané. Dalším důvodem, proč bylo provedeno 
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zaměření na ICT, je skutečnost, ţe ICT sluţby jsou pro skupinu důleţitou obchodní aktivitou, 

neboť za poslední rok byl zaznamenán silný nárůst výnosů z těchto sluţeb. 

 

Cíl diplomové práce byl naplněn a z modelových případů vykazování výnosů v podmínkách 

společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. je moţné vyvodit následující dílčí závěry, které 

lze vztáhnout i na další účetní jednotky:  

 V případě IFRS se výnosy vykazují aţ po odečtení slev, naproti tomu jsou v případě 

ČÚL slevy součástí výnosů. 

 Pokud je příjem peněz či peněţních ekvivalentů odloţen, reálná hodnota úhrady můţe 

být niţší neţ nominální obnos přijatých nebo nárokovaných peněz, proto se podle 

IFRS musí vypočítat úrok vyplývající z odloţené úhrady pohledávky, který se vykáţe 

ve výsledovce společnosti jako finanční výnos. V případě odloţené úhrady podle ČÚL 

nejsou výnosy diskontovány s výjimkou smluvních úroků. Z toho vyplývá, ţe ČÚL 

nezohledňuje v případě odloţené splatnosti pohledávek faktor času. 

 IFRS neopravňují vykazovat výnosy ze směny zboţí a sluţeb podobné povahy. 

Společnosti účtující podle IFRS si však mohou tuto směnu vzájemně kompenzovat. 

Naproti tomu ČÚL umoţňuje směnu zboţí a sluţeb podobné povahy dokonce vykázat 

ve výnosech a zároveň na příslušném nákladovém účtu.  

 IAS 18 – Výnosy řeší problematiku identifikaci transakce. Kritéria tohoto standardu 

pro uznání výnosu jsou obvykle aplikována samostatně u kaţdé transakce. Identifikace 

transakce není ČÚL upravena  

 Výnosy lze v rámci IFRS vykazovat v brutto výši (tzn. celkovou fakturovanou výši), 

ale i v netto výši (tzn. pouze provize nebo marţe). Pro určení, zda je moţné výnosy 

příslušné transakce v IFRS vykazovat v brutto či netto hodnotě je zásadní, v jakém 

smluvním vztahu je daná společnost. Společnosti mohou vystupovat v roli principála 

(mandanta), který uplatňuje brutto výnosy, nebo v roli zprostředkovatele vykazujícího 

netto výnosy. Podle ČÚL jsou výnosy vykazovány z pravidla v brutto hodnotách. 

 Lze-li výsledek transakce spočívající v poskytnutí sluţby spolehlivě odhadnout, 

společnost v rámci IFRS vykáţe výnos na základě stupně dokončení transakce k datu 

účetní závěrky. Tento způsob vykazování respektuje podmínku vykazování výnosů v 

období, ke kterému skutečně náleţí. ČÚL nepouţívá metodu procenta dokončení 

transakce. 
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 Pokud společnost poskytuje sluţby takovým způsobem, ţe je nutné vykonávat 

neurčený počet obdobně významných činností za určité ohraničené období, pak 

v tomto případě vykazuje společnost výnosy podle IFRS na základě lineárního 

rozloţení výnosů v čase. Lineární rozloţení výnosů v  ČÚL není taktéţ upraveno. 

 

V diplomové práci byla stanovena hypotéza, podle které se předpokládalo, ţe Mezinárodní 

standardy účetního výkaznictví podávají věrný obraz o finanční a majetkové situaci podniku. 

Jedním z faktorů vypovídajících o hospodaření daného podniku jsou jeho výnosy. Tyto 

výnosy by měly být vykazovány v období, ve kterém skutečně vznikly a v oprávněné výši.  

 

Po prostudování problematiky vykazování výnosů podle Mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví, lze konstatovat, ţe je potvrzena hypotéza, neboť IFRS umoţňují podávat věrný 

obraz o výkonnosti podniku. Cílem těchto standardů není naprostá shoda s účetní realitou, ale 

věrné zachycení účetních výstupů, které jsou zdrojem informací pro investory, dodavatele, 

spotřebitele, zaměstnance a další subjekty. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 

zamezují uznávání předčasných nebo fiktivních výnosů, jeţ ovlivňují ekonomické ukazatele. 

Snahou IFRS je vykazovat výnosy pouze v období, ve kterém skutečně vznikly a v pravdivé 

výši.  
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6 SEZNAM ZKRATEK V ABECEDNÍM POŘADÍ A JEJICH VÝZNAM 

 

3G – označení pro mobilní sítě 3. generace umoţňující vysokorychlostní přenos dat 

AICPA – American Institute of Certified Public Accountants 

aj. – a jiné 

APB – Accounting Principles Board 

ARPU – average revenue per user - průměrné revenue za uţivatele  

atd. – a tak dále 

CF – cash flow – finanční tok 

ČTÚ – Český telekomunikační úřad 

ČÚL – Česká účetní legislativa 

ČÚS – České účetní standardy 

EBIT – earnings before interest and taxes – zisk před úroky a zdaněním 

EUR – měna eurozóny 

FASB – Výbor pro standardy finančního účetnictví 

IAS – Mezinárodní účetní standardy 

IASB – Rada pro mezinárodní účetní standardy 

IASC – Výbor pro mezinárodní účetní standardy 

IASCF – Nadace Výboru pro mezinárodní účetní standardy 

ICT – information and communication technologies – informační a komunikační technologie 

IFRIC – Výbor pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví 

IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 

IOSCO – Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry 

IP – internet protocol – internet protokol 

IS – informační systém  

IT – information technology – informační technologie 

LAN – local area network – interní komunikační síť  

M2M – machine to machine – komunikace strojních zařízení mezi sebou 

mld. – miliarda 

MMS – multimedia messaging service – multimediální zpráva 

NPV – net present value – čistá současná hodnota 

O2TV – obchodní název sluţby internetové televize 
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OIBDA – operating income before depreciation and amortization – provozní zisk před úroky, 

zdaněním, odpisy a amortizací 

PRMS – premium rate SMS – SMS zprávy, u kterých se cena liší od běţné ceny účtované 

zákazníkovi mobilním operátorem 

SEC – Komise pro cenné papíry a burzy 

SIC – Stálý interpretační výbor 

SIM – subscriber identity module – účastnická identifikační karta, která slouţí pro identifikaci 

účastníka v mobilní síti 

SLA – service level agreement – dohoda o úrovni poskytované sluţby  

SMS – short message service– krátká textová zpráva  

tj. – to je 

tzv. – takzvaný  

US GAAP – Americké všeobecně uznávané účetní zásady 

USA – Spojené státy americké 

VDC – virtuální datové centrum 

VDSL – very high bit rate DSL – nejrychlejší varianta xDSL 

VPN – virtuální privátní síť 

WAN – wide area network – komunikační síť  

WiFi – wireless fidelity  – bezdrátová komunikace v počítačových sítích 

xDSL – Digital Subscriber Line – druh digitální přípojky 
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Příloha 1 

 

Seznam Mezinárodních účetních standardů a Mezinárodních standardů 

účetního výkaznictví k 01.01.2012 
57

 

 

IAS 1 – Sestavování a zveřejňování účetní závěrky 

IAS 2 – Zásoby 

IAS 3 – Zrušen a nahrazen IAS 27 a IAS 28 

IAS 4 – Zrušen a nahrazen IAS 16, IAS 22 a IAS 38 

IAS 5 – Zrušen a nahrazen IAS 1 

IAS 6 – Zrušen a nahrazen IAS 15 

IAS 7 – Výkazy peněţních toků 

IAS 8 – Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a řešení chyb 

IAS 9 – Zrušen a nahrazen IAS 38 

IAS 10 – Události po rozvahovém dni 

IAS 11 – Smlouvy o zhotovení 

IAS 12 – Daně ze zisku 

IAS 13 – Zrušen a nahrazen IAS 1 

IAS 14 – Zrušen a nahrazen IAS 8 

IAS 15 – Zrušen  

IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení 

IAS 17 – Leasingy 

IAS 18 – Výnosy 

IAS 19 – Zaměstnanecké poţitky 

IAS 20 – Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory 

IAS 21 – Dopady změn měnových kurzů 

IAS 22 – Zrušen a nahrazen IFRS 3 

IAS 23 – Výpůjční náklady 

IAS 24 – Zveřejnění spřízněných stran 

IAS 25 – Zrušen a nahrazen IAS 39 a IAS 40 

IAS 26 – Penzijní plány 
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IAS 27 – Konsolidovaná a individuální účetní závěrka 

IAS 28 – Investice do přidruţených podniků 

IAS 29 – Vykazování v hyperinflačních ekonomikách 

IAS 30 – Zrušen a nahrazen IFRS 7 

IAS 31 – Účasti ve společných podnicích 

IAS 32 – Finanční nástroje: vykazování 

IAS 33 – Zisk na akcii 

IAS 34 – Mezitímní účetní výkaznictví 

IAS 35 – Zrušen a nahrazen IFRS 5 

IAS 36 – Sníţení hodnoty aktiv 

IAS 37 – Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky 

IAS 38 – Nehmotná aktiva 

IAS 39 – Finanční nástroje: účtování a oceňování 

IAS 40 – Investice do nemovitostí 

IAS 41 – Zemědělství 

 

IFRS 1 – První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 

IFRS 2 – Úhrady vázané na akcie 

IFRS 3 – Podnikové kombinace 

IFRS 4 – Pojistné smlouvy 

IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva drţená k prodeji a ukončované činnosti 

IFRS 6 – Průzkum a vyhodnocování nerostných zdrojů 

IFRS 7 – Finanční nástroje: zveřejňování 

IFRS 8 – Provozní segmenty 

IFRS 9 – Finanční nástroje 

IFRS 10 – Konsolidovaná účetní závěrka 

IFRS 11 – Společná uspořádání 

IFRS 12 – Zveřejňování informací o účasti v jiných účetních jednotkách 

IFRS 13 – Oceňování reálnou hodnotou 
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Příloha 2 

 

Seznam interpretací Stálého interpretačního výboru – SIC a Výboru pro 

interpretace mezinárodního účetního výkaznictví – IFRIC k 01.01.2012 
58

 
 

SIC 7 – Zavedení eura 

SIC 10 – Státní podpora - bez specifické vazby k provozním činnostem 

SIC 12 – Konsolidace – jednotky zvláštního určení 

SIC 13 – Společně ovládané podniky – nepeněţní vklady spoluvlastníka 

SIC 15 – Operativní leasingy – pobídky 

SIC 21 – Daně ze zisku – zpětná získatelnost přeceněných neodepisovatelných aktiv 

SIC 25 – Daně ze zisku – změny v daňovém statutu účetní jednotky nebo jejích akcionářů 

SIC 27 – Vyhodnocování podstaty transakcí uzavřených právní formou leasingu 

SIC 29 – Zveřejňování – ujednání o poskytování licencovaných sluţeb 

SIC 31 – Výnosy – barterové transakce zahrnující reklamní sluţby 

SIC 32 – Nehmotná aktiva a náklady na webové stránky 

 

IFRIC 1 – Změny v existujících závazcích souvisejících s vyřazením, rekultivací a obdobných 

závazcích 

IFRIC 2 – Členské podíly v druţstevních účetních jednotkách a podobné nástroje 

IFRIC 4 – Určení, zda smlouva obsahuje leasing 

IFRIC 5 – Práva na podíly ve fondech vytvořených na demontáţ, ukončení provozu, uvedení 

do původního stavu a ekologickou likvidaci 

IFRIC 6 – Závazky vznikající z působení na zvláštním trhu – elektrický a elektronický odpad 

IFRIC 7 – Pouţití metody přepracování výkazů v IAS 29 Vykazování v hyperinflačních 

ekonomikách 

IFRIC 9 – Přehodnocení vloţených derivátů 

IFRIC 10 – Mezitímní účetní výkaznictví a sníţení hodnoty aktiv 

IFRIC 12 – Ujednání o poskytování licencovaných sluţeb 

IFRIC 13 – Zákaznické věrnostní programy 

IFRIC 14 – IAS 19 – Limit aktiva definovaných poţitků, poţadavky na minimální 

financování a jejich interakce 

IFRIC 15 – Smlouvy o výstavbě nemovitosti 
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IFRIC 16 – Zajištění čisté investice do zahraniční jednotky 

IFRIC 17 – Rozdělení nepeněţních aktiv jejich vlastníkům 

IFRIC 18 – Převody majetku zákazníkům 

IFRIC 19 – Vypořádaní finančních závazků kapitálovými nástroji 
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Příloha 3 

 

Historie orgánu zabývajících se tvorbou a aktualizaci standardů a 

navazujících interpretací59
 

 

1973 Zástupci profesionálních účetních orgánů z Austrálie, Kanady, Francie, 

Německa, Japonska, Mexika, Nizozemí, Velké Británie a Spojených států 

podepsali dohodu o zaloţení IASC. Pro první tři projekty IASC byly zaloţeny 

řídící výbory. 

 

1975 Byly zveřejněny první finální verze IAS: IAS 1 (1975) Zveřejňování účetních 

pravidel, a IAS 2 (1975) Oceňování a vykazování zásob v kontextu systému 

historických pořizovacích cen. 

 

1982 Rada IASC byla rozšířena na 17 členů, z toho 13 členů jmenovaných Radou 

Mezinárodní federace účetních (IFAC) a 4 zástupci organizací, které se 

zabývaly účetním výkaznictvím. IFAC povaţuje IASC za instituci vydávající 

účetní standardy s globální platností 

. 

1989 Federace evropských účetních (FEE) podporuje mezinárodní harmonizaci a 

větší evropské zapojení do činnosti IASC. IFAC přijala směrnice pro veřejný 

sektor, podle nichţ mají podniky veřejného sektoru dodrţovat standardy IAS. 

 

1994 Byl zaloţen Poradní výbor IASC odpovědný za dohled a financování. 

  

1995 Evropská komise podpořila dohodu mezi IASC a Mezinárodní organizací 

komisí pro cenné papíry (IOSCO) o dokončení zásadních standardů a 

rozhodla, ţe IAS mají být dodrţovány nadnárodními společnostmi Evropské 

unie. 

 

1996 Americká komise pro cenné papíry (SEC) oznámila, ţe podporuje cíl IASC, 

                                                           
59

 Deloitte, IFRSs in your pocket. str. 14 – 18. 
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kterým je co nejrychlejší navrţení účetních standardů, které by mohly být 

pouţity při sestavování účetních závěrek pro účely kotace cenných papírů na 

mezinárodních trzích. 

 

1997 Je zaloţen Stálý interpretační výbor (SIC). Má 12 hlasujících členů. Jeho 

úkolem je tvorba interpretací k IAS k závěrečnému schválení IASC. Je 

ustavena Strategická pracovní skupina, která má předkládat doporučení 

týkající se budoucí struktury a fungování IASC. 

 

1998 Počet členů IFAC/IASC se rozšiřuje na 140 účetních orgánů ze 101 zemí. 

IASC dokončil přípravu zásadních standardů a schválil IAS 39 

 

1999 Ministři financí zemí skupiny G7 a Mezinárodní měnový fond poţadují 

podporu pro IAS, které by „posílily mezinárodní finanční architekturu“. Rada 

IASC jednohlasně schválila změnu struktury na 14 členů (12 z nich na plný 

úvazek) s nezávislou správní radou. 

 

2000 IOSCO doporučila, aby její členové povolili nadnárodním emitentům pouţívat 

standardy IASC v případě kotace cenných papírů na mezinárodních trzích. 

Byla zaloţena zvláštní komise pro nominace v čele s předsedou Komise SEC 

(US) Arthurem Levittem, která měla nominovat členy správní rady, kteří by 

dohlíţeli na novou strukturu IASB. Členské organizace IASC schválily 

restrukturalizaci IASC a nové stanovy IASC. Komise pro nominace oznámila 

jména prvních členů správní rady. Správní rada jmenovala Sira Davida 

Tweedieho (předsedu britské Rady pro účetní standardy) prvním předsedou 

restrukturalizované Rady pro Mezinárodní účetní standardy (IASB). 

 

2001 Bylo oznámeno nové pojmenování a sloţení IASB. Byla zaloţena Nadace 

IASC. 1. dubna 2001 převzala nová IASB od IASC své povinnosti spojené s 

přípravou standardů. IASB přijala stávající standardy IAS a interpretace SIC. 

IASB se přestěhovala do nových kanceláří na adrese 30 Cannon St., London. 

IASB se sešla s předsedy svých osmi styčných orgánů pro přípravu národních 

účetních standardů, aby zahájila plnění cílů týkajících se sbliţování norem. 
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2002 SIC byl přejmenován na Výbor pro interpretace Mezinárodního účetního 

výkaznictví (IFRIC) s odpovědností nejen za interpretaci stávajících IAS a 

IFRS, ale také za včasné poskytování pokynů v souvislosti s problematikami, 

kterým není v IAS ani IFRS věnována pozornost. Evropa poţaduje, aby 

kotované společnosti dodrţovaly od roku 2005 IFRS. Rady IASB a FASB 

vydaly společnou konvergenční smlouvu. 

 

2003 Byla vydána první finální verze standardu IFRS a první návrh interpretace 

IFRIC. Byl dokončen projekt zdokonalování standardů - největší revize 14 

mezinárodních účetních standardů IAS. 

 

2004 Rozsáhlá diskuse o standardu IAS 39 po celé Evropě vedla Evropskou komisi 

k tomu, ţe ve dvou z jeho oddílů jsou schváleny výjimky. Uskutečnily se 

první přenosy jednání IASB po internetu. Jsou zveřejněny standardy IFRS 2 

aţ 6 a interpretace IFRIC 1 aţ 5. 

 

2005 Člen rady IASB se stává předsedou IFRIC. Jsou provedeny konstituční 

změny. Je vydána podrobná „cestovní mapa“ americké Komise pro cenné 

papíry (SEC) na zrušení rozdílů mezi IFRS a US GAAP. Evropská komise 

eliminuje výjimku z IAS 39 týkající se moţnosti ocenění reálnou hodnotou. 

Setkání pracovních skupin je přístupné veřejnosti. Je vydán standard IFRS 7. 

Jsou zveřejněny interpretace IFRIC 6 a 7 (IFRIC 3 je staţen). 

 

2006 Probíhá aktualizace konvergenční smlouvy IASB/FASB. Rada IASB vydává 

prohlášení o pracovních vztazích s ostatními subjekty zapojenými do přípravy 

standardů. IASB oznamuje, ţe ţádné nové významné standardy nebudou 

účinné před rokem 2009. Je zveřejněn standard IFRS 8 a interpretace IFRIC 8 

aţ 12. 

 

2007 Počet členů rady IFRIC byl zvýšen ze 12 na 14. Americká Komise pro cenné 

papíry (SEC) zrušila poţadavek na odsouhlasování výkazů zahraničních 

subjektů dodrţujících IFRS na postupy US GAAP a vyzvala k předkládání 

názorů na pouţívání IFRS domácími subjekty registrovanými u komise. Jsou 
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zveřejněny novely standardů IAS 1 a IAS 23 a interpretace IFRIC 13 a 14. 

Rada navrhuje samostatný standard IFRS pro malé a střední podniky (SMEs).  

 

2008 Organizace IOSCO vydala stanovisko, v němţ vybízí účetní jednotky k 

jasnému uvedení toho, zda v plné míře dodrţují IFRS v podobě, v jaké byly 

přijaty radou IASB. Rady IASB a FASB urychlují (vzhledem k očekávanému 

zahájení pouţívání IFRS v dalších zemích, včetně USA, kolem roku 2014) 

realizaci společných projektů, které mají být dokončeny v polovině roku 2011. 

Americký institut certifikovaných veřejných účetních znalců (AICPA) 

prohlašuje radu IASB oficiálně uznávanou a respektovanou organizací 

vydávající standardy v souladu s etickými pravidly institutu. Komise SEC 

navrhuje „cestovní mapu“ pro účely pouţívání IFRS domácími podniky 

registrovanými v USA. Jsou provedeny úpravy ve standardech IFRS 1, IFRS 

2, IFRS 3, IFRS 7, IAS 1, IAS 27, IAS 32 a IAS 39. Je vydán první standard v 

rámci procesu ročního zdokonalování. Jsou zveřejněny interpretace IFRIC 16 

a 17. Ke krokům, které rada IASB podnikla v reakci na celosvětovou finanční 

krizi, patří vydání nových pokynů k určování reálné hodnoty, úpravy 

standardu IAS 39, urychlení realizace projektů týkajících se určování reálné 

hodnoty a konsolidace, rozšíření poţadavků na zveřejňování údajů o 

finančních nástrojích v účetních závěrkách a ustavení dvou expertních 

poradních skupin. 

 

2009 Počet členů rady IASB se zvyšuje na 16 (včetně maximálně tří členů na 

částečný úvazek) a je vymezeno zeměpisné zastoupení. Jedno místo není 

obsazené. Nadace IASCF zakládá Monitorovací skupinu. Jsou provedeny 

úpravy ve standardech IFRS 1, IFRS 2, IAS 24, 32 a interpretace IFRIC 14. Je 

vydán standard IFRS 9 (klasifikace a oceňování finančních aktiv) jako první 

fáze nahrazení standardu IAS 39. Je vydán druhý standard v rámci procesu 

ročního zdokonalování. Jsou vydány interpretace IFRIC 18 a 19. Rada 

pokračuje v podnikání kroků v reakci na finanční krizi včetně projektů pro 

nahrazení standardu IAS 39, včetně ocenění sníţení hodnoty úvěrů. 

 



103 

 

2010 Jsou provedeny úpravy ve standardu IFRS 1. Rada IASB publikuje dva druhy 

ročního kniţního vydání IFRS – jeden zahrnuje pouze standardy a 

interpretace, které jsou v současnosti účinné, druhý obsahuje všechny vydané 

standardy a interpretace. Dochází ke změně názvů na Nadaci IFRS (dříve 

Nadace IASC), Výbor pro IFRS interpretace (dříve IFRIC) a Poradní výbor 

pro IFRS (dříve SAC).  
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Příloha 4 

 

Směrná účtová osnova60
 

Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 

01 – Dlouhodobý nehmotný majetek 

02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý 

finanční majetek 

05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 

06 – Dlouhodobý finanční majetek 

07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 

08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 

09 – Opravné poloţky k dlouhodobému majetku 

 

Účtová třída 1 – Zásoby 

11 – Materiál 

12 – Zásoby vlastní výroby 

13 – Zboţí 

15 - Poskytnuté zálohy na zásoby 

19 – Opravné poloţky k zásobám 

 

Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 

21 – Peníze 

22 – Účty v bankách 

23 – Krátkodobé bankovní úvěry 

24 – Krátkodobé finanční výpomoci 

25 – Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek 

26 – Převody mezi finančními účty 

29 – Opravné poloţky ke krátkodobému finančnímu majetku 

 

                                                           
60

 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Příloha č. 4. 
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Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy 

31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) 

32 – Závazky (krátkodobé) 

33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 

34 – Zúčtování daní a dotací 

35 – Pohledávky za společníky, za účastníky sdruţení a za členy druţstva 

36 – Závazky ke společníkům, k účastníkům sdruţení a ke členům druţstva 

37 – Jiné pohledávky a závazky 

38 – Přechodné účty aktiv a pasiv 

39 – Opravná poloţka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování  

 

Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 

41 – Základní kapitál a kapitálové fondy 

42 – Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky 

hospodaření 

43 – Výsledek hospodaření 

45 – Rezervy 

46 – Dlouhodobé bankovní úvěry 

47 – Dlouhodobé závazky  

48 – Odloţený daňový závazek a pohledávka 

49 – Individuální podnikatel 

 

Účtová třída 5 – Náklady 

50 – Spotřebované nákupy 

51 – Sluţby 

52 – Osobní náklady 

53 – Daně a poplatky 

54 – Jiné provozní náklady 

55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné poloţky v provozní 

oblasti 

56 – Finanční náklady 

57 – Rezervy a opravné poloţky ve finanční oblasti 

58 – Mimořádné náklady 

59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů 
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Účtová třída 6 – Výnosy 

60 – Trţby za vlastní výkony a zboţí 

61 – Změny stavu zásob vlastní činnosti 

62 – Aktivace 

64 – Jiné provozní výnosy 

66 – Finanční výnosy 

68 – Mimořádné výnosy 

69 – Převodové účty 

 

Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty 

70 – Účty rozvaţné 

71 – Účet zisků a ztrát 

75 aţ 79 – Podrozvahové účty 

 

Účtové třídy 8 a 9 – Vnitropodnikové účetnictví 
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Příloha 5 

 

Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Telefónica Czech 

Republic, a.s. k 31.12.2011 

V milionech Kč  

Rok končící 

31. prosince 2011 

Rok končící 

31. prosince 2010 

Výnosy z hlasových sluţeb   18 197  20 811 

Výnosy z paušálních poplatků   12 900  13 569 

Výnosy z datových sluţeb   11 477  11 474 

Ostatní výnosy   9 814  9 708 

Výnosy   52 388  55 562 

Ostatní výnosy z netelekomunikačních sluţeb   487  242 

Propojovací a roamingové náklady   -9 230  -10 205 

Náklady na prodané zboţí   -2 170  -1 920 

Ostatní přímé náklady na prodej   -3 429  -3 178 

Ostatní náklady   -10 056  -10 375 

Osobní náklady   -6 179  -7 071 

Zrušení ztráty ze sníţení hodnoty 

aktiv/sníţení hodnoty aktiv (+/-) 

  

-21 

 

4 325 

Provozní zisk před odpisy (“OIBDA”)   21 790  27 380 

      

Odpisy hmotných a nehmotných aktiv   -11 651  -11 856 

      

Provozní zisk   10 139  15 524 

      

Finanční výnosy   627  367 

Finanční náklady   -758  -573 

      

Zisk před zdaněním   10 008  15 318 

      

Daň z příjmů    -1 324  -3 038 

      

Zisk    8 684  12 280 

      

Ostatní úplný výsledek      

Kurzové rozdíly   110  -107 

Ostatní úplný výsledek očištěný o daň   110  -107 

      

Celkový úplný výsledek očištěný o daň   8 794  12 173 

      

Zisk připadající:      

Akcionářům Společnosti   8 684  12 280 

      

Celkový úplný výsledek připadající:      

Akcionářům Společnosti   8 794  12 173 

      
Zisk na akcii (Kč) – základní*   27  38 

 *Vzhledem k tomu, ţe Společnost nevydala ţádné konvertibilní nástroje, nedochází ke zředění zisku.  
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Příloha 6 

 

Finanční výsledky skupiny Telefónica Czech Republic, a.s. podle segmentů 

k 31.12.2011 

Skupina vykazuje dva hlavní podnikatelské segmenty: 

 Fixní – telefonní a datové sluţby s pouţitím pevné telefonní sítě a WiFi infrastruktury a 

IS/ICT sluţby poskytované Společností a ostatními konsolidovanými podniky 

ve Skupině. 

 Mobilní – mobilní telefonní sluţby poskytované Společností a společností Telefónica 

Slovakia, s.r.o.. 

 

Rok končící 31. prosince 2011 

V milionech Kč  

  Fixní   Mobilní*   Skupina 

Výnosy z hlasových sluţeb  6 627  12 235  18 862 

Výnosy z paušálních poplatků  4 298  8 602  12 900 

Výnosy z datových sluţeb  8 878  2 599  11 477 

Ostatní výnosy  3 016  6 798  9 814 

Výnosy včetně trţeb mezi segmenty  22 819  30 234  53 053 

Trţby mezi segmenty  -318  -347  -665 

Celkové konsolidované výnosy  22 501  29 887  52 388 

       

Ostatní výnosy z netelekomunikačních sluţeb  477  10  487 

       

Celkové konsolidované náklady  -14 101  -16 963  -31 064 

       

Ztráta ze sníţení hodnoty aktiv  -9  -12  -21 

       

Odpisy hmotného majetku  -7 164  -2 079  -9 243 

Odpisy nehmotného majetku  -922  -1 486  -2 408 

Celkové odpisy hmotného a nehmotného majetku  -8 086  -3 565  -11 651 

       

Provozní zisk   782  9 357  10 139 

Finanční ztráta (netto)      -131 

Zisk před zdaněním      10 008 

Daň z příjmů      -1 324 

Zisk      8 684 

       

Aktiva (bez goodwillu)  40 472  35 057  75 529 

Goodwill   133  13 320  13 453 

Aktiva celkem  40 605  48 377  88 982 

       

Závazky vůči věřitelům  5 793  7 089  12 882 

Ostatní závazky  3 474  3 529  7 003 

Závazky celkem  9 267  10 618  19 885 

       

Výdaje na investice  3 456  2 400  5 856 

* Zahrnuje údaje společnosti Telefónica Slovakia, s.r.o. 
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Rok končící 31. prosince 2010 

V milionech Kč  

  Fixní   Mobilní*   Skupina 

Výnosy z hlasových sluţeb  7 297  14 310  21 607 

Výnosy z paušálních poplatků  5 131  8 438  13 569 

Výnosy z datových sluţeb  9 106  2 368  11 474 

Ostatní výnosy  3 026  6 682  9 708 

Výnosy včetně trţeb mezi segmenty  24 560  31 798  56 358 

Trţby mezi segmenty  -345  -451  -796 

Celkové konsolidované výnosy  24 215  31 347  55 562 

       

Ostatní výnosy z netelekomunikačních sluţeb  215  27  242 

       

Celkové konsolidované náklady  -14 658   -18 091   -32 749 

       

Zrušení ztráty ze sníţení hodnoty aktiv  4 325  0  4 325 

       

Odpisy hmotného majetku   -6 684   -2 790   -9 474 

Odpisy nehmotného majetku  -1 048   -1 334   -2 382 

Celkové odpisy hmotného a nehmotného majetku  -7 732   -4 124   -11 856 

       

Provozní zisk   6 365  9 159  15 524 

Finanční ztráta (netto)      -206 

Zisk před zdaněním      15 318 

Daň z příjmů      -3 038 

Zisk      12 280 

       

Aktiva (bez goodwillu)  52 456  26 888  79 344 

Goodwill   128  13 320  13 448 

Aktiva celkem  52 584  40 208  92 792 

       

Závazky vůči věřitelům  5 501  6 907  12 408 

Ostatní závazky  3 491  3 717  7 208 

Závazky celkem  8 992  10 624   19 616 

       

Výdaje na investice  2 872  2 792  5 664 
 

*  

Zahrnuje údaje společnosti Telefónica Slovakia, s.r.o. 

 

 

Výnosy Skupiny jsou tvořeny zejména obchodními aktivitami na domácím trhu. S ohledem 

na vydání IFRS 8 Provozní segmenty a rozsáhlý integrační proces Skupina analyzovala 

kritéria pro rozčlenění na segmenty. Na základě analýzy došla Skupina k závěru, ţe koncept 

fixního a mobilního segmentu je stále platný a pro vykázání segmentů nejvhodnější. 

 

Ceny stanovené mezi fixním a mobilním segmentem v letech 2011 a 2010 byly stanoveny 

na stejném základě jako sazby u ostatních mobilních operátorů a shodují se se sazbami 

uplatněnými pro stanovení cen pro ostatní mobilní operátory.  

 

Výdaje na investice se skládají z přírůstků hmotných a nehmotných dlouhodobých aktiv.  
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V průběhu roku 2011 posílila společnost Telefónica Slovakia, s.r.o., dále svoji pozici na 

slovenském mobilním telekomunikačním trhu. V souladu se svojí strategií nabízet jednoduché 

a transparentní sluţby rozšířila svoji nabídku o sluţby pro vyšší segment rezidentních 

zákazníků (O₂ Filip) a segment malých a středních firem (O₂ Moje firma). Dne 18. července 

2011 uvedla na trh mobilní datové sluţby vyuţívající technologii 3G, kterou na konci roku 

pokrývala zhruba třetinu populace na Slovensku. Díky tomu vzrostl celkový počet zákazníků 

na Slovensku v průběhu roku 2011 meziročně o 32,2 % na 1 164 tisíc. Z toho počet zákazníků 

smluvních sluţeb dosáhl 498 tisíc, meziročně o 48,9 % více, zatímco počet zákazníků 

předplacených sluţeb se zvýšil o 22,0 % na 666 tisíc. Podíl smluvních zákazníků na celkové 

zákaznické bázi tak dosáhl 42,8 %, coţ představuje meziroční nárůst o 4,8 procentních bodů. 

Trţní podíl společnosti Telefónica Slovakia, s.r.o., měřený počtem zákazníků tak v průběhu 

roku 2011 vzrostl z 14,7 % na více neţ 18 %. Nárůst počtu zákazníků a jejich zlepšující se 

struktura vedla rovněţ k nárůstu výnosů, jejichţ výše v roce 2011 dosáhla 3 870 mil. Kč ve 

srovnání s 2 824 mil. Kč v roce 2010. K 31. prosinci 2011 byla zůstatková hodnota fixních 

aktiv umístěných na Slovensku 2 692 milionů Kč (2010: 2 642 milionů Kč). 
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Příloha 7 

 

Provozní a finanční výnosy skupiny Telefónica Czech Republic, a.s. podle 

segmentů k 31.12.2011 
 

Provozní výnosy: 

Výnosy z hlasových služeb 

V milionech Kč 

Rok končící  

31. prosince 2011 

Rok končící  

31. prosince 2010 

Hovorné  10 453  11 875 

Výnosy z propojení a ostatní velkoobchodní sluţby 

 

 7 744  8 936 

Výnosy z hlasových sluţeb celkem  18 197  20 811 

 

  

Výnosy z datových služeb 

V milionech Kč 

Rok končící  

31. prosince 2011 

Rok končící  

31. prosince 2010 

Pronajaté okruhy a fixní datové sluţby  2 836  3 132 

Internet (včetně měsíčních a jednorázových 

poplatků)  

 

5 531  5 383 

Mobilní datové sluţby  2 598  2 368 

IPTV  512  591 

Výnosy z datových sluţeb celkem  11 477  11 474 

 

Ostatní výnosy 

V milionech Kč 

Rok končící  

31. prosince 2011 

Rok končící  

31. prosince 2010 

SMS & MMS & PRMS a výnosy za sluţbu obsahu   
4 806  4 765 

Prodej zboţí, příslušenství a aktivační poplatky  1 667  1 473 

ICT a obchodní řešení  2 356  2 555 

Ostatní telekomunikační výnosy  985  915 

Ostatní výnosy celkem  9 814  9 708 

 

Ostatní výnosy z netelekomunikačních služeb 

V milionech Kč 

Rok končící  

31. prosince 2011 

Rok končící  

31. prosince 2010 

Výnosy z pronájmu a netelekomunikačních sluţeb  83  93 

Zisky z prodeje dlouhodobého majetku  346  92 

Smluvní pokuty, odškodnění a jiné výnosy 

 

 58  57 

Celkem  487  242 

 

Finanční výnosy  

Finanční výnosy  

V milionech Kč 

Rok končící  

31. prosince 2011 

Rok končící  

31. prosince 2010 

Výnosové úroky  117  80 

Zisky vyplývající z úprav reálné hodnoty derivátů   185  0 

Ostatní finanční výnosy*  325  287 

Celkové finanční výnosy  627  367 

     

* Naprostou většinu tvoří zisk z kurzových rozdílů. 

 


