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Záv r studia oboru Ú etnictví a dan  na Ekonomické fakult  Vysoké školy bá ské – 

Technické univerzity v Ostrav  s sebou p inesl nelehké rozhodnutí – zvolit téma diplomové 

práce. P tileté studium oboru zam eného na dv  spolu více i mén  související problematiky 

ukázalo, že závislost a provázanost obou t chto disciplín je p íliš podstatná na to, aby 

záv re ná práce byla zam ena pouze na jednu z nich.  

Diplomová práce by tedy m la být zam ena jak na problematiku ú etní, tak na 

problematiku da ovou. Ale eho by se m la týkat konkrétn ? Odpov d t na tuto otázku 

nebylo lehké. Nám t práce ovlivnila zejména spole nost DEZA, a.s., které se týká praktická 

ást této práce. Snahou bylo zvolit téma zajímavé a aktuální, které bude mít význam a smysl i 

pro tuto spole nost.  

Na základ  debaty mezi autorkou práce a spole ností DEZA, a.s. vzniklo téma 

„Aplikace zásady opatrnosti v akciové spole nosti“. Napln ní této zásady v legislativních 

podmínkách eské republiky probíhá zejména prost ednictvím rezerv, opravných položek a 

odpis . Jedná se o nástroje, které zasahují jak do problematiky ú etní, tak do problematiky 

da ové - ú etní problematika zmín ných nástroj  napl uje onu zásadu opatrnosti, ale vedle 

toho spole nosti p i aplikaci t chto nástroj  neopomíjejí jejich da ové dopady. Diplomová 

práce je tedy zejména z d vodu komplexního pohledu na problematiku rezerv, opravných 

položek a odpis  zam ena na „ob  strany mince“ – na ú etnictví i na dan .  

Cílem této diplomové práce je vymezit ú etní a da ové aspekty nástroj  zásady 

opatrnosti podle eské legislativy, charakterizovat tyto nástroje podle mezinárodních 

standard  ú etního výkaznictví a analyzovat jejich aplikaci ve spole nosti DEZA, a.s.  

Vedlejším cílem této diplomové práce je zpracování komplexního pohledu na 

nástroje zásady opatrnosti – tj. na rezervy, opravné položky a odpisy – a to z hlediska 

ú etního i da ového tak, aby práce mohla být v praxi využívána jako podp rný materiál p i 

jejich aplikaci.   

Zásada opatrnosti podle eské legislativy je ešena ve druhé kapitole. První ást se 

v nuje významu zásady opatrnosti v ú etnictví obecn . Další podkapitoly jsou zam eny na 
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jednotlivé nástroje zásady opatrnosti – rezervy, opravné položky a odpisy – zejména na jejich 

len ní a obecnou definici, ú etní problematiku – zp soby ú tování, vykazování, ú etní 

len ní apod. – a v neposlední ad  je zmín no i da ové hledisko jednotlivých nástroj  zásady 

opatrnosti.  

Ve t etí kapitole je nastín no pojetí nástroj  zásady opatrnosti – tedy rezerv, 

opravných položek a odpis  – v rámci mezinárodních standard  ú etního výkaznictví. 

Kapitola není len na podle jednotlivých nástroj  zásady opatrnosti, ale podle jednotlivých 

mezinárodních ú etních standard , které se v nují problematice, jež obsahov  odpovídá 

nástroj m zásady opatrnosti tak, jak je známe podle eské legislativy. Pojetí nástroj  zásady 

opatrnosti podle US GAAP není v této diplomové práci ešeno.  

Analýza aplikace nástroj  zásady opatrnosti ve spole nosti DEZA, a.s. je obsahem 

kapitoly tvrté. Po krátkém p edstavení spole nosti DEZA, a.s. jsou analyzovány jednotlivé 

nástroje zásady opatrnosti, se zam ením na jejich využití, charakteristiku i jejich vliv na 

základ dan  z p íjm . V záv ru této kapitoly je zachycen vztah spole nosti DEZA, a.s. 

k mezinárodním standard m ú etního výkaznictví a také význam ekonomické krize na vývoj 

nástroj  zásady opatrnosti v ase. 

P i zpracování diplomové práce byly použity metody popisu, analýzy a komparace.  
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Kapitola Ú etní a da ové aspekty zásady opatrnosti podle eské legislativy se v prvé 

ad  v nuje všeobecn  uznávaným p edpoklad m a ú etním zásadám v ú etnictví s d razem 

na již zmi ovanou zásadu opatrnosti. V jednotlivých podkapitolách jsou jednotlivé nástroje 

zásady opatrnosti – tj. rezervy, opravné položky a odpisy – charakterizovány z pohledu 

obecného, ú etního i da ového. P estože napln ní zásady opatrnosti je záležitostí zejména 

ú etního pohledu všech zmi ovaných nástroj , pro komplexní pohled na problematiku je 

p idán i pohled da ový, který p i aplikaci t chto nástroj  v praxi není zanedbatelný.    

2.1. Ú ETNICTVÍ A Ú ETNÍ ZÁSADY 

Ú etnictví lze v nejširším slova smyslu chápat jako systém záznam , jejichž 

p edm tem je sledování hospoda ení konkrétních subjekt  – jejich majetku, závazk  a 

samoz ejm  jejich výsledk  dosažených v pr b hu hospoda ení. Vývoj ú etnictví se 

projevuje r znými druhy ú etních soustav, variantností ú etních systém  a odlišnými zp soby 

vedení ú etních záznam .  

Ú etnictví lze chápat jako proces – tv r í innost – p i které dochází k rozpoznání a 

oce ování jednotlivých složek majetku a zdroj  jeho krytí. Zárove  lze ú etnictví chápat jako 

formu komunikace – jedná se o zp sob p edávání finan ních informací o ú etní jednotce 

sm rem k uživatel m ú etnictví, jehož cílem je poskytnout dostate né informace pro 

vytvo ení kvalifikovaného názoru pot ebného pro u in ní správných (zejména 

podnikatelských, p ípadn  i investi ních) rozhodnutí. Za uživatele ú etnictví m žeme 

považovat zejména vlastníky podniku, investory, v itele, dodavatele i zákazníky, ale také 

orgány státní správy i konkuren ní subjekty.  

Úkolem ú etnictví je v rn  a poctiv  zaznamenat ekonomickou realitu 

podnikatelského subjektu. Pro tyto pot eby se b hem vývoje ú etnictví vytvo ila soustava 

relativn  nem nných metodických prvk , které p edstavují základní nástroje k uskute ování 

ú etnictví jako pracovního procesu. Vedle metodických prvk  se rovn ž vyvinuly a stále se 

dále vyvíjejí ú etní zásady a p edpoklady, které redukují variantnost uplatn ní metodických 
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prvk  finan ního ú etnictví, umož ují dosažení ur itého stupn  srovnatelnosti ú etních 

informací a nastolují základní p edpoklady zobrazení p edm tu ú etnictví.  

Ú etní zásady a p edpoklady jsou asto ozna ovány za „všeobecn  uznávané“, což 

zna í, že je lze považovat za obecn  p ijímaná základní pravidla. V tšinou bývají tyto zásady 

zakomponovány do ú etních p edpis  nebo standard  v rámci jednotlivých zemí – v rámci 

národní regulace ú etnictví. O stupe  výše je pak mezinárodní harmonizace ú etnictví, jejímž 

cílem je sjednocení ú etních zásad, p edpoklad  a pravidel, které umožní srovnatelnost 

ú etních záznam  celosv tov . 

2.1.1. VŠEOBECN  UZNÁVANÉ P EDPOKLADY A ZÁSADY

Ú etní zásady a p edpoklady p edstavují základní pravidla, které by ú etní jednotka 

m la respektovat p i využívání ú etních metod. Ú etními metodami rozumíme nap . 

oce ování, sestavování ú etní záv rky apod. Pokud by tato všeobecn  uznávaná pravidla 

neexistovala, pak by si každá ú etní jednotka mohla vytvo it svá individuální pravidla, ímž 

by se znemožnila možnost porovnání ú etních informací a zejména ú etních záv rek. Ú etní 

zásady zpravidla jdou ruku v ruce s dalšími – zejména ú etními, ale i da ovými – p edpisy – 

zákony, vyhláškami a ú etními standardy.  

Ú etní p edpoklady p edstavují základní východiska ú etního zobrazení. Dvo áková 1

(2010) vyjmenovává tyto ú etní p edpoklady: 

- p edpoklad vymezení ú etní jednotky, 

- p edpoklad m itelnosti hodnoty pen žní jednotkou (tj. p edpoklad pevné – stálé – 

kupní síly pen žní jednotky), 

- p edpoklad trvání podniku (going concern), 

- p edpoklad periodického zjiš ování výsledku hospoda ení a 

- akruální koncept. 

                                                
1 DVO ÁKOVÁ, Dana. Základy ú etnictví. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer R, 2010. 308 s. ISBN 978-80-
7357-544-1. 
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Ú etní zásady p edstavují soubor pravidel, která je nutno dodržovat p i vedení 

ú etnictví, p i sestavování ú etních výkaz  i p i jejich prezentaci a p edkládání uživatel m 

t chto výkaz . Ú etní jednotky uplat ují p i vedení ú etnictví zejména tyto ú etní zásady 1: 

- zásada p ednosti obsahu p ed formou, 

- zásada konzistence a kontinuity ú etních informací,  

- zásada historických cen (náklad ), 

- zásada opatrnosti, 

- okamžik uznání (realizace) výnos , 

- zásada p i azování náklad  výnos m, 

- zásada významnosti, 

- zásada rovnováhy náklad  a užitku. 

2.2. ZÁSADA OPATRNOSTI 

Opatrnost je rozumný odhad sou asných i budoucích jev  s p ihlédnutím k rizik m a 

možným ztrátám s vlivem na následující období. Obecn  v ú etnictví platí dv  pravidla: 

- aktiva a výnosy se nesm jí nadhodnocovat a sou asn , 

- pasiva a náklady se nesm jí podhodnocovat. 

Podle zásady opatrnosti by se v ú etnictví do výše zisku m ly promítat všechny 

p edpokládané a o ekávané ztráty, rizika a znehodnocení majetku, i když ješt  nenastaly a 

tudíž jejich výše není spolehliv  ur itelná. Naproti tomu by se v ú etnictví všechny kladné 

operace – tj. zisky a zhodnocení majetku – m ly projevit až v okamžiku jejich skute né 

realizace. Všechny tyto operace je ale t eba provád t v souladu s akruálním principem – nelze 

snižovat výsledek hospoda ení, aniž by v pr b hu ú etního období nedošlo ke skute ným 

událostem, které by k tomuto kroku vedly.  

Použití této zásady je zakotveno i v zákon . 563/1991 Sb., o ú etnictví – jde tedy o 

praktiku obecn  dodržovanou. Tento zákon v § 25 odst. 3 stanoví: „Ú etní jednotky p i 

oce ování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly dosaženy, a berou v úvahu 

všechna p edvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazk  a jsou jim 

známy do okamžiku sestavení ú etní záv rky, jakož i všechna snížení hodnoty bez ohledu na 

to, zda je výsledkem hospoda ení ú etního období zisk nebo ztráta.“  
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A dále zákon v § 26 hovo í o: 

- snížení ocen ní zásob na základ  inventarizací zjišt ných rozdíl  v jejich ú etním a 

reálném ocen ní, 

- zvýšení, resp. snížení hodnoty závazk , pakliže inventarizace odhalí tyto 

skute nosti. 

Rezervy, opravné položky a odpisy považuje zákon o ú etnictví v § 26 odst. 3 za 

zp sob vyjád ení zm n v ocen ní podle § 25 odst. 3. Tyto t i ú etní metody tedy považujeme 

za nástroje zásady opatrnosti, kterými se tato práce zabývá. Protože problematika zejména 

da ových odpis  je velmi rozsáhlá, jsou v rámci práce ešeny spíše okrajov , pro dopln ní. 

Diplomová práce je zam ena taktéž na nezbytnou koordinaci s da ovými p edpisy, 

p edevším ve vztahu k zákonu . 586/1992 Sb., o daních z p íjm  a k zákonu  

. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišt ní základu dan  z p íjm .   

2.3. REZERVY V Ú ETNÍCH A DA OVÝCH 
SOUVISLOSTECH 

Podkapitola týkající se prvního nástroje zásady opatrnosti – tj. rezerv – je zam ena na 

jejich charakteristiku a len ní, na obecná pravidla vykazování rezerv v ú etnictví, na 

specifika ú etních rezerv a v neposlední ad  také na rezervy zákonné.  

2.3.1. CHARAKTERISTIKA REZERV A JEJÍ DRUHY

Rezerva, jakožto nástroj zásady opatrnosti, slouží ú etní jednotce k „rozložení“ 

velkého o ekávaného nákladu do více ú etních období. Jestliže ú etní jednotka p edpokládá 

v budoucnu náklad, který by mohl významným zp sobem v negativním slova smyslu ovlivnit 

její výsledek hospoda ení, m že na tento náklad tvo it rezervu a tím tento významný náklad 

z ú etního hlediska „rozptýlit“ do více ú etních období.  

V ú etnictví se tedy jedná o náklad, kdy známe ú el, pro který se tvo í, ale pouze 

odhadujeme jeho výši a období, jehož se bude fináln  dotýkat.  
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A zárove  se rezerva v ú etnictví promítne jako závazek – jedná se o cizí zdroj krytí

majetku ú etní jednotky, protože: 

- vyjad uje potencionální – budoucí závazek v i t etím osobám – nap . v i 

odb ratel m výrobk  z d vod  záru ních oprav, 

- p edpokládá vynaložení výdaj  v budoucích obdobích na p edem stanovený ú el – 

tzv. vnit ní dluh ú etní jednotky – nap . v p ípad  oprav dlouhodobého hmotného 

majetku. 

Rezerva je cizí zdroj, protože ji nelze použít na financování provozní innosti ú etní 

jednotky.  

Rezervy zpravidla leníme takto: 

- podle ur ení – a to na: 

o rezervy ú elové – tvo í se na konkrétní a p edem stanovený ú el (nap . na 

opravu dlouhodobého majetku, na restrukturalizaci),

o rezervy obecné – netvo í se na konkrétní ú el (ke konkrétnímu majetku), 

ale p i existenci rizik, které by v budoucnosti mohly vést ke vzniku výdaj

nebo snížení výnos  (nap . rezerva na rizika a ztráty z podnikání), 

- podle vztahu k dani z p íjm  na: 

o da ové rezervy (zákonné) – tj. ty, které jsou z hlediska dan  z p íjm

považovány za náklad na dosažení, zajišt ní a udržení p íjm  ú etní 

jednotky – podrobn  viz kapitola 2.3.4. Rezervy dle zákona o rezervách, 

o ú etní rezervy (neda ové) – tj. rezervy tvo ené na základ  rozhodnutí 

ú etní jednotky, zpravidla podle vnit ních ú etních sm rnic a ú etních 

p edpis ; více viz kapitola 2.3.3. Ú etní rezervy – „ostatní“ rezervy. 

Dále se m žeme setkat s len ním rezerv podle oblasti, které se dotýkají, tj. 

rozlišujeme rezervy provozní, finan ní a mimo ádné. Od tohoto len ní se také odráží jejich 

zaú tování na p íslušné nákladové ú ty podle toho, jaké oblasti se v podniku dotýkají. 

2.3.2. REZERVY V Ú ETNICTVÍ

Jak již bylo e eno, rezerva p edstavuje zdroj ur ený k pokrytí budoucích závazk

nebo výdaj , u nichž je znám ú el, je pravd podobné, že závazek (výdaj) nastane, avšak 

zpravidla není jistá ástka nebo datum, ke kterému závazek (výdaj) vznikne. Rezerva se svou 
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povahou chová podobn  jako výdaj p íštího období – zvyšuje sou asné náklady v d sledku 

o ekávaných budoucích výdaj . Ob as m že být problém s odlišením rezerv od položek 

p echodných ú t , jakými jsou asové rozlišení náklad  a dohadné položky. Všechny tyto 

ú etní kategorie mají podobnou v cn asovou nápl  a sou asn  jde ve všech p ípadech o 

položky ne zcela jisté. Rozhodující zpravidla bývá množství informací, které v okamžiku 

zaú tování o dané položce máme k dispozici. Z obecného hlediska tedy m žeme ur it 

následující rozhodující parametry:  

- ú el, na který bude položka použita, 

- období, do kterého má být položka zaú tována tak, aby vyhovovala akruálnímu 

principu vedení ú etnictví, 

- znalost i neznalost subjektu, se kterým vypo ádání platby prob hne a samoz ejm

- výše ástky, o které je nebo bude ú továno. 

P ehledné srovnání všech t chto parametr  u konkrétních ú etních kategorií je uvedeno 

v Tab. 2.1.  

Tab. 2.1 Rozdíly mezi p echodnými ú ty a rezervou 

Ú etní položka 

Parametr, který je znám 

P íklad využití 
ú el období 

subjekt 
vypo ádání 

platby 
ástka 

Rezerva ANO NE NE NE 
záru ní opravy, soudní 
spory, ekologické škody 

Dohadná 
položka 

ANO ANO ANO NE 
nepotvrzené pojistné 
pln ní od pojiš ovny 

asové rozlišení 
náklad

ANO ANO ANO ANO 
nájemné placené na delší 
asové období než je 

délka ú etního období 

Zdroj: vlastní zpracování 

2.3.2.1. Ú tování rezerv 

Problematiku ú tování rezerv upravuje zejména: 

- § 16 a § 57 vyhlášky . 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení 

zákona o ú etnictví pro ú etní jednotky, které jsou podnikateli a 

- eský ú etní standard 004 – Rezervy. 



13 

Ú etní jednotky by si dále m ly stanovit svá podrobn jší pravidla p i aplikaci a použití 

rezerv ve svých vnit ních ú etních p edpisech, sm rnicích a postupech. 

P i ú tování o rezervách pracujeme s kapitálovými ú ty z ú tové skupiny 45 – Rezervy 

souvztažn  s nákladovými ú ty v ú tových skupinách: 

- 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady p íštích období v provozní oblasti,  

- 57 – Rezervy a opravné položky ve finan ní oblasti,  

- 58 – Mimo ádné náklady a  

- 59 – Dan  z p íjm , p evodové ú ty a rezerva na da  z p íjm . 

Tvorbu rezervy zachytíme na stranu MD p íslušného nákladového ú tu, ímž dochází 

ke snížení výsledku hospoda ení za dané ú etní období. erpání, snížení i rušení rezervy 

ú tujeme na stranu D nákladových ú t  v období, kdy k této skute nosti dojde. Tímto ú etním 

zachycením dojde k vyrovnání jednorázového nákladu, který vznikl napln ním podstaty pro 

tvorbu rezervy, a tudíž nemá tak zásadní vliv na výsledek hospoda ení. 

Protiú tem p i zachycení rezerv jsou pasivní ú ty z ú tové skupiny 45 – Rezervy. 

Prost ednictvím t chto ú t  se z statky vytvo ených rezerv p enášejí do dalších ú etních 

období – kumulují se. Jedná o položku (s ohledem na její významnost), která je podrobn ji 

rozepsána v p íloze ú etní záv rky, protože její vypovídací hodnota v rozvaze není 

dosta ující. Ú et rezerv nesmí mít nikdy aktivní z statek – tzn. rezervy se nemohou tzv. 

„p e erpat“. 

Pro lepší p ehled o evidenci jednotlivých rezerv je praktické vést analytické ú ty podle 

jejich jednotlivých druh .  

Následující ú etní schémata (Obr. 2.1, 2.2 a 2.3) zobrazují použití p íslušných ú t

v souvislosti s tvorbou, erpáním i zrušením dané konkrétní rezervy. 

Obr. 2.1 Schéma ú tování zákonných rezerv

451 – Rezervy podle  
zvláštních právních p edpis

552 – Tvorba a zú tování rezerv 
podle zvláštních právních p edpis

     

Tvorba zákonné rezervy 
     

erpání nebo zrušení zákonné rezervy 
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Obr. 2.2 Schéma ú tování rezervy na da  z p íjm   

Obr. 2.3 Schéma ú tování ostatních (ú etních) rezerv 

O rezervách se zpravidla ú tuje v rámci operací souvisejících s ú etní uzáv rkou tj. ke 

konci ú etního období. P i jejich tvorb , p ípadn  zrušení, je t eba brát z etel i na události, 

které se staly v mezidobí od rozvahového dne do okamžiku sestavení ú etní záv rky.  

2.3.2.2. Vykazování rezerv v ú etních výkazech 

Rezerva vzhledem ke své povaze vstupuje do základních t í ástí ú etní záv rky -  do 

rozvahy, výkazu zisku a ztrát i do p ílohy k ú etní záv rce.  

V rozvaze najdeme rezervy v pasivech, v cizích zdrojích, v položce B.I. Rezervy. Ta 

se dále d lí na položky: 

- B.I.1 Rezervy podle zvláštních p edpis , 

- B.I.2 Rezervy na d chody a podobné závazky, 

- B.I.3 Rezerva na da  z p íjm , 

- B.I.4 Ostatní rezervy. 

453 – Rezerva na da  z p íjm   
599 – Tvorba a zú tování rezerv na 

da  z p íjm
     

Tvorba rezervy na da  z p íjm
     

erpání nebo zrušení rezervy  
na da  z p íjm

549 – Ostatní rezervy  
554 – Tvorba a zú tování ostatních rezerv 
574 – Tvorba a zú tování finan ních rezerv 
584 – Tvorba a zú tování mimo ádných rezerv 

     

Tvorba ostatních rezerv 
     

erpání nebo zrušení ostatních rezerv 
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První t i položky mají svou konkrétní nápl  (viz dále). Položka poslední – Ostatní 

rezervy – v sob  skrývá všechny ostatní rezervy, které ú etní jednotka m že tvo it. O to 

podrobn ji by se touto položkou m la zabývat p íloha k ú etní záv rce. 

Ve výkazu zisku a ztráty v druhovém len ní se rezervy tvo ené v rámci provozní 

oblasti vykazují v položce „G. Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

komplexních náklad  p íštích období“. Položka obsahuje rozdíl mezi kone ným a po áte ním 

stavem rezerv, opravných položek a komplexních náklad  p íštích období. M že nabývat i 

záporné hodnoty.  

Pokud by se jednalo o rezervu vytvo enou v rámci finan ní oblasti, vykázala by se 

v položce „M. Zm na stavu rezerv a opravných položek ve finan ní oblasti“. Charakteristika 

položky je obdobná, jako tomu bylo u položky G. 

V p íloze k ú etní záv rce ú etní jednotka uvede stru nou charakteristiku tvorby 

jednotlivých rezerv v etn  vykázání jejich po áte ních stav , tvorby, erpání i zrušení a 

samoz ejm  jejich kone ný stav. 

2.3.2.3. Inventarizace 

Rezervy je nutné minimáln  jednou ro n  inventarizovat. Podléhají dokladové 

inventu e, kdy posuzujeme jejich výši a od vodn nost. Výstupem je inventurní soupis se 

všemi svými náležitostmi. P i sestavení ro ní ú etní záv rky se op t ov uje, zda vytvo ená 

rezerva svou výší a zejména podstatou odpovídá realit . Pro lepší kontrolu je vhodné ve 

vnit ním p edpisu ú etní jednotky stanovit tituly pro tvorbu rezerv, d vody jejich tvorby, 

zp sob výpo tu jejich výše, uvedení postupu k jejímu vytvo ení a použití. U rezerv, které jsou 

uplat ovány jako da ový náklad, by toto m lo být samoz ejmostí. 

2.3.3. Ú ETNÍ REZERVY – „OSTATNÍ“ REZERVY

Z ú etního hlediska rozumíme „ostatními rezervami“ všechny ty, které nejsou 

„zákonné“ – viz dále. Ú etní jednotka tyto rezervy tvo í bez jakéhokoli omezení na základ

svého rozhodnutí a pot eb, ale sou asn  se takto vytvo ené rezervy nikdy nepovažují za 

náklad na dosažení, zajišt ní a udržení p íjm  podle zákona o dani z p íjm . Jde tedy o 

náklady neda ové, které se p i zjiš ování základu dan  stávají p ipo itatelnou 

položkou hospodá ského výsledku.  
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Ú etní rezervy tvo í ú etní jednotka zpravidla v souladu se svou vnit ní ú etní 

sm rnicí. Význam jejich tvorby je p ímým odrazem § 25 odst. 3 a § 26 odst. 3 zákona o 

ú etnictví, které zd raz ují zohledn ní všech rizik a možných ztrát v ocen ní majetku a 

závazk  k rozvahovému dni práv  prost ednictvím rezerv (viz výše kapitola 2.2. Zásada 

opatrnosti). V p ípadech, kdy je k danému majetku tvo ena opravná položka, ú etní rezervu 

k témuž majetku nelze tvo it.  

Motivace k vytvá ení ostatních – ú etních rezerv je v podnikatelské praxi velmi malá. 

Protože vytvo ená rezerva nenese podnikatel m žádné da ové výhody, zpravidla se jim 

vyhýbají. A tak je zcela b žné, že ú etní rezervy tvo í pouze ú etní jednotky podléhající 

povinnosti auditu. Pokud auditor uzná za vhodné rezervu vytvo it a ú etní jednotka takto 

neu iní (záleží i na významnosti potencionální výše rezervy), auditor by pak nem l vydat 

výrok bez výhrad. Z tohoto d vodu v tšinou ú etní jednotky dají na doporu ení auditora a 

rezervu vytvo í.  

2.3.3.1. Charakteristika ú etních rezerv  

Na základ  § 26 odst. 3 zákona o ú etnictví se za ú etní rezervy považuje: 

- rezerva na rizika a ztráty, 

- rezerva na da  z p íjm , 

- rezerva na d chody a podobné závazky, 

- rezerva na restrukturalizaci. 

Mimo tyto vyjmenované rezervy se m žeme setkat také s adou dalších ostatních 

rezerv, které nedefinuje ani zákon o rezervách ani zákon o ú etnictví. Zpravidla se jedná nap . 

o rezervy na opravy majetku nad rámec zákona o rezervách, smluvní pokuty a penále, rizika 

nekrytá pojišt ním, soudní spory, poskytování mimo ádných záruk apod. 

Rezerva na rizika a ztráty se vytvá í v okamžiku, kdy jsou tyto skute nosti známy na 

základ  sou asných jednotlivých p ípad  – nap .: rezerva na ekologické škody, rezerva na 

bezplatné záru ní opravy apod. Obecné, blíže nespecifikované rezervy, nap . na rizika 

z podnikání vytvá et nelze. Jejich výše by se m la odvíjet od známých skute ností (rozvrhové 

základy) – nap . rezerva na záru ní opravy by se mohla odvíjet od výše výnos  z t chto 

výrobk  apod. Zpravidla ji stanovujeme procentem. 
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Rezervu na da  z p íjm  vykazujeme dle vyhlášky . 500/2002 Sb. v p ípad , kdy 

okamžik sestavení ú etní záv rky p edchází okamžiku sestavení ádného da ového p iznání – 

o dani ú tujeme v p edpokládané výši. K takovéto situaci dochází zejména u v tších firem a 

to nap íklad v situaci, kdy musí být z konsolida ních d vod  ú etní záv rka dce iných 

spole ností konsolida ního celku sestavena podle skupinových konsolida ních pravidel 

v pot ebném p edstihu (nap . v rámci konsolida ního celku, do n hož spadá analyzovaná 

spole nost DEZA, a.s., je to do konce druhého m síce po rozvahovém dni). Da  z p íjm  je 

tedy pot eba do ú etních výkaz  vhodným zp sobem vy íslit, i když ú etní jednotka ješt

nemá sestavené da ové p iznání k dani z p íjm  právnických osob. To je ú etní jednotka 

podléhající konsolidaci nebo auditu povinna podat až po uplynutí šesti m síc  po skon ení 

ú etního období. Vytvo ená rezerva se v následujícím období rozpustí ve prosp ch náklad  a 

sou asn  s touto operací se zaú tuje zjišt ná skute ná da ová povinnost ve prosp ch ú tu  

341 – Da  z p íjm .  

Ú etní jednotka uvede v rozvaze položku B.I.3. Rezerva na da  z p íjm  ve výši 

vytvo ené rezervy snížené o uhrazené zálohy na da  z p íjm , pokud jsou tyto zálohy nižší 

než p edpokládaná da . Pokud jsou zálohy vyšší nebo rovny p edpokládané dani, ú etní 

jednotka v rozvaze položku B.I.3. Rezerva na da  z p íjm  neuvede v bec (vzniká nulová 

da ová povinnost nebo p eplatek na dani – tzn. snížení pohledávky z uhrazených záloh 

v aktivech). Podrobný rozpis zaplacených záloh a vytvo ené rezervy na splatnou da  se 

zve ejní v p íloze k ú etní záv rce. 

eská legislativa tento postup stanoví nejd íve za ú etní období za ínající 1. 1. 2012 

nebo pozd ji. Do 31. 12. 2011 se rezerva na da  z p íjm  neupravovala o uhrazené zálohy, 

tvo ila se v celkové odhadované výši da ové povinnosti (zálohy se do ní v bec 

nezahrnovaly). Za zmínku stojí skute nost, že spole nost DEZA, a.s. (podobn  jako další 

spole nosti konsolida ního celku mate ské spole nosti), tento postup po doporu ení auditora 

uplat ovaly již adu období p ed tímto datem.  

Rezerva se vytvá í na budoucí úhradu, kterou bude ú etní jednotka povinna odvést ve 

prosp ch finan ního ú adu. Proto se p i tvorb  a vykazování této rezervy zohled ují i 

zaplacené zálohy na da  z p íjm . Výše rezervy se odvozuje od výsledku hospoda ení 

z ú etnictví a dále pak z kvalifikovaného posouzení da ové uznatelnosti jednotlivých náklad

a výnos  s vlivem slev a od itatelných položek.  
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 „Položka B.I.2. Rezerva na d chody a podobné závazky se vykazuje, pokud ú etní 

jednotka vytvá í tuto rezervu na základ  povinnosti vyplácet zam stnanc m d chody nebo 

podobné požitky uložené jí smlouvou nebo právním p edpisem.“2 V sou asné dob

legislativních úprav d chodového systému v R nemá tato rezerva až takové opodstatn ní, dá 

se považovat za jakousi možnost v budoucnosti. 

Rezervu na restrukturalizaci charakterizuje eský ú etní standard . 004 Rezervy. 

Tuto rezervu m že ú etní jednotka tvo it na základ  programu restrukturalizace schváleného 

orgánem k tomu p íslušným podle zvláštního právního p edpisu, p ípadn  spole níky. 

Restrukturalizací se pro ú ely tohoto standardu rozumí program, kterým se významn  m ní 

p edm t innosti ú etní jednotky nebo zp sob, jakým je innost ú etní jednotky provád na.  

Restrukturalizace m že zahrnovat zejména p emíst ní podnikatelských aktivit do jiné 

oblasti (p ípadn  uzav ení provozu), nebo utlumení nebo ukon ení ur ité ásti 

podnikatelských aktivit.  

Obsah této rezervy definuje § 16 odst. 4 vyhlášky . 500/2002 Sb. a ú etní standard  

. 004 takto: „Rezervu na restrukturalizaci lze tvo it a erpat pouze na náklady nezbytn

nutné k uskute n ní programu restrukturalizace, které nesouvisí s pokra ujícími aktivitami 

ú etní jednotky. K t mto náklad m nepat í náklady na p eškolení nebo p emíst ní 

zam stnanc , kte í z stávají v pracovním pom ru, náklady na marketing apod.“ 

Náklad na tuto rezervu je považován za mimo ádný, a tudíž se o rezerv  na 

restrukturalizaci ú tuje v rámci ú tové skupiny 58 – Mimo ádné náklady.  

2.3.4. REZERVY DLE ZÁKONA O REZERVÁCH

Jen velmi málo da ov  uznatelných položek se m že pyšnit samostatnou právní 

úpravou. Rezervám a opravným položkám se této „pocty“ v eské legislativ  dostalo.  

Regulace, omezení a podmínky p i jejich tvorb , potažmo rušení, jsou zákonem nastaveny 

zejména proto, aby jejich použitím nedocházelo k ú elové optimalizaci da ové povinnosti. 

Zákon . 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišt ní základu dan  z p íjm  upravuje 

zp sob tvorby a výši rezerv, které jsou nákladem vynaloženým na dosažení, zajišt ní a 

udržení p íjm  podle § 24 odst. 2 písm. i) zákona o daních z p íjm .  

                                                
2 § 16 odst. 2 vyhlášky . 500/2002 Sb. 
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T mito rezervami rozumíme: 

- bankovní rezervy, 

- rezervy v pojiš ovnictví, 

- rezervy na opravu dlouhodobého majetku, 

- rezervy na p stební innost, 

- a ostatní rezervy vymezené zákonem o rezervách.  

V t chto p ípadech se jedná o rezervy zákonné neboli da ov  uznatelné, které 

„odklán jí“ ást výsledku hospoda ení do cizích zdroj  a sou asn  také „odkládají“ da ovou 

povinnost snížením základu dan  z p íjm  v období tvorby t chto rezerv. erpáním nebo 

zrušením rezerv se sice základ dan  zvyšuje, ale sou asn  se tímto kompenzuje již vzniklý 

(o ekávaný) náklad, kv li n muž rezerva v bec existovala. Nejedná se tedy o b žnou 

jednorázovou da ovou položku, ale o do asnou da ovou výhodu.  

Rezerva se zpravidla tvo í procentem z ur eného základu nebo v absolutní ástce, 

p ípadn  zákon o rezervách stanoví jiný zp sob její tvorby. Výdaj (náklad), na jehož úhradu 

rezerva vznikla, musí být p ednostn  uhrazen práv  z této vytvo ené rezervy.  

Zákonná rezerva se do základu dan  musí vždy promítnout prost ednictvím ú etnictví, 

da ové (p íp. jiné) evidence – nikdy se nejedná o položku ovliv ující základ dan  pouze 

v rámci mimoú etních úprav výsledku hospoda ení na základ dan .  

Vytvo enou rezervu podle výše popsaných pravidel je nutné zrušit ve zda ovacím 

období, kdy pominuly d vody její další tvorby, nap . v okamžiku, kdy: 

- majetek, na který byla rezerva tvo ena, již není ve vlastnictví podnikatele, 

- dojde k ukon ení nebo p erušení podnikatelské nebo jiné samostatn  výd le né 

innosti, p íp. nájmu, 

- podnikatel nebo osoba samostatn  výd le n inná vstupuje do likvidace nebo 

konkurzu (rezerva se ruší ke dni p edcházejícímu této skute nosti). 

Pokud je stanovena povinnost ukládat pen žní prost edky ve výši vytvo ené rezervy na 

zvláštní ú et v bance, pak nespln ní této povinnosti je rovn ž d vodem pro zrušení zákonné 

rezervy, a to již ve zda ovacím období, za které je podáváno da ové p iznání k dani z p íjm .  

V pr b hu likvidace, insolven ního ízení nebo konkurzu nelze zákonné rezervy až na 

výjimky vytvá et. 
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2.3.4.1. Rezerva na opravy hmotného majetku 

Napln ním této da ov  uznatelné položky je postupné (v n kolika obdobích) vytvá ení 

reálných zdroj  na plánované opravy daného hmotného majetku. Cílem není koordinace 

základu dan , nýbrž vytvo ení reálných (a také reáln  odložených) zdroj  k finan nímu krytí 

plánované opravy. 

Jak již bylo popsáno výše, zákon o rezervách stanovuje omezení a podmínky pro 

tvorbu zákonných rezerv – a toto se samoz ejm  dotýká i rezervy na opravy hmotného 

majetku. Jedná se o jasná, relativn  zažitá pravidla, která jsou ze strany správce dan

d kladn  kontrolována, protože se v tomto p ípad  u podnikatelských subjekt  jedná o 

nej ast ji využívanou rezervu v bec.  

Rezerva na opravy hmotného majetku m že být tvo ena pouze na hmotný 

majetek, jehož doba odpisování je zákonem o daních z p íjm  stanovena na minimáln  p t 

let. Tvo it ji m že vlastník daného hmotného majetku (má vlastnické právo), p ípadn

nájemce hmotného majetku na základ  smlouvy o nájmu podniku jako celku (je-li k opravám 

smluvn  zavázán). U nájmu pouze daného hmotného majetku (nap . finan ní leasing) nelze 

tvo it rezervu na opravy.  

Otázkou m že být, zda lze tvo it tuto zákonnou rezervu k majetku vylou eného  

z odpisování podle § 27 zákona o daních z p íjm . V praxi se m že jednat nap . o bezplatn

p evedený majetek na základ  ukon ení finan ního leasingu, bezúplatn  nabytý majetek 

osvobozený od dan  darovací, pop . inventariza ní p ebytek. Jedinou podmínkou v zákon  o 

rezervách pro tvorbu rezervy je stanovení délky odpisování na minimáln  5 let – žádná 

podmínka ohledn  odpisovatelnosti majetku stanovena není. Pak není d vod da ovou rezervu 

k tomuto majetku v p ípad  pot eby netvo it.  

Majetek po ízený formou finan ního leasingu s následnou koupí za hodnotu nižší než 

40 000 K  (tj. zákonem o daních z p íjm  stanovená minimální hranice pro dlouhodobý 

hmotný majetek) lze podle zákona o rezervách považovat za hmotný majetek a tudíž na n j 

lze tvo it zákonnou rezervu na opravy.  

Minimální doba pro tvorbu této rezervy jsou dva roky – respektive dv  zda ovací 

období. Zákon o rezervách stanovuje omezení v podob  maximální doby tvorby rezervy, a to 

v závislosti na za azení hmotného majetku do odpisových skupin, takto:

- 2. odpisová skupina … maximáln  3 zda ovací období,  
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- 3. odpisová skupina …maximáln  6 zda ovacích období, 

- 4. odpisová skupina … maximáln  8 zda ovacích období, 

- 5. a 6. odpisová skupina … maximáln  10 zda ovacích období. 

Zákonnou rezervu na opravy hmotného majetku nelze v žádném p ípad  tvo it na 

majetek za azený do 1. odpisové skupiny, kde je minimální doba da ových odpis  stanovena 

na 3 roky. P estože by byl tento majetek odepisován p t let a více (nap . p i opakovaném 

technického zhodnocení majetku), nebo by jeho da ové odpisy byly p erušeny, zákonnou 

rezervu vytvo it nelze. 

Výše rezervy na opravu hmotného majetku se stanoví rovnom rn  podle plánu 

opravy a rozpo tu náklad  na tuto opravu (zpravidla na základ  posudku znalce) bez dan

z p idané hodnoty v závislosti na: 

- ase – tzn. po tu zda ovacích období, b hem kterých chceme rezervu tvo it: 

- výkonu – tzn. rezervu netvo íme rovnom rn  v ase, ale ve vztahu k objemu 

výkonu daného hmotného majetku ve vazb  na technickou dokumentaci (nap . u 

stroj , výrobních za ízení, pop . automobil ). Jedná se o pracn jší a mén

používan jší metodu stanovení výše rezervy.  

Dojde-li v pr b hu tvorby rezervy k plánovanému navýšení nebo snížení rozpo tu 

náklad  na opravu (nap . na základ  inventariza ních zjišt ní), je nutné tuto skute nost 

promítnout do výpo tu rezervy již ve zda ovacím období, kdy k tomuto zjišt ní došlo. 

Do po tu období, po které se asová rezerva na opravu majetku tvo í, se zapo ítává 

první zda ovací období p i tvorb  rezervy, ale naopak se již nepo ítá se zda ovacím 

obdobím, ve kterém má dojít k zahájení opravy. Nebyla-li oprava zahájena v období 

následujícím po zda ovacím období, kdy se zahájení opravy v rámci výpo t  rezervy 

p edpokládalo, zákon o rezervách na izuje vytvo enou rezervu zrušit, stejn  jako její 

rozpo et náklad  na opravu bez DPH

doba tvorby rezervy
 (po et zda ovacích období pro tvorbu rezervy)

Výše rezervy v jednolivých 

zda ovacích obdobích 

 = (2.1) 

rozpo et náklad
na opravu bez DPH

p edpokládaný objem 
výkon  do opravy

Ro ní tvorba rezervy =  x
skute ný objem výkon

v daném roce
(2.2) 
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nevy erpanou ást. Zahájením opravy se rozumí fyzicky zapo atá práce s charakterem opravy 

na daném majetku nebo p evzetí majetku do opravy. 

Opravou se podle § 47 odst. 2 písm. a) vyhlášky . 500/2002 Sb., rozumí „odstran ní 

ú ink áste ného fyzického opot ebení nebo poškození za ú elem uvedení do p edchozího 

nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení 

opravy i s použitím jiných než p vodních materiál , díl , sou ástí nebo technologií, pokud tím 

nedojde k technickému zhodnocení.“

Za opravu se podle zákona o rezervách nepovažuje technické zhodnocení podle zákona 

o daních z p íjm  a tedy na tyto „úpravy“ nelze tvo it zákonnou rezervu. Je nutné dostate n

p esn  charakterizovat ú el a cíl tvorby rezervy na opravy dlouhodobého majetku. Nap íklad 

provedení omítky u dosud neomítnuté stavby se nedá považovat za opravu, nýbrž za 

technické zhodnocení.  

Rezervu podle zákona o rezervách nelze tvo it na opravy majetku, které se 

pravideln  opakují nebo které nastaly v d sledku škody i jiné nep edvídatelné události. Dále 

nelze rezervu na opravy tvo it na majetek, který je ur en k likvidaci nebo na majetek 

poplatníka, v i n muž je vyhlášen konkurz. Rezervu samoz ejm  nelze tvo it ani na po ízení 

nového hmotného nebo nehmotného majetku. 

V roce 2008 byl zákon o rezervách novelizován a podobn  jako u ostatních zákonných 

rezerv byla stanovena povinnost deponování pen žních prost edk  ve výši vytvo ené 

rezervy na samostatný ú et v bance a to nejpozd ji do termínu pro podání da ového 

p iznání. Aby se tedy tvorbou rezervy jednalo o náklad na dosažení, zajišt ní a udržení 

p íjm , musí být tato podmínka od 1. 1. 2009 spln na (ale pouze u nov  tvo ených rezerv).  

Ú et, na který jsou pen žní prost edky p evedeny, musí být veden v bance se sídlem 

na území Evropské unie, musí být veden v eských korunách nebo v eurech a musí být ur en 

výhradn  pro ukládání prost edk  z rezerv. Takto tuto povinnost charakterizuje § 7 odst. 4 

zákona o rezervách. Aplikaci tohoto zákonného ustanovení do praxe je v nována kapitola 

4.4.3. Pokud tato podmínka není spln na, vytvo ená zákonná rezerva se ruší již ve 

zda ovacím období, za které se podává da ové p iznání. Pen žní prost edky z takto 

užívaného samostatného ú tu se mohou erpat a použít pouze na ty ú ely, na které byly 

odloženy. 
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Na majetek, který byl v minulosti odpisován na základ  využití mimo ádných odpis

(dle § 30a zákona o daních z p íjm ), lze podle stanoviska Ministerstva financí R tvo it 

zákonnou rezervu na opravu. Ustanovení § 30a zákona o daních z p íjm  stanovuje pouze 

do asný speciální režim, kdy obecná pravidla jsou stále platná a rezervu na opravy hmotného 

majetku, který byl takto odpisován, lze uznat jako da ovou.   

2.3.4.2. Ostatní rezervy dle zákona o rezervách 

Nejznám jší a nejrozší en jší zákonnou rezervou u podnikatelských subjekt  je beze 

sporu rezerva na opravu hmotného majetku popsaná výše. Zákon o rezervách ale umož uje 

tvorbu i jiných zákonných rezerv, které jsou charakteristické bu  pro konkrétní typ podniku 

(banka, pojiš ovna) nebo jsou tvo ené za konkrétním ú elem v d sledku nap . minulých 

událostí (nap . rezerva na sanaci pozemk  dot ených t žbou). Pro dopln ní problematiky 

proto uvádím alespo  stru ný charakter dalších da ov  uznatelných rezerv.  

Bankovní rezervu podle zákona o rezervách mohou vytvá et pouze banky v podob

rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úv ry poskytnuté bankami. Rezerva slouží ke krytí 

ztrát souvisejících s realizací poskytnutých bankovních záruk za úv ry poskytnuté bankami a 

její celková výše nesmí p esáhnout 2 % pr m rného stavu poskytnutých bankovních záruk. 

Tyto rezervy lze tvo it i k bankovním zárukám, které byly poskytnuty podle právního 

p edpisu lenského státu Evropské unie.  

Rezervy v pojiš ovnictví slouží ke krytí podnikatelských rizik pojiš oven. Technické 

rezervy v pojiš ovnictví upravuje zákon . 277/2009 Sb., o pojiš ovnictví, z nichž pouze 

rezervy vyjmenované v § 6 zákona o rezervách lze uznat jako položku na dosažení, zajišt ní a 

udržení p íjm  (jedná se o vybrané druhy technických rezerv na životní a neživotní pojišt ní). 

Rezervou na p stební innost rozumíme zejména rezervu na obnovu lesa. Jako 

da ov  uznatelný náklad (výdaj) ji mohou vytvá et pouze ú etní jednotky, které jsou podle 

zákona . 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) povinny provád t obnovu, ochranu a výchovu 

lesních porost . Rezervu lze tvo it pouze na výkony konkrétn  uvedené v p íloze zákona o 

rezervách. Její výše se odráží od výše vyt ženého objemu d evní hmoty. Rezerva se erpá 

v okamžiku realizace prací p stební innosti. Pokud tato innost není realizována, pak se 

rezerva ruší.  
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Zákon o rezervách dále umož uje tvo it rezervu na odbahn ní rybníka, ímž se 

rozumí odstran ní nános  ze dna rybníka zp sobených erozí okolních pozemk . Tuto rezervu 

lze tvo it maximáln  po dobu 10 po sob  jdoucích zda ovacích období. Zp sob její tvorby, 

stanovení výše i použití je obdobné jako u rezervy na opravu hmotného majetku.  

Jako da ov  uznatelnou lze dále tvo it rezervu na sanaci pozemk  dot ených t žbou 

(sanací rozumíme odstran ní škod na krajin  komplexní úpravou území a územních struktur) 

nebo rezervu na vypo ádání d lních škod a další podobné rezervy podle zvláštních 

právních p edpis  (nap . na rekultivaci skládek podle zákona . 185/2001 Sb., o odpadech), u 

nichž je uvedeno, že jde o výdaj (náklad) na dosažení, zajišt ní a udržení p íjm  podle § 24 

zákona o daních z p íjm .  

První dv  zmín né rezervy p i tvorb  i erpání podléhají schválení p íslušným 

bá ským ú adem po dohod  s Ministerstvem životního prost edí eské republiky. Ob  tyto 

rezervy podrobn  upravuje v § 31, § 32 a § 37a zákona . 44/1988 Sb. o ochran  a využití 

nerostného bohatství (horní zákon). 

Na všechny tyto ostatní zákonné rezervy (mimo bankovní rezervy a rezervy 

v pojiš ovnictví) se vztahuje pravidlo uložení pen žních prost edk  ve výši vytvo ené 

rezervy na zvláštní vázaný ú et v bance a to po ínaje zda ovacím obdobím za rok 2004. 

Takto deponované pen žní prost edky: 

- musí být p evedeny na vázaný ú et nejpozd ji v termínu podání da ového 

p iznání, stejn  jako je tomu u rezervy na opravu hmotného majetku a 

- mohou být erpány pouze na úhradu výdaj , kv li nimž byly tvo eny. 

Dále se tyto zákonné rezervy nemusí rušit nap . p i vstupu do likvidace a je možno je 

p evést na jiný subjekt. 

2.4. Ú ETNÍ A DA OVÁ PROBLEMATIKA OPRAVNÝCH 
POLOŽEK 

Obsahem této podkapitoly je charakteristika opravných položek jakožto druhého 

nástroje zásady opatrnosti. Její struktura je obdobná, jako tomu bylo u podkapitoly o 

rezervách – po vymezení obecné definice a len ní opravných položek je podkapitola 

zam ena na jejich význam v ú etnictví a zp sob jejich zaú tování. A v neposlední ad  je 

zmín na i problematika zákonných opravných položek. 
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2.4.1. DEFINICE OPRAVNÝCH POLOŽEK A JEJICH LEN NÍ

Opravné položky jsou jedním z nástroj  zásady opatrnosti.  Jejich hlavní náplní je 

vyjád it p echodné snížení hodnoty majetku tak, aby aktiva ú etní jednotky nebyla 

nadhodnocena oproti skute nosti. Používají se v p ípad , kdy je hodnota majetku zachycená 

v ú etnictví vyšší, než je hodnota majetku ve skute nosti. Tyto rozdíly se zjiš ují zejména p i 

inventarizaci, kterou by m ly všechny ú etní jednotky provád t minimáln  jednou ro n .  

D ležitou vlastností opravných položek je jejich do asný charakter. Opravnou 

položku tvo íme v p ípad , kdy snížení hodnoty majetku je pouze p echodného charakteru.  

V p ípad  trvalého snížení hodnoty majetku je jeho ocen ní nutno korigovat odpisem – viz 

kapitola 2.4.4.2. Odpis pohledávky a kapitola 2.5. Odpisy jako nástroj zásady opatrnosti.  

Stejn  jako u jiných ú etních kategorií – i u opravných položek je t eba mít na mysli 

ur itá omezení:  

- nelze tvo it opravnou položku na zvýšení hodnoty majetku, 

- opravné položky nesmí mít aktivní z statek (tj. z statek na stran  MD), 

- nelze je tvo it k majetku, jehož zm na hodnoty je již vyjád ena jiným zp sobem – 

nap . rezervou nebo p ecen ním na reálnou hodnotu. 

Opravná položka – tedy p echodné snížení hodnoty majetku – musí mít vždy vazbu 

na konkrétní aktivum. Toto snížení se ú tuje do samostatných ú tových skupin podle druhu 

majetku, kterého se dotýká (viz dále). Protože vazba opravné položky na konkrétní majetek 

(aktivum) nesmí být porušena, obecn  z této skute nosti vyplývá, že: 

- p i prodeji majetku (jeho vy azení) opravné položky k n mu vytvo ené rušíme, 

- v p ípadn  likvidace, prodeje i vkladu ú etní jednotky musí být taktéž opravné 

položky v souvislosti s konkrétními aktivy zrušeny.  

Opravné položky m žeme tvo it k dlouhodobému majetku, k zásobám a 

k pohledávkám. Stejn  jako rezervy d líme opravné položky na: 

- zákonné, tzn. tvo ené podle zákona . 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišt ní 

základu dan  z p íjm  – jedná se pouze o opravné položky k pohledávkám – viz 

kapitola 2.4.4., a 
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- ú etní – tzn. tvo ené na základ  rozhodnutí ú etní jednotky zpravidla podle 

vnit ních ú etních sm rnic a p edpis  – více viz kapitola 2.4.3. 

Velmi výjime n  se dále mohou tvo it opravné položky ke krátkodobému nebo 

dlouhodobému finan nímu majetku – více v kapitole 2.4.3. Ú etní opravné položky.  

Opravné položky jsou spolu s rezervami tak významné, že se jim v nuje samostatný 

zákon – zákon o rezervách pro zjišt ní základu dan  z p íjm  - ale tato problematika je 

samoz ejm  zmín na i v jiných právních p edpisech legislativy eské republiky, konkrétn  se 

jedná o: 

- zákon . 563/1991 Sb., o ú etnictví – zejména § 26, 

- zákon . 586/1992 Sb., o daních z p íjm , 

- zákon . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolven ní zákon), 

který nahradil zákon . 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání – v návaznosti na 

zákon o rezervách a zákonné opravné položky, 

- vyhláška . 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona o 

ú etnictví pro ú etní jednotky, které jsou podnikateli – zejména § 55, 

- eský ú etní standard 005 – Opravné položky.  

2.4.2. ZACHYCENÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK V Ú ETNICTVÍ

Opravné položky se - stejn  jako rezervy - ú tují do náklad  (na stranu MD 

nákladových ú t ) se souvztažným zápisem na jednotlivé ú ty opravných položek, podle 

druhu majetku, ke kterému je opravná položka tvo ena. V p ípad  zrušení opravné položky 

ú tujeme opa ným zápisem – tedy na stranu D nákladových ú t  spolu s aktivní stranou ú t

opravných položek.  

P i ú tování o opravných položkách tedy používáme ú ty majetkové (aktivní) – podle 

jednotlivých druh  opravných položek a ú ty náklad  – podle da ové uznatelnosti opravných 

položek. Všechny ú ty je vhodné dopodrobna dále lenit pomocí analytiky. 

Používané nákladové ú ty spadají do skupiny náklad  55 – Odpisy, rezervy, 

komplexní náklady p íštích období a opravné položky provozní innosti. Zpravidla se 

konkrétn  jedná o: 

- ú et 558 – Tvorba a zú tování zákonných opravných položek, 

- ú et 559 – Tvorba a zú tování opravných položek. 
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Na ú tu zákonných opravných položek (558) ú tujeme o opravných položkách 

tvo ených na základ  zákona o rezervách v návaznosti na § 24 odst. 2 písm. i) zákona o 

daních z p íjm . Jedná se o da ov  relevantní položku snižující základ dan  z p íjm .  

Oproti tomu na ú tu ostatních opravných položek (559) ú tuje ú etní jednotka na 

základ  svého uvážení, dle vnitropodnikových sm rnic. Jedná se o p ipo itatelnou položku 

k základu dan  z p íjm  podle § 25 odst. 1 písm. v) zákona o daních z p íjm .  

V návaznosti na opravné položky se také používá ú et 546 – Odpis pohledávky 

z ú tové skupiny 54 – Jiné provozní náklady. Jeho charakteristika i použití je zmín na  

v kapitole 2.4.4.2.  

Protože opravné položky m žeme tvo it k r zným druh m majetku i k jeho r zným 

formám, je majetkových (aktivních) ú t  používaných v souvislosti s ú továním o opravných 

položkách podstatn  více než ú t  nákladových. Jsou jim zpravidla vyhrazeny samostatné 

ú tové skupiny.  

Ú tová skupina 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku obsahuje  

6 konkrétních (doporu ených) ú t , a to: 

- ú et 091 – Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku, 

- ú et 092 – Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku, 

- ú et 093 – Opravná položka k dlouhodobému nedokon enému nehmotnému 

majetku, 

- ú et 094 – Opravná položka k dlouhodobému nedokon enému hmotnému majetku, 

- ú et 095 – Opravná položka k poskytnutým zálohám, 

- ú et 096 – Opravná k dlouhodobému finan nímu majetku. 

Ú tová skupina 19 – Opravné položky k zásobám obsahuje 7 konkrétních 

(doporu ených) ú t  k ú tování o opravných položkách, a to konkrétn : 

- ú et 191 – Opravná položka k materiálu, 

- ú et 192 – Opravná položka k nedokon ené výrob , 

- ú et 193 – Opravná položka k polotovar m vlastní výroby, 

- ú et 194 – Opravná položka k výrobk m, 

- ú et 195 – Opravná položka ke zví at m, 

- ú et 196 – Opravná položka ke zboží, 

- ú et 197 – Opravná položka k poskytnutým zálohám na zásoby. 
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Dále zná ú tová osnova skupinu ú t 29 – Opravné položky ke krátkodobému 

finan nímu majetku s konkrétním ú tem 291 – Opravná položka k majetkovým cenným 

papír m. Jeho použití je spíše výjime né, stejn  jako je výjime ná opravná položka ke 

krátkodobému finan nímu majetku.  

A nakonec ú tová skupina 39 – Opravná položka k zú tovacím vztah m a vnit ní 

zú tování se svým ú tem 391 – Opravná položka k pohledávkám, který je velmi asto 

analyticky len n podle da ové uznatelnosti opravných položek. Jedná se o jediný ú et, na 

kterém lze souvztažn  ú tovat oproti ú tu 558 – Tvorba a zú tování zákonných opravných 

položek.  

Následující ú etní schémata (Obr. 2.4, 2.5, 2.6 a 2.7) shrnují poustup p i ú tování 

tvorby a rušení zákonných i ostatních opravných položek.   

Obr. 2.4 Schéma ú tování opravných položek k dlouhodobému majetku 

Obr. 2.5 Schéma ú tování opravných položek k zásobám 

09. – Opravné položky 
k dlouhodobému majetku 

559 – Tvorba a zú tování 
opravných položek 

     

Tvorba opravné položky 
     

Zrušení opravné položky 

19. – Opravné položky k zásobám  
559 – Tvorba a zú tování 

opravných položek 
     

Tvorba opravné položky 
     

Zrušení opravné položky 
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Obr. 2.6 Schéma ú tování ú etních opravných položek k pohledávkám 

Obr. 2.7 Schéma ú tování zákonných opravných položek k pohledávkám  

2.4.2.1. Význam inventarizace pro tvorbu opravných položek 

Jak již bylo e eno, opravné položky vyjad ují p echodné snížení hodnoty majetku 

zjišt né na základ  inventarizace. Existence opravných položek a ú tování o nich má tedy 

p ímou vazbu na výsledky inventarizace.  

V praxi je problémem správn  stanovit výši opravné položky ke konkrétnímu majetku. 

Protože tato ú etní kategorie ovliv uje výši výsledku hospoda ení, tím i výši podíl  na zisku 

nebo dividend a samoz ejm  v p ípad  zákonné opravné položky i základ dan  z p íjm , jedná 

se op t o velmi choulostivou a sledovanou položku.  

Ona zmi ovaná správná výše opravné položky by m la být výsledkem práv

inventariza ního procesu, kdy se posuzuje, zda je ú etní jednotka o opravné položce 

oprávn na ú tovat, v jaké výši apod.  

Inventarizací jsou u majetku (aktiv) zjiš ovány rozdíly dvojího druhu – a to v množství 

nebo v ocen ní. Jedná-li se o rozdíly v množství, pak se ú etní hodnoty upraví podle 

skute nosti zaú továním pohledávky nebo závazku.  

391/1 – Opravná položka 
k pohledávkám - ú etní 

559 – Tvorba a zú tování 
opravných položek 

     

Tvorba ú etní opravné položky 
     

Zrušení ú etní opravné položky 

391/2 – Opravná položka 
k pohledávkám - zákonná 

558 – Tvorba a zú tování 
zákonných opravných položek 

     

Tvorba zákonné opravné položky 
     

Zrušení zákonné opravné položky 
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Jedná-li se ale o rozdíly ve výši ocen ní, hovo íme o hodnotové odchylce, kdy musíme 

vyhodnotit její typ, p ípadn  charakter: 

- je-li skute ná hodnota majetku vyšší než ú etní hodnota, pak se toto zjišt ní 

ú etnictví nedotýká, nic neú tujeme, ale 

- je-li skute ná hodnota majetku nižší než ú etní hodnota, pak musíme dále 

vyhodnotit charakter této odchylky: 

o do asná odchylka = ú tování o opravné položce, 

o trvalá odchylka = ú tování o odpisu. 

Zjišt ní týkající se do asných a trvalých odchylek p i vyšší ú etní hodnot  majetku, 

než je hodnota skute ná, jsou pak podn tem pro pat i né ú etní operace (zejména tedy pro 

tvorbu a rušení opravných položek).  

2.4.2.2. Zobrazení opravných položek v ú etních výkazech 

Poté, co bylo rozebráno, jak vzniká podn t k ú tování o opravných položkách a jakým 

zp sobem se o nich ú tuje, podíváme se i na jejich postavení v ú etních výkazech. 

V rozvaze jsou opravné položky uvedeny ve sloupci „korekce“ a to se záporným 

znaménkem. Snižují hodnotu „brutto aktiv“ na ádku konkrétního aktiva – konkrétního 

majetku, ke kterému byly vytvo eny. „Netto aktiva“ pak vyjad ují aktuální hodnotu majetku.  

Protože se opravné položky ú tují do stejné skupiny náklad  jako rezervy – do ú tové 

skupiny 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady p íštích období a opravné položky provozní 

innosti, jejich místo ve výkazu zisku a ztráty v druhovém len ní je stejn  jako u rezerv 

v položce „G. Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 

náklad  p íštích období“. (více viz kapitola 2.3.2.2.) 

V p íloze k ú etní záv rce ú etní jednotka zd vodní tvorbu opravné položky, doloží 

zp sob stanovení její výše, p ípadn  popíše d vod pro její zrušení.  

2.4.3. Ú ETNÍ OPRAVNÉ POLOŽKY

Ú etní jednotka tvo í pro napln ní zásady v rného a poctivého zobrazení ú etnictví 

„neda ové“ – ú etní opravné položky, které zajiš ují, aby aktiva nebyla nadhodnocena. 

Mimo to m že tvo it i „da ové“ opravné položky – viz dále. Tyto ú etní neboli ostatní 

opravné položky se zachycují se na nákladový ú et 559 – Tvorba a zú tování opravných 

položek a v rámci úprav výsledku hospoda ení na da ový základ se o tyto položky výsledek 
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hospoda ení navyšuje. Zejména z tohoto d vodu nejsou ú etní jednotky k tvorb  ú etních 

opravných položek moc naklon né. Jedná se zejména o opravné položky tvo ené 

k dlouhodobému majetku, k zásobám a k pohledávkám (tvo ené nad rámec zákonných 

opravných položek).  

Všechny tyto opravné položky se tvo í zpravidla k datu ú etní záv rky v rámci 

záv rkových operací. Východiskem pro jejich vznik je inventarizace, ze které jasn  plynou 

rozdíly v ú etním a skute ném ocen ní majetku i jejich asový charakter – viz kapitola 

2.4.2.1.  

O opravných položkách k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku

ú tujeme v rámci ú tové skupiny 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku. Ú ty  

v této skupin  odpovídají jednotlivým druh m majetku (viz výše kapitola 2.4.2.). Opravné 

položky k dlouhodobému majetku se tvo í mén asto než u zásob nebo u pohledávek. 

D vodem je zejména trvalé opot ebení, které se vyjad uje pravideln  snížením hodnoty aktiv 

prost ednictvím odpis .  

Z obecného charakteru tvorby opravných položek vyplývá, že se tvo í v p ípad

p echodn  nižší skute né hodnoty majetku, než je jeho hodnota ú etní. Pak je nutné tímto 

nástrojem ú etn  vykázané ocen ní upravit.  

U dlouhodobého hmotného majetku m že nastat ne ekaná událost – nap . havárie, 

která je opravitelná, ovšem oprava n jakou dobu potrvá. B hem této doby opravy má aktivum 

nižší skute nou hodnotu oproti hodnot  ú etní a vzniká zde prostor pro tvorbu opravné 

položky, aby aktivum nebylo nadhodnoceno. Dalším d vodem pro tvorbu opravné položky 

k dlouhodobým aktiv m m že být jeho p edpokládaný prodej za cenu výrazn  nižší, než je 

jeho ocen ní v ú etnictví. Nadhodnocení z statkové ceny v ú etnictví (reálná cena je nižší) 

m že být zp sobeno nap . ú továním o „da ových odpisech“, kdy zaú tované opot ebení 

majetku neodpovídá skute nosti. V p ípad  odcizení dlouhodobého majetku lze také ú tovat o 

opravné položce, pokud nemáme k datu sestavení ú etní záv rky od policie jasné vyjád ení, 

zda majetek získáme zp t (a nap . bude pot eba jej opravit) i nikoliv. 

Opravnou položku lze tvo it i k ú t m po ízení dlouhodobého majetku. D vodem 

m že být nap . nedostatek pen žních prost edk  v pr b hu realizace investice. Jedná-li se o 

stav do asný, ú tujeme o opravné položce (investice pozastavením inností ztrácí na své 

hodnot ). Jestliže se ale jedná o stav trvalý (investice nebude nikdy dokon ena), pak je ú etní 



32 

jednotka nucena ú tovat o zma ené investici do náklad  – ú tová skupina 54 – Jiné provozní 

náklady.  

Zásoby jsou velmi náchylným druhem aktiva v souvislosti se snížením jejich hodnoty. 

D vodem pro tvorbu opravné položky m že být nap . jejich poškození, jejich sou asná 

nepot ebnost z d vodu do asn  pozastavené nebo zrušené výroby, nástup konkurence apod. 

K zásobám se opravné položky tvo í pom rn asto i proto, že u t chto aktiv dochází 

k situacím, kdy se stávají neprodejné, nízkoobrátkové nebo zastaralé. Dobrým p íkladem je 

nap . sezónní zboží, které mimo sezónu ztrácí svou hodnotu (je v podstat  neprodejné), ale za 

n jaký as - v další sezón  - svou tém  p vodní hodnotu získá zp t.  

V okamžiku, kdy ú etní jednotka zásoby (materiál, zboží, výrobky) prodá, musí k nim 

vytvo enou opravnou položku zrušit.   

Opravné položky ke krátkodobému finan nímu majetku se tvo í pouze z ídka, 

protože se tyto aktiva zpravidla p ece ují reálnou hodnotou. Když už se o opravné položce 

ú tuje, zachycuje se zpravidla na ú tu 291 – Opravná položka k majetkovým cenným 

papír m.  

Ú etní jednotka m že tvo it také opravné položky k dlouhodobému finan nímu 

majetku, jejichž použití je také spíše mén asté (jedná se zejména o dlouhodob  držené 

akcie a obchodní podíly na dce iných spole nostech, zpravidla p i poklesu výše jejich 

vlastního kapitálu pod výši po izovací ceny dané finan ní investice). Ty se zachycují na ú tu 

096 – Opravná položka k dlouhodobému finan nímu majetku a mohou se tvo it v p ípad , 

kdy dlouhodobý finan ní majetek: 

- není ocen n reálnou hodnotou nebo 

- není pro jeho p ecen ní použitá metoda ekvivalence.  

Ú etní jednotka samoz ejm  m že tvo it ú etní opravnou položku také 

k pohledávkám, a to bez jakéhokoli zákonného omezení. 

2.4.4. OPRAVNÉ POLOŽKY DLE ZÁKONA O REZERVÁCH

Zákon . 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišt ní základu dan  z p íjm , upravuje tvorbu 

opravných položek k neuhrazeným pohledávkám, které lze uznat za náklad na dosažení, 

zajišt ní a udržení p íjm . Zákon stanovuje závazné podmínky, za kterých m žeme opravné 
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položky tvo it, uvádí, v jaké maximální výši je m žeme tvo it, aby se jednalo o da ov

ú inný náklad, a samoz ejm  obsahuje vý et situací, p i kterých zákonnou opravnou položku 

tvo it nelze. Protože jsou zákonná ustanovení týkající se této problematiky pom rn  nová, 

relativn  r znorodá a asto se m nící, je správné posouzení jednotlivých p ípad  zna n

náro né a vždy vyžaduje d kladné posouzení situace kolem dané pohledávky.  

Využití zákonných opravných položek je pouze možnost pro ú etní jednotky (nikoliv 

povinnost).  Jedná se o nástroj, který vede ke zmírn ní poškození v itele, kdy zda uje 

výnosy spojené s neuhrazenou pohledávkou, které mu vstoupily do základu dan . Zákonná 

opravná položka k neuhrazené pohledávce (tedy položka snižující základ dan ) by mu tuto 

ztrátu m la alespo  minimáln  nahradit. Sou asn  se také jedná o kompenzaci rozdílu mezi 

da ovou evidencí a ú etnictvím, kdy v da ové evidenci vstupuje pohledávka do výnos  až 

v okamžiku její úhrady, kdežto v ú etnictví ovliv uje základ dan  již v okamžiku svého 

vzniku (p íp. nákupu). 

Opravné položky tvo íme k rozvahové hodnot  neproml ených pohledávek splatných 

po 31. prosinci 1994, p i emž rozvahovou hodnotou pohledávky se rozumí její jmenovitá 

hodnota nebo po izovací cena bez vlivu oce ovacího rozdílu.  

Opravné položky mohou podle podmínek stanovených v zákon  o rezervách tvo it: 

- poplatníci dan  z p íjm , kte í vedou ú etnictví,  

- bankovní instituce, 

- ostatní finan ní instituce, spo itelní a úv rní družstva. 

V rámci celé kapitoly o opravných položkách se zabývám pouze první skupinou 

subjekt . Podmínky tvorby opravných položek k pohledávkám u ostatních zmín ných 

institucí nalezeme v zákon  o rezervách pro zjišt ní základu dan  z p íjm  v § 5 a § 5a. Tato 

práce se jim dále nev nuje.  

Aby se tvorba opravných položek dala považovat za da ový náklad, musí spl ovat 

ur itá všeobecná kritéria: 

- lze je tvo it pouze k pohledávkám, o kterých bylo p i jejich vzniku ú továno ve 

výnosech a tento p íjem nebyl p íjmem osvobozeným od dan  z p íjm  nebo 

nezahrnovaným do základu dan  z p íjm ,  

- k pohledávce nabyté postoupením lze opravnou položku tvo it v p ípad , že je 

uhrazená její po izovací cena, 
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- nelze je tvo it k pohledávkám v p ípad , že má v itel k dlužníkovi sou asn

splatné závazky a neprovedl jejich vzájemný zápo et.  

Tvorba opravných položek musí být vykázána v rámci ú etnictví. U subjekt , které 

sestavují ú etní záv rku podle Mezinárodních ú etních standard , se opravné položky (tvorba 

i rušení) vykazují prost ednictvím prokazatelné evidence pohledávek. Podle § 3 odst. 3 

zákona o rezervách se jedná o: „soupis jednotlivých pohledávek a opravných položek 

tvo ených k t mto jednotlivým pohledávkám podle tohoto zákona, sestavený zp sobem a 

v rozsahu stanoveném pro tvorbu opravných položek zákonem o daních z p íjm , bez vlivu 

Mezinárodních ú etních standard  upravených právem Evropského spole enství“. 

Opravné položky se netvo í v pr b hu likvidace, insolven ního ízení nebo v dob

trvání ú ink  konkurzu.  

Opravné položky se uplat ují za zda ovací období charakterizované zákonem o 

daních z p íjm . V souvislosti s podáním da ového p iznání k dani z p íjm  je subjekt tvo ící 

zákonnou opravnou položku povinen prov it od vodn nost její tvorby a jejich skute ný stav 

porovnat s výší, která m že být podle zákona o rezervách uplatn na.  

Z statek opravných položek zjišt ný ke konci zda ovacího období se p evádí 

prost ednictvím rozvahových ú t  do období následujícího. 

Zákon o rezervách v § 2 odst. 2 vymezuje pohledávky, ke kterým se zákonné 

opravné položky netvo í. Jedná se o pohledávky vzniklé z titulu cenných papír  a ostatních 

investi ních nástroj , úv r , p j ek, ru ení, záloh, pln ní ve prosp ch vlastního kapitálu, 

úhrady ztráty spole nosti, smluvních pokut a úrok  z prodlení, poplatk  z prodlení, penále a 

jiných sankcí ze závazkových vztah , k pohledávkám nabytým bezúplatn . K t mto 

pohledávkám nelze tvo it zákonné opravné položky podle žádného ustanovení zákona o 

rezervách.  

K pohledávkám, které ú etní jednotka nabyla na základ  vkladu, nelze tvo it zákonné 

opravné položky podle § 25 odst. 1 písm. zc) zákona o daních z p íjm . Stejn  tak jejich odpis 

nelze považovat za da ov  uznatelný.  

Opravné položky se ruší, pokud pominou d vody pro jejich existenci nebo pokud se 

pohledávka, k níž byla opravná položka tvo ena, proml ela. Dále se opravné položky ruší na 

základ  skute ností vyjmenovaných v § 4 zákona o rezervách.  
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2.4.4.1. Opravné položky podle § 8 zákona o rezervách 

Opravné položky podle § 8 zákona o rezervách tvo í poplatníci dan  z p íjm , kte í 

vedou ú etnictví (podnikatelské subjekty). V da ové evidenci zákonné opravné položky 

tvo it nelze. 

Dle tohoto zákonného ustanovení lze tvo it tyto druhy opravných položek: 

- k pohledávkám za dlužníky v insolven ním ízení, 

- k neproml eným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994, 

- k pohledávkám nepatrné hodnoty, 

- k pohledávkám z titulu ru ení za celní dluh. 

Zp soby tvorby opravných položek nelze navzájem kombinovat – vždy lze  

„jít pouze jednou cestou“.  

Zákon o rezervách hojn  hovo í o rozvahové hodnot  pohledávky. Tento pojem je 

spole ný jak pro vlastní pohledávky, kdy jím rozumíme jmenovitou hodnotu pohledávky 

v etn  dan  z p idané hodnoty (jedná-li se o zdanitelné pln ní), tak pro pohledávky nabyté 

postoupením, kdy se jedná o po izovací cenu pohledávky. 

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolven ním ízení 

Je-li dlužník v insolven ním ízení, pak m že v itel vytvá et zákonnou opravnou 

položku až do výše rozvahové hodnoty neuhrazené pohledávky. Insolven ní ízení upravuje 

zákon . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolven ní zákon). Jedná se o 

soudní ízení, jehož p edm tem je ešení úpadku dlužníka, kdy tento stav m že být ešen 

konkurzem, reorganizací a oddlužením (pouze u nepodnikatelských subjekt ).  

Ú etní jednotky mohou tvo it zákonnou opravnou položku až ve 100 % výši 

pohledávky, pokud jsou jednozna n  schopny prokázat její existenci. Pohledávku je nutné do 

insolven ního ízení ádn  a v as p ihlásit (podle lh ty stanovené soudem v rozhodnutí o 

úpadku). Da ov  uznatelná je p itom pouze opravná položka vytvo ená v období, ve kterém 

byla pohledávka p ihlášena do insolven ního ízení. Všechny tyto podmínky musí být 

spln ny, aby vytvo ená opravná položka mohla být nákladem na dosažení, zajišt ní a udržení 

p íjm . Pokud je pohledávka p ihlášena do insolven ního ízení až po uplynutí stanovené 

lh ty v rozhodnutí o úpadku, pak k ní již zákonnou opravnou položku tvo it nelze. 
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V p ípad , že je úpadek ešen reorganizací, pak se pohledávka nep ihlašuje. Pro uznání 

zákonné opravné položky sta í, aby dlužník pohledávku správn  uvedl v seznamu svých 

závazk  podle insolven ního zákona.  

Opravné položky se ruší: 

- jestliže pominou d vody pro jejich existenci, 

- pokud insolven ní správce, dlužník nebo v itel pohledávku ú inn  pop e (má-li 

k tomu dle insolven ního zákona právo), 

- v návaznosti na výsledky insolven ního ízení (nap . zrušení ízení pro nedostatek 

majetku úpadce apod.). 

Po zrušení opravné položky se hodnota celé pohledávky odepíše. V p ípad , kdy 

insolven ní soud zruší ízení pro nedostatek majetku úpadce, je odpis této pohledávky v celé 

své výši da ov  uznatelný. Ve všech ostatních p ípadech se jedná pouze o ú etní odpis, kdy 

lze da ov  uznat pouze tu ást, která je krytá zákonnou opravnou položkou (viz kapitola 

2.4.4.2.) 

Opravné položky k neproml eným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 ( asové) 

U této skupiny zákonných opravných položek je rozhodující rozvahová hodnota 

pohledávky v okamžiku vzniku opravné položky. Hranicí je ástka 200 000 K , kdy 

z hlediska tvorby opravných položek jinak posuzujeme pohledávky do této hodnoty, a jinak 

pohledávky nad tuto hodnotu.  

Zpravidla platí, že k neproml eným pohledávkám lze tvo it zákonnou opravnou 

položku až v p ípad , kdy bylo ohledn  této pohledávky zahájeno rozhod í, soudní nebo 

správní ízení podle zvláštního právního p edpisu, jehož se dlužník ádn  ú astní. Pokud takto 

bylo u in no, pak bez ohledu na výši rozvahové hodnoty pohledávky m že ú etní jednotka 

tvo it zákonnou opravnou položku, pakliže od konce sjednané lh ty splatnosti pohledávky 

uplynulo více než: 

- 12 m síc , pak lze tvo it opravnou položku až do výše 33 % neuhrazené rozvahové 

hodnoty pohledávky, 

- 18 m síc , pak lze tvo it opravnou položku až do výše 50 % neuhrazené rozvahové 

hodnoty pohledávky, 

- 24 m síc , pak lze tvo it opravnou položku až do výše 66 % neuhrazené rozvahové 

hodnoty pohledávky, 
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- 30 m síc , pak lze tvo it opravnou položku až do výše 80 % neuhrazené rozvahové 

hodnoty pohledávky, 

- 36 m síc , pak lze tvo it opravnou položku až do výše 100 % neuhrazené 

rozvahové hodnoty pohledávky.3

Rozdíl nastává v okamžiku, kdy od konce sjednané lh ty splatnosti pohledávky uplynulo 

pouze více než 6 m síc .  Pak je t eba brát ohled na onu výše zmín nou hranici, protože: 

- u pohledávek do 200 000 K  lze vytvo it zákonnou opravnou položku až do výše 

20 % neuhrazené rozvahové hodnoty a to bez jakéhokoliv dalšího po inu (není 

nutné, aby bylo zahájeno jakékoliv ízení), ale 

- u pohledávek nad 200 000 K , je pro vytvo ení zákonné opravné položky ve výši 

20 % neuhrazené rozvahové hodnoty nutné, aby rozhod í, soudní nebo správní 

ízení bylo zahájeno, stejn  jako u tvorby vyšších opravných položek. 

Ú etní jednotka musí takto vytvo ené opravné položky zrušit, pokud: 

- pominou d vody pro její existenci,  

- pohledávka, k níž byla opravná položka tvo ena, se proml ela, 

- nastaly d vody, za nichž se odpis pohledávky považuje za da ov  uznatelný 

náklad. 

A samoz ejm  i zde platí jisté výjimky. Tyto opravné položky nelze tvo it u 

pohledávek již odepsaných, u pohledávek vzniklých za spole níky, akcioná i a leny družstev 

za upsaný vlastní kapitál a také u pohledávek mezi spojenými osobami podle § 23 odst. 7 

zákona o daních z p íjm  (kapitálov  a jinak spojené osoby).  

Opravné položky k pohledávkám nepatrné hodnoty 

Pohledávkou nepatrné hodnoty rozumíme pohledávku, kdy její rozvahová hodnota 

bez p íslušenství nep esáhne ástku 30 000 K . Zákonnou opravnou položku lze v tomto 

p ípad  tvo it až do 100 % výše této pohledávky, v p ípad , že: 

- se nejedná o pohledávku za spole níky, akcioná i a leny družstev za upsaný 

vlastní kapitál a o pohledávku mezi spojenými osobami, 

- od konce sjednané lh ty splatnosti pohledávky uplynulo nejmén  12 m síc , 

                                                
3 Pakliže bylo rozhod í, soudní nebo správní ízení zahájeno až v moment , kdy je pohledávka 36 m síc  po 
splatnosti, ú etní jednotka m že rovnou vytvo it 100 % opravnou položku. 
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- celková hodnota pohledávek bez p íslušenství v i témuž dlužníkovi nep esáhne 

v období, za které se podává da ové p iznání k dani z p íjm , ástku 30 000 K .  

Pakliže jsou všechny tyto podmínky spln ny sou asn , lze k takovýmto pohledávkám 

vytvo it 100 % opravnou položku.  

Ú etní jednotka musí vést samostatnou evidenci pohledávek, k nimž vytvá í opravné 

položky tímto zp sobem (forma této evidence záleží p ímo na poplatníkovi – nap . 

samostatná analytika, tabulka v Excelu, „ru ní“ evidence apod.).  

Výše uvedená pravidla pro tvorbu zákonných opravných položek jsou shrnuta  

v Tab. 2.2.

Tab. 2.2 Shrnutí tvorby zákonných opravných položek

Splatnost 
nad 

Tvorba 
OP  

ve výši 

Pohledávka  
za dlužníky 

v insolven ním 
ízení 

Pohledávky 
do  

200 000 K

Pohledávky 
nad  

200 000 K

Nepatrné 
pohledávky 

do 30 000 K

6 m síc  20 % 
existence 

pohledávky 
musí být 

prokazatelná; 

pohledávka 
musí být v as 
p ihlášena; 

tvorba zákonné 
OP je možná 

pouze v období, 
kdy byla 

pohledávka 
p ihlášena; 

žádná 
dodate ná 
podmínka; 

ohledn
pohledávky 

bylo zahájeno 
soudní nebo 

správní ízení, 
kterého se 

v itel v as a 
ádn  ú astní; 

lze tvo it 
asovou OP, 

ale posléze je 
nutné ji zrušit; 

12 m síc 33 % 

ohledn
pohledávky 

bylo zahájeno 
soudní nebo 

správní ízení, 
kterého se 

v itel v as a 
ádn  ú astní; 

od sjednané 
lh ty splatnosti 

uplynulo 
minimáln  12 

m síc ;  

hodnota 
pohledávek 
v i témuž 
dlužníkovi 

nep esahuje ve 
zda ovacím 

období  
30 000 K ; 

18 m síc 50 % 

24 m síc 66 % 

30 m síc 80 % 

36 m síc 100 % 

Zdroj: vlastní zpracování  

Na záv r se ješt  zam íme na zdánlivou, ale zásadní drobnost. P i rozhodnutí, podle 

jakého pravidla se bude p i tvorb  zákonné opravné položky k pohledávce postupovat, se 

musí vždy brát v potaz p vodní rozvahová hodnota pohledávky ke dni vzniku nebo ke dni 
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jejího po ízení. Nelze se „odrazit“ pouze od sou asného stavu pohledávky, který m že být 

nižší než p vodní stav, nap . z d vodu áste né úhrady.  

A samoz ejm  i z logiky v ci vyplývá, že vytvo ená opravná položka (zákonná nebo i 

ú etní) nesmí p esáhnout rozvahovou hodnotu pohledávky, k níž je tvo ena – lze ji tvo it 

maximáln  do 100 % výše neuhrazené pohledávky.  

2.4.4.2. Odpis pohledávky 

Jestliže pohledávka za dlužníkem nabude ur itého kritéria, lze ji v celé své jmenovité 

hodnot  nebo po izovací cen  odepsat do náklad , které mohou v jistých p ípadech být i 

da ov  uznatelné. Nákladový ú et 546 – Odpis pohledávky slouží práv  k tomuto ú elu a 

zpravidla bývá analyticky len n práv  podle da ové uznatelnosti odpisu.  

Zákon o daních z p íjm  v § 24 odst. 2 písm. y) stanoví, že odpis pohledávky za 

dlužníkem se považuje za náklad vynaložený na dosažení, zajišt ní a udržení p íjm

v celé své výši, v p ípadech, kdy: 

- soud u dlužníka zrušil insolven ní ízení z d vodu nedosta ujícího majetku 

dlužníka (pohledávka m la být vypo ádána z majetkové podstaty dlužníka), 

- dlužník je v úpadku p ípadn  mu úpadek podle insolven ního zákona hrozí, 

- dlužník zem el a pohledávka nem že být uspokojena ani vymáháním na d dicích 

dlužníka, 

- dlužník byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce, 

- je na majetek dlužníka, ke kterému se pohledávka váže, uplat ována ve ejná 

dražba nebo exekuce. 

Odpis pohledávky bude v celé své výši považován za da ov  uznatelný náklad, za 

p edpokladu, že: 

- subjekt vede ú etnictví, 

- o pohledávce bylo p i jejím vzniku ú továno ve výnosech, a takto vzniklý 

zdanitelný p íjem nebyl od dan  z p íjm  osvobozen, 

- k pohledávce lze uplat ovat opravné položky podle zákona o rezervách, 

- se jedná o pohledávku, ke které nelze tvo it zákonnou opravnou položku, protože 

od její splatnosti uplynulo mén  než 6 m síc , 
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- se jedná o pohledávku, ke které nelze tvo it zákonnou opravnou položku, protože 

se jedná o pohledávku se jmenovitou hodnotou vyšší než 200 000 K , ohledn

které nebylo zahájeno rozhod í, soudní nebo správní ízení.  

Krom  výše uvedených p ípad  lze odpis pohledávky uznat jako da ový pouze ve výši 

kryté již vytvo enou zákonnou opravnou položkou.  

Pokud je odpis pohledávky da ov  uznatelný, pak je nutné zrušit zákonné opravné 

položky, které s touto pohledávkou souvisí.   

Všechny odepsané pohledávky eviduje ú etní jednotka ve své podrozvahové 

evidenci.  

2.5. ODPISY JAKO NÁSTROJ ZÁSADY OPATRNOSTI 

T etím nástrojem zásady opatrnosti – a tedy i náplní této podkapitoly - jsou odpisy. 

Jedná se o nástroj b žn  používaný i u menších podnik , které s rezervami nebo opravnými 

položkami nemusí p ijít do styku. Podkapitola je op t len na v podobném duchu jako ty 

p echázející – je zam ena na charakteristiku odpis  jako takových, na jejich postavení 

v ú etnictví i na jejich da ový dopad - p estože nástrojem zásady opatrnosti jsou pouze 

odpisy ú etní. Protože cílem práce je i komplexní pohled na problematiku nástroj  zásady 

opatrnosti (tj. rezerv, opravných položek a odpis ), jsou zde stru n  vymezeny i da ové 

odpisy.  

2.5.1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ODPIS

O odpisech se zpravidla hovo í v souvislosti s dlouhodobým hmotným a nehmotným 

majetkem. Tento majetek je používán déle než 1 rok a dlouhodob  se tak podílí na tvorb

výnos . Stejnou m rou by se m l uplat ovat i v nákladech, proto nelze výdaje na jeho 

po ízení zahrnout do náklad  najednou – uplat ují se postupn , což se d je práv

prost ednictvím odpis , které vyjad ují snížení hodnoty majetku vlivem asu, opot ebení 

(fyzického i morálního), zastarání apod. Odpisy tedy p edstavují t etí nástroj zásady 

opatrnosti, a zárove  – prost ednictvím da ových odpis  - lze i optimalizovat základ dan

z p íjm .  
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Odpis, podobn  jako opravná položka, vyjad uje snížení hodnoty majetku. V tomto 

p ípad  se ovšem jedná o trvalé snížení hodnoty majetku. Aplikuje se nep ímou metodou 

pomocí ú t  oprávek (viz níže). Sou asn  se prost ednictvím odpis  promítá do výsledku 

hospoda ení postupné opot ebení dlouhodobého majetku a v uvedených p ípadech se jedná o 

položky p ímo snižující základ dan  (viz níže).  

Specifické druhy majetku, u kterého vlivem asu nedochází ke snížení hodnoty – nap . 

pozemky, um lecká díla, sbírky, movité kulturní památky, apod. – nelze odpisovat ani ú etn

ani da ov . Reálná hodnota takového majetku m že s p ibývajícími léty dokonce stoupat. 

Dále se neodpisuje nedokon ený dlouhodobý majetek, dlouhodobý finan ní majetek, zásoby, 

najatý majetek (není-li stanoveno jinak), pohledávky, preferen ní limity, které nelze 

odpisovat podle asu nebo výkonu a povolenky na emise.  

Legislativa upravující odpisy je v zásad  stejná jako u ostatních nástroj  zásady 

opatrnosti, op t se tedy jedná o: 

- zákon . 563/1991 Sb., o ú etnictví – zejména § 28, 

- zákon . 586/1992 Sb., o daních z p íjm  – zejména § 26 - § 32a, 

- vyhlášku . 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona o 

ú etnictví pro ú etní jednotky, které jsou podnikateli – zejména § 56, 

- eský ú etní standard 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.  

Odpisy leníme naprosto jednoduše. D líme je na: 

- ú etní – tzn. tvo ené na základ  odpisových plán  ú etní jednotky v souladu 

s vnit ními ú etními sm rnicemi (viz kapitola 2.5.2.) a 

- da ové – tj. snižující základ dan  z p íjm , jejichž aplikaci upravuje zákon  

. 586/1992 Sb., o daních z p íjm  (viz kapitola 2.5.3.). 

Do ú etních odpis  m žeme pod adit komponentní zp sob odpisování, který je 

umožn n vyhláškou . 500/2002 Sb., od roku 2010 (viz kapitola 2.5.2.3.).  

Kumulací ú etních, resp. da ových odpis  v pr b hu existence daného majetku 

získáme ú etní, resp. da ové oprávky k tomuto majetku. Pomocí t chto oprávek zjiš ujeme 

ú etní, resp. da ovou z statkovou cenu majetku. Z statková cena je tedy rovna rozdílu mezi 

po izovací (vstupní) cenou majetku a jeho oprávkami (tj. kumulovanými odpisy). 

Majetek m žeme odpisovat (ú etn  i da ov ) maximáln  do výše jeho po izovací 

(vstupní) ceny. 
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Následující podkapitola o ú etních odpisech zahrnuje jak všeobecnou charakteristiku 

odpis  v ú etnictví tak problematiku ú etních odpis  jako takových - problematika splývá, 

protože o da ových odpisech se na rozdíl od zákonných rezerv a zákonných opravných 

položek neú tuje – pracujeme s nimi pouze mimoú etn  až v úprav  výsledku hospoda ení na 

základ dan  z p íjm .  

2.5.2. Ú ETNÍ ODPISY

Ú etní odpisy by m ly co nejp esn ji vyjád it opot ebení majetku. Jejich hlavní náplní 

je rozložení po izovací ceny majetku do náklad  b hem jeho životnosti, což vede k reálnému 

vykázání hodnoty tohoto majetku v ase. P i jejich aplikaci je nutné odpov d t na dv

základní otázky - co lze odpisovat a kdo m že odpisovat. 

Odpisovat m žeme dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek. 

Dlouhodobým hmotným majetkem pro ú ely odpisování rozumíme zejména stavby (v etn

budov, byt  a nebytových prostor ), samostatné movité v ci a soubory movitých v cí, 

p stitelské celky trvalých porost , základní stádo a tažná zví ata, oce ovací rozdíl k nabytému 

majetku a jiný dlouhodobý hmotný majetek. Dlouhodobým nehmotným majetkem pro 

ú ely odpisování rozumíme zejména z izovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 

software, ocenitelná práva, goodwill a jiný dlouhodobý nehmotný majetek.  

Podrobný vý et t chto i neodpisovaných majetkových skupin spolu s jejich 

charakteristikou je uveden v § 6 a § 7 vyhlášky . 500/2002 Sb. 

Odpisovat m že ú etní jednotka, která majetek vlastní (má k n mu vlastnické právo 

nebo právo užívání – u nehmotného majetku), p ípadn  ty subjekty, které mají právo 

s majetkem hospoda it (jedná se o majetek státu nebo územn  samosprávných celk ).  

Odpisovat zpravidla mohou i ty subjekty, které nevlastní daný majetek, ale jen v p ípad : 

- nájmu podniku nebo jeho ásti, je-li nájemce podle smlouvy oprávn n o majetku 

ú tovat a také jej odpisovat,  

- provedení technického zhodnocení nájemcem se souhlasem pronajímatele 

(odpisuje se po dobu trvání nájemní smlouvy) 

- po ízení technického zhodnocení majetku formou finan ního leasingu (se 

souhlasem vlastníka majetku – leasingové spole nosti). 
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 Dále pak mohou majetek odpisovat subjekty, které jej používají a to v p ípadech 

stanovených § 28 odst. 1 zákona o ú etnictví (smlouvy o výp j ce a nabytí vlastnického 

práva jiným zp sobem – ízeno ustanoveními ob anského zákoníku).  

Je-li dlouhodobý majetek v podílovém spoluvlastnictví, odpisuje každý spoluvlastník 

sv j vlastnický podíl.  

2.5.2.1. Postup odpisování 

Základním dokumentem pro aplikaci ú etních odpis  v ú etnictví je sestavení 

odpisového plánu pro každý individuální majetek. Ten obsahuje zpravidla výchozí 

po izovací (vstupní) cenu majetku, vy íslení odpis  v pr b hu životnosti majetku, výši 

oprávek a z statkové ceny, zbytkovou hodnotu (viz dále) apod. M l by zahrnovat aktualizace 

a zm ny, ke kterým v pr b hu užívání majetku došlo. P esné vymezení pojmu a obsahu 

odpisového plánu v ú etní legislativ  nenajdeme. Záleží tedy na ú etní jednotce, jakým 

zp sobem je povede – podrobn jší úprava by proto m la být jasn  stanovena ve 

vnitropodnikové sm rnici. P i sestavování odpisových plán  je nejnáro n jší stanovit dobu 

životnosti daného majetku a metodu výpo tu ú etních odpis .  

Tímto jsme se dostali k používaným metodám pro vy íslení ú etních odpis . V praxi 

se m žeme setkat hned s n kolika p ípady. A  už se ú etní jednotka rozhodne pro použití 

jakéhokoliv zp sobu výpo tu odpis , tento zp sob nelze v pr b hu ú etního období m nit.  

P ípad první - ú etní odpisy se rovnají odpis m da ovým. Jedná se o 

zjednodušenou, v zásad  nesprávnou, ale u malých ú etních jednotek asto používanou 

metodu. Takto zaú tovaný odpis neodpovídá skute nému opot ebení majetku, protože: 

- nezohled uje dobu po ízení majetku, jeho výše je v prvním roce stejná, byl-li 

po ízen v lednu nebo v prosinci, 

- doba životnosti podle zákona o daních z p íjm  m že být kratší, než je skute ná 

životnost daného majetku a tím se v ú etnictví nevystihuje skute né opot ebení 

majetku; tato doba životnosti nereflektuje na skute nou dobu používání majetku, 

ale je ovliv ována zven í – politickými rozhodnutími o podpo e podnikatelského 

prost edí prost ednictvím da ov  uznávaných náklad . 

Druhým p ípadem je metoda, kdy ú etní odpisy jsou stanoveny rovnom rné podle 

p edpokládané doby životnosti. Jedná se o nej ast ji používaný zp sob vy íslení odpis , 

který je také nejp esn jší z hlediska vyjád ení opot ebení. Sama ú etní jednotka si rozhodne, 
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zda za ne majetek odpisovat již v m síci po ízení nebo až od m síce následujícího. Stejn  tak 

vy eší tuto otázku p i vy azení majetku. Zvolená metodika by m la být popsána interní 

sm rnicí.  

Za samostatný, t etí p ípad, lze považovat rovnom rné ú etní odpisy podle 

p edpokládané doby životnosti se zohledn ním zbytkové hodnoty. Zbytkovou hodnotou se 

míní snížená p edpokládaná zbytková hodnota. P edpokládanou zbytkovou hodnotou se dle  

§ 56 odst. 3 vyhlášky . 500/2002 Sb. rozumí: „ú etní jednotkou zd vodnitelná kladná 

odhadovaná ástka, kterou by ú etní jednotka mohla získat v okamžiku p edpokládaného 

vy azení majetku, nap íklad prodejem, po ode tení p edpokládaných náklad  s vy azením 

souvisejících.“ Ú etní jednotka zohlední p edpokládanou zbytkovou hodnotu majetku tím, že 

stanoví odpisový plán daného majetku tak, aby se za plánovanou dobu jeho používání sou et 

vykázaných a plánovaných odpis  v etn  p edpokládané zbytkové hodnoty rovnal ocen ní 

majetku p i po ízení.

Výpo et ú etních odpis  m žeme založit také na zrychlené metod  odpisování, která 

v prvních letech užívání zahrnuje do náklad  vyšší ástky. Tuto metodu lze pojmout nap íklad 

stejným procentuálním odpisem, ale z m nící se (klesající) z statkové ceny majetku.  

Dále mohou být ú etní odpisy stanoveny i nerovnom rn  a to v p ípad  sezónního 

využití majetku – nap . zem d lské stroje, lyža ské vleky apod. V sezón  jsou pak odpisy 

vyšší, mimo sezónu nižší (nikoliv nulové).  

Za další zajímavou a zárove  novou ú etní metodu m žeme považovat komponentní 

odpisování – jednotlivé složky majetku mají r znou dobu životnosti ve vztahu k životnosti 

celkové, a proto je lze odpisovat zvláš . Jedná se o metodu používanou pouze u 

dlouhodobého hmotného majetku. (viz dále).  

Jestliže ú etní jednotce nevyhovuje asová vazba odpis , m že je tvo it v závislosti na 

výkonu. Použití nastává v p ípad , kdy lze životnost majetku vy íslit na základ  nap . 

vyrobeného množství, objemu výkonu, vykázaného využití, odpracované doby. Pak lze 

jednoduše z celkového p edpokládaného kvantitativního ukazatele a po izovací ceny vy íslit 

odpis na danou jednotku a tou pak vynásobit adekvátní m sí ní množství.  

Výjimkou ze všech pravidel je odpisování goodwillu a oce ovacího rozdílu. Vyhláška 

. 500/2002 Sb. v § 6 a § 7 stanoví, že goodwill lze odpisovat do náklad  pouze rovnom rn

nejpozd ji do 60 m síc  od nabytí podniku nebo jeho ásti (p íp. od rozhodného dne 

p em ny). Záporný goodwill se odpisuje stejným zp sobem, ale do výnos . Na základ

rozhodnutí ú etní jednotky m že být doba odpisování i delší než 60 m síc .  
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Aktivní oce ovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje do náklad  rovnom rn

180 m síc  od nabytí podniku nebo jeho ásti (p íp. od rozhodného dne p em ny). Pasivní 

oce ovací rozdíl se odpisuje stejným zp sobem, ale do výnos , stejn  jako je tomu u 

goodwillu.  

Omezení v podob  doby odpisování stanovuje i obchodník zákoník a to u z izovacích 

výdaj , které dle § 65a musí být odepsány do 5 let (60 m síc ) od vzniku spole nosti. Dokud 

z izovací výdaje nejsou zcela odepsány, je blokováno vyplácení podíl  na zisku.   

Jestliže se v pr b hu životnosti majetku zásadn  zm ní p edpoklady, se kterými bylo 

p i sestavení odpisového plánu po ítáno, je nutné o tyto nová zjišt ní odpisový plán upravit. 

Pokud se p vodní p edpoklady zm nily tak, že je nutné p ehodnotit odpisování a odpisy snížit 

nebo i zvýšit a to p es zkrácení nebo prodloužení doby životnosti majetku, pak je tento postup 

v souladu se zákonem o ú etnictví, který v § 7 odst. 4 íká, že: „ú etní jednotky mohou 

uvedené zp soby oce ování zm nit zcela nebo z ásti mezi jednotlivými ú etními obdobími 

z d vod  zp esn ní v rného zobrazení nebo zkvalitn ní vypovídací schopnosti ú etní záv rky, 

p i emž informaci o každé takové zm n  s jejím ádným zd vodn ním jsou povinny uvést 

v p íloze k ú etní záv rce.“  

Mimo odpisový plán se odpisy a ostatní operace související s majetkem zachycují na 

kartách majetku (inventární karty). Zde se uvád jí jak ú etní, tak da ové odpisy, ale hlavn

identifika ní údaje o majetku – tj. jeho název, popis, zp sob ocen ní, datum za azení do 

užívání, p ípadné technické zhodnocení, datum jeho vy azení apod.  

Ú etní odpisy nelze v žádném p ípad  p erušit. I když se odpisovaný majetek 

nepoužívá, dochází k jeho opot ebení pouhým plynutím asu. 

2.5.2.2. Ú tování odpis  a zobrazení v ú etních výkazech 

Odpisy se stejn  jako rezervy a opravné položky ú tují do náklad . Jedná se o jasnou 

nákladovou položku, která se objevuje snad u všech ú etních jednotek. Na rozdíl od rezerv a 

opravných položek se odpisy pouze tvo í – neruší se – jejich hodnota se v ase zvyšuje. 

Opot ebení majetku je v ase kontinuální a stále nabíhá, kon í až vy azením majetku 

z užívání.  
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Odpisy se v ú etnictví promítají souvztažným zápisem mezi nákladovým ú tem  

551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a ú ty oprávek podle 

jednotlivých druh  majetku (viz vý et majetku, který m žeme odpisovat v kapitole 2.5.2.) 

v ú tových skupinách 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku a  

08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku. Ke všem použitým ú t m si m že 

ú etní jednotka vytvo it analytiku podle pot eby (u ú tu 551 nap . podle hmotného a 

nehmotného majetku, podle uznatelnosti i neuznatelnosti ú etních odpis  pro da ové ú ely; 

u ú t  oprávek nap . podle jednotlivých majetkových druh ). Schéma ú tování odpis

zobrazuje Obr. 2.8 a 2.9. 

Obr. 2.8 Schéma ú tování odpis  k dlouhodobému nehmotnému majetku 

Obr. 2.9 Schéma ú tování odpis  k dlouhodobému hmotnému majetku 

Jedná se o náklad da ov  neú inný, zvyšující základ dan  z p íjm . Da ov  ú inné 

jsou da ové odpisy dlouhodobého majetku, které se do základu dan  promítají v rámci 

transformace výsledku hospoda ení na základ dan  mimoú etní úpravou.  

Mezi výší ú etních a da ových odpis  zpravidla vzniká rozdíl, který se stává bu : 

- p ipo itatelnou položkou základu dan  z p íjm  – tj. v p ípad , kdy jsou ú etní 

odpisy vyšší než da ové, nebo  

- odpo itatelnou položkou základu dan  z p íjm  tj. v p ípad , kdy jsou da ové 

odpisy vyšší než ú etní.  

O odpisech m že ú etní jednotka ú tovat na základ  svého rozhodnutí ro n

k rozvahovému dni, tvrtletn  nebo m sí n . M sí ní ú tování o odpisech se objevuje 

07. – Oprávky k dlouhodobému 
nehmotnému majetku 

551.1 – Odpisy dlouhodobého 
nehmotného majetku 

     

Odpis dlouhodobého nehmotného majetku 

08. – Oprávky k dlouhodobému 
hmotnému majetku 

551.2 – Odpisy dlouhodobého 
hmotného majetku 

     

Odpis dlouhodobého hmotného majetku 
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zejména u t ch ú etních jednotek, které musí podávat m sí ní výsledky své innosti pro 

pot eby externích i interních uživatel .  

Stejn  jako ostatní nástroje zásady opatrnosti, které ovliv ují hodnotu majetku 

v ú etnictví, i z statková cena odpisovaných aktiv podléhá inventarizaci, kdy zjiš ujeme, 

zda vykázaná z statková cena odpovídá realit . Pokud dojde k situaci, kdy je skute ná 

z statková cena nižší než ú etní z statková cena, je nutno uplatnit jednorázový odpis na 

dorovnání z statkových cen a adekvátn  upravit odpisový plán pro následující období.  

Na záv r kapitoly o ú etních odpisech ješt  zmíníme jejich postavení v ú etních 

výkazech.  

V rozvaze se odpisy promítají ve sloupci „korekce“ a to se záporným znaménkem. 

Stejn  jako opravné položky snižují „brutto“ hodnotu aktiv na ádku konkrétního aktiva, ke 

kterému byly vytvo eny. Ú etní z statkovou cenu majetku pak vyjad uje hodnota „netto“. 

 Protože odpisy jsou specifickou nákladovou položkou, vy íslují se ve výkazu zisku a 

ztráty v druhovém len ní na samostatném ádku, který je ur en pouze pro ú et 551 – 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Ve výkazu zisku a ztráty 

sestavovaném v plném rozsahu se promítají pod položkou E – odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku. 

V p íloze k ú etní záv rce ú etní jednotka uvede: 

- zp sob sestavení odpisových plán  a metody výpo tu odpis ,  

- zda se ú etní a da ové odpisy rovnají i nikoliv. 

2.5.2.3. Komponentní odpisování 

Metodou komponentního odpisování m že ú etní jednotka podle § 56a vyhlášky  

. 500/2002 Sb. odpisovat stavby, byty, nebytové prostory, samostatné movité v ci a soubory 

movitých v cí. Aplikace této metody odpovídá pojetí mezinárodního ú etního standardu  

IAS 16 – Pozemky, budovy a za ízení (více viz kapitola 3.2.1.).  

Komponentou podle § 56a odst. 2 vyhlášky . 500/2002 Sb., rozumíme: „ur enou ást 

majetku nebo souboru majetku, u které je výše ocen ní významná v pom ru k výši ocen ní 

celého majetku nebo souboru majetku a jejíž doba použitelnosti se významn  liší od doby 

použitelnosti majetku nebo jeho souboru“. Z t chto d vod  se komponenta odpisuje 
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samostatn , tj. odlišn  od zbylé ásti majetku nebo jeho souboru. Majetek je ale nutné 

vykazovat a odpisovat jako celek, proto ú t m, které s tímto majetkem souvisí, bývá 

p i azena samostatná analytická evidence. P íkladem komponenty u budov m že být  

nap . klimatizace, výtah apod.  

Pokud je nutné b hem asu komponentu vym nit, pak: 

- dosavadní komponentu odepíšeme, není-li její z statková cena nulová, a vy adíme 

ji v po izovací (vstupní) cen , 

- do hodnoty majetku naú tujeme po izovací (vstupní) cenu nové komponenty. 

Tuto metodu m že ú etní jednotka používat od 1. 1. 2010 a m že ji uplatnit i u 

majetku, který již byl ú etn  odpisován, pokud je jasné, že komponentní odpisování p isp je 

k v rnému obrazu ú etnictví než doposud aplikovaná metoda odpisování. 

Zákon o daních z p íjm  komponentní odpisování neakceptuje a v § 23 odst. 2 písm. a) 

stanovuje, že pro zjišt ní základu dan  se vychází z výsledku hospoda ení bez vlivu metody 

komponentního odpisování.   

Praktické dopady používání této nové metody jsou zatím málo zažité a celá 

problematika není pro subjekty p íliš výhodná s ohledem na administrativní složitost evidence 

i jednotlivých ú etních a da ových postup  v konkrétních situacích. V hospodá ské praxi 

(v etn  spole nosti DEZA, a.s.) proto dosud tato metoda nezaznamenala pat i né uplatn ní.  

2.5.3. DA OVÉ ODPISY

Da ové odpisy p edstavují maximální ástky odpis , které jsou p ípustné zákonem o 

daních z p íjm , pro ú ely stanovení základu dan . Zjiš ují se mimoú etn  v rámci 

transformace hospodá ského výsledku na da ový základ. Jejich uplatn ní je pouze právem

ú etní jednotky, nikoliv povinností. Odpisování lze i p erušit, ale p i následném pokra ování 

v odpisování je nutné pokra ovat zp sobem, jako by odpisování p erušeno nebylo.  

S da ovými odpisy souvisí i problematika odpis  u drobného hmotného a 

nehmotného majetku. Protože ú etní jednotka m že ú etn  odpisovat majetek od hodnoty 

ocen ní, jakou si sama stanoví, v praxi se stává, že ocen ní stanovené ú etní jednotkou se 

rozchází s ocen ním stanoveným v zákon  o daních z p íjm  (viz dále). A protože drobný 



49 

dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek není v zákon  o daních z p íjm  definován, mohou 

da ové odpisy vycházet z odpis  ú etních. V tomto p ípad  pak ú etní odpisy tohoto majetku 

jsou da ov  uznatelným nákladem, i když ve vybraných p ípadech zákon o daních z p íjm

omezuje jejich uznatelnost, nap . p i vkladech (§ 24 odst. 2 písm. v). 

Protože se zákon o daních z p íjm  zabývá odpisy podle druhu majetku – hmotný a 

nehmotný, jsou takto uspo ádány i následující kapitoly.  

2.5.3.1. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 

Za dlouhodobý hmotný majetek z pohledu zákona o daních z p íjm  jsou podle  

§ 26 považovány: 

- stavby, budovy, domy, byty a nebytové prostory, p stitelské celky trvalých porost

bez ohledu na vstupní cenu, 

- samostatné movité v ci a soubory movitých v cí, jejichž vstupní cena je vyšší než 

40 000 K  a mají dobu použitelnosti delší než 1 rok, 

- dosp lá zví ata a jejich skupiny se vstupní cenou taktéž vyšší než 40 000 K  a 

- jiný hmotný majetek, ímž zákon vymezuje zejména technické zhodnocení, 

technické rekultivace a výdaje hrazené nájemcem, které tvo í sou ást ocen ní 

hmotného majetku pronajatého formou finan ního leasingu s následnou koupí 

najatého hmotného majetku, které v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouv

p evýší hodnotu 40 000 K .  

Zákon také stanovuje hmotný majetek, který je z odpisování vylou en. Krom

všeobecn  neodpisovaného majetku uvedeného v ásti 2.5.1. se jedná zejména o bezúplatn

nabytý majetek (p evzatý povinn  nebo ten, který byl p edm tem dan  darovací), 

inventariza ní p ebytky, nebo majetek p evedený podle smlouvy o finan ním pronájmu 

s následnou koupí najaté v ci, pokud výdaje s jeho po ízením nep esáhly hranici 40 000 K

nebo v p ípad , kdy odpisy u tohoto majetku uplat uje jiná osoba než vlastník. 

I da ové odpisy zpravidla uplat uje vlastník majetku, pop . osoba, která má právo 

s ním hospoda it. Ve výjime ných p ípadech m že da ov  odpisovat i nájemce majetku, má-

li k tomu dle písemné smlouvy právo (jedná se zpravidla o odpis technického zhodnocení).  
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Je-li majetek pouze z ásti používán k zajišt ní zdanitelného p íjmu, pak se za da ov

uznatelný náklad považuje pouze pom rná ást odpis . U silni ních motorových vozidel se 

pom rnou ástí odpis  rozumí 80 % odpis .  

Da ové odpisy se po ítají ze vstupní ceny majetku. Tou zpravidla rozumíme: 

- po izovací cenu, je-li majetek po ízen úplatn , 

- vlastní náklady, je-li majetek po ízen nebo vyroben ve vlastní režii, 

- reproduk ní po izovací cenu, je-li majetek po ízen jiným zp sobem, 

- hodnotu technického zhodnocení, 

- p epo tenou zahrani ní cenu.  

Technickým zhodnocením se podle § 33 odst. 1 zákona o daních z p íjm rozumí: 

„výdaje na dokon ené nástavby, p ístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace 

majetku, pokud p evýšily u jednotlivého majetku v úhrnu za zda ovací období ástku  

40 000 K “.  

Technické zhodnocení provedené po uvedení v ci do stavu zp sobilého k užívání, ale 

sou asn  provedené v prvním roce odpisování, je sou ástí vstupní ceny majetku. Je-li 

technické zhodnocení provedeno v dalších letech, pak se o jeho hodnotu navyšuje z statková 

(vstupní) cena majetku v tom zda ovacím období, kdy je technické zhodnocení dokon eno a 

uvedeno do stavu zp sobilého k užívání.  

Vstupní cena se snižuje o poskytnuté dotace a granty ze státního rozpo tu, z rozpo tu 

obcí a kraj , státních fond  regionální rady regionu soudržnosti, z ve ejných rozpo t , 

z Evropské unie apod.  

V p ípad  spoluvlastnictví se vstupní cena majetku odráží od hodnoty 

spoluvlastnického podílu.   

Odpisování se zahajuje po uvedení po izované v ci do stavu zp sobilého k užívání. 

Odpis se uplat uje jako ro ní, tj. za zda ovací období. Ve specifických p ípadech lze uplatnit 

pouze polovinu ro ního odpisu. Tyto specifické p ípady uvádí § 26 odst. 7 zákona o daních 

z p íjm  a nej ast ji se jedná o: 

- vy azení majetku v pr b hu zda ovacího období, 

- ukon ení podnikatelské nebo jiné samostatné výd le né innosti nebo pronájmu, 

- zrušení podnikatelské nebo jiné samostatné výd le né innosti s likvidací nebo bez 

ní, 
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vstupní cena (resp. zvýšená vstupní cena)    p i azená ro ní odpisová sazba

100
odpis  = (2.3) 

- ukon ení nájemního vztahu p i odpisování technického zhodnocení nájemcem 

apod. 

Pro ú ely da ových odpis  se hmotný majetek za azuje do odpisových skupin, které 

definuje P íloha . 1 zákona o daních z p íjm . T chto skupin je šest a každá má jinou dobu 

odpisování. P íloha . 1 obsahuje tabulku, která zobrazuje minimální dobu odpisování u 

jednotlivých odpisových skupin spolu s uvedením p íkladu konkrétního druhu majetku, který 

je do dané odpisové skupiny za azen. Samostatn  odpisované technické zhodnocení 

hmotného majetku se zat ídí do odpisové skupiny podle hmotného majetku, na kterém bylo 

provedeno. 

 Zákon o daních z p íjm  umož uje dva zp soby da ových odpis  – rovnom rný 

podle § 31 a zrychlený podle § 32. Rozhodnutí, který zp sob použít, je na vlastníkovi 

hmotného majetku a nelze jej po dobu životnosti daného majetku m nit. V prvním p ípad

jsou všechny ro ní odpisy stejné, mimo první rok, kdy je odpis zhruba polovi ní. Ve druhém 

p ípad  – p i zrychleném odpisování – ro ní odpisy po celou dobu odpisování postupn

klesají, ale op t s výjimkou prvního roku, kdy se odpis pohybuje mezi 75 % - 50 % 

nejvyššího odpisu, který p ichází hned v druhém roce odpisování.   

P i rovnom rném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám 

p i azeny maximální ro ní odpisové sazby. Tabulku s jejich výší v jednotlivých letech 

odpisování nalezneme v P íloze . 2. Tyto odpisové sazby se pro 1, 2 a 3 odpisovou skupinu 

mohou zm nit v p ípad , kdy se vlastník majetku rozhodne pro zvýšený odpis v prvním roce 

odpisování podle § 31 odst. 1 písm. b) – d). Takto lze první odpis zvýšit o 10 %, 15 % nebo 

20 %, ale pouze na základ  pravidel a omezení uvedených v § 31 odst. 2 – odst. 6 zákona o 

daních z p íjm .  

Pakliže známe vstupní cenu (resp. zvýšenou vstupní cenu) a hmotný majetek jsme 

zat ídili do správné odpisové skupiny, rovnom rný odpis stanovíme podle následujícího 

vzorce (2.3), výsledek zaokrouhlíme na celé koruny nahoru. 
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2    z statková cena

p i azený koeficient  -  po et let dosavadního odpisování

odpis v dalších letech 
odpisování

 = (2.5) 

P i zrychleném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám p i azeny 

koeficienty pro zrychlené odpisování. Tabulku s jejich výší v jednotlivých letech odpisování 

m žeme najít v P íloze . 3. I u tohoto zp sobu odpisování si první vlastník m že odpis zvýšit 

o 10 %, 15 % nebo 20 %, na základ  pravidel uvedených v § 32 odst. 2 zákona o daních 

z p íjm .  

Výši odpisu v jednotlivých letech stanovíme podle následujících vzorc  (2.4, 2.5), 

výsledek zaokrouhlíme na celé koruny nahoru.  

Chceme-li vypo ítat zrychlený odpis u majetku, na n mž jsme provedli technické 

zhodnocení (nejedená se o odpis v prvním roce užívání majetku, kdy je technické zhodnocení 

sou ástí vstupní ceny), pak: 

- v roce zvýšení z statkové ceny odpis stanovíme jako podíl dvojnásobku zvýšené 

z statkové ceny a p i azeného koeficientu pro zvýšenou z statkovou cenu, 

- odpis v dalších letech stanovíme jako podíl dvojnásobku z statkové ceny a rozdílu 

mezi p i azeným koeficientem pro zvýšenou z statkovou cenu a po tem let, po 

které je majetek ze zvýšené z statkové ceny odpisován. 

2.5.3.2. Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku 

Za nehmotný majetek se dle zákona o daních z p íjm  považují z izovací výdaje, 

nehmotné výsledku výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek vedený 

v ú etnictví jako nehmotný majetek, je-li jeho vstupní cena vyšší než 60 000 K  a doba 

použitelnosti delší než 1 rok. Sou asn  musí být tento majetek nabyt úplatn , vkladem 

spole níka, darováním nebo zd d ním, p ípadn  m že být vytvo en vlastní inností. 

Goodwill není z da ového pohledu považován za nehmotný majetek.  

vstupní cena 

p i azený koeficient pro první rok odpisování

odpis v prvním roce 
odpisování

 = (2.4) 
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Nehmotný majetek m že da ov  odpisovat vlastník nebo osoba, která k n mu za 

úplatu nabyla právo užívání. Pokud je toto právo užívání podle smlouvy asov  omezeno 

(smlouva je sjednaná na dobu ur itou), pak se ro ní odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a 

sjednané doby dle smlouvy (možnost stanovit odpisy i s p esností na dny).  

Odpisy nehmotného majetku se stanovují s p esností na m síce. Odpisovat se za íná 

od m síce následujícího po dni, kdy majetek splnil podmínky pro odpisování. Odpis se 

zaokrouhluje na celé koruny nahoru.  

Standardn  se nehmotný majetek odpisuje rovnom rn , bez p erušení, po dobu 

stanovenou zákonem o daních z p íjm  – viz P íloha . 4.  

Stejn  jako u hmotného majetku, tak i u nehmotného majetku, technické zhodnocení 

zvyšuje jeho vstupní cenu. Za technické zhodnocení se u nehmotného majetku podle  

§ 32a odst. 6 zákona o daních z p íjm  považují: „výdaje na ukon ené rozší ení vybavenosti 

nebo použitelnosti nehmotného majetku anebo zásahy, které mají za následek zm nu ú elu 

nehmotného majetku, pokud po ukon ení u jednotlivého majetku p evýší ástku 40 000 K . Za 

technické zhodnocení se považují i uvedené výdaje nep esahující stanovenou ástku, pokud jej 

poplatník na základ  svého rozhodnutí neuplatní jako da ov  uznatelný náklad (výdaj).“  

Technicky zhodnocený nehmotný majetek se odpisuje ze zvýšené vstupní ceny snížené 

o již uplatn né odpisy a to od m síce následujícího po m síci ukon ení technického 

zhodnocení. Po ád platí zásada rovnom rného odpisu bez p erušení a to po zbývající dobu 

odpisování. Je-li však tato doba kratší, než polovina celkové doby odpisování daného 

majetku, je nutno majetek dále odpisovat minimáln  po tuto polovi ní dobu –  

viz P íloha . 4.  

V p ípad  nehmotného majetku, na který je právo užívání sjednáno smlouvou na dobu 

ur itou, se po provedení technického zhodnocení dále odpisuje až do konce doby sjednané 

danou smlouvou.  
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Diplomová práce je zam ena na nástroje zásady opatrnosti definované legislativou 

eské republiky. Tato kapitola nasti uje pojetí t chto nástroj  v rámci mezinárodních 

standard  ú etního výkaznictví. P es pokra ující sbližování eské legislativy s t mito 

standardy je vhodné p ipomenout pojetí t chto nástroj  a používané pojmy mezinárodních 

standard  ú etního výkaznictví. Pojem rezerva a odpis zná i mezinárodní legislativa, ale 

jejich nápl  není zcela totožná s tím, jak je chápeme v našich legislativních podmínkách. 

Naproti tomu pojem opravná položka standardy neznají v bec – hovo í pouze o snížení 

hodnoty majetku, bez rozlišení na snížení trvalé i p echodné.   

Následující kapitoly se po úvodu do problematiky mezinárodních ú etních standard

v nují jednotlivým standard m podle toho, jaké oblasti se týkají – ocen ní majetku po jeho 

prvotním zaú tování, znehodnocení aktiv, rezervám. Tabulky, které systematicky srovnávají 

postupy aplikace zásady opatrnosti podle eské legislativy a podle mezinárodních ú etních 

standard , jsou pak uvedeny v jednotlivých p ílohách.   

V rámci celé kapitoly je zám rn  vynechána problematika goodwillu, který sice 

v pojetí eského ú etnictví chápeme jako dlouhodobý majetek, odpisujeme ho, ale v rámci 

mezinárodních ú etních standard  jde o problematiku mnohem složit jší a velmi podrobn

ešenou.  

3.1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY MEZINÁRODNÍCH 
Ú ETNÍCH STANDARD

Mezinárodní standardy ú etního výkaznictví (IFRS – International Financial 

Reporting Standards) je soubor standard vydávaných Radou pro mezinárodní ú etní 

standardy (IASB – International Accounting Standards Board), upravující sestavování a 

prezentaci finan ních výkaz  ú etní záv rky. Mezinárodní ú etní standardy (IAS - 

International Accounting Standards) jsou staršími, ale dosud platnými standardy, které také 
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spadají pod mezinárodní standardy ú etního výkaznictví (postupn  jsou nahrazovány 

nov jšími IFRS standardy).  

Mezinárodní standardy ú etního výkaznictví p ispívají k celosv tové harmonizaci 

ú etnictví, jejichž cílem je dosažení vysoké míry srovnatelnosti a transparentnosti ú etních 

záv rek v celosv tovém rozsahu. Jedná se o kvalitní ú etní pravidla, jejichž hlavním úkolem 

je podat v rný a poctivý náhled na finan ní stav podniku a výsledk  jeho hospoda ení. 

Harmoniza ní proces má pomoci zejména k odstran ní rozdíl  mezi jednotlivými zp soby 

regulace ú etnictví, pomáhá sladit národní úpravy tak, aby výsledky ú etních záv rek mohly 

být více srovnatelné. 

Evropská unie potvrdila mezinárodní ú etní standardy ú etního výkaznictví jako 

jediný evropský systém finan ního reportování. Jejich aplikace je zakotvena i v eské ú etní 

legislativ  (nap . § 19a nebo § 23a zákona o ú etnictví).  

eské spole nosti, které jsou emitentem cenných papír  na regulovaném trhu cenných 

papír  v Evropské unii, jsou povinny vykazovat své konsolidované ú etní výkazy v souladu 

s t mito standardy, a to od 1. ledna 2005. Od 1. ledna 2011 mohou ú etní záv rku podle 

mezinárodních standard  ú etního výkaznictví sestavovat i konsolidované ú etní jednotky, 

které jsou sou ástí konsolida ního celku, který konsolidovanou ú etní záv rku za použití 

IFRS povinn  sestavuje (nemusí být emitentem cenných papír  na regulovaném trhu 

v Evropské unii).  

Koncep ní rámec pro sestavování a p edkládání ú etních výkaz  zhotovených podle 

mezinárodních ú etních standard  zmi uje „opatrnost (prudence)“ v rámci kvalitativních 

charakteristik ú etních výkaz  – konkrétn  v rámci charakteristiky spolehlivost. Dalšími 

kvalitativními charakteristikami ú etních výkaz  pak jsou srozumitelnost, relevance

(d ležitost) a srovnatelnost. 

3.2. OCEN NÍ MAJETKU PO JEHO PRVOTNÍM 
ZAÚ TOVÁNÍ 

Podle eské legislativy se ocen ní majetku v ú etnictví m ní bu  odpisem, nebo se 

k n mu tvo í opravné položky. Tyto pojmy ale mezinárodní ú etní standardy neznají. 

Rozlišují ocen ní majetku v okamžiku jeho po ízení a ocen ní po okamžiku prvotního 

zaú tování. Podle jednotlivých druh  majetku se touto problematikou zabývají jednotlivé 
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standardy. V následujících podkapitolách je shrnut p ístup v ocen ní po okamžiku zaú tování 

u hmotného majetku (dle IAS 16) a u nehmotného majetku (dle IAS 38). Podkapitola 3.2.3. 

pak níže zmín né možnosti používané k p ecen ní majetku srovnává. 

3.2.1. OCEN NÍ HMOTNÉHO MAJETKU PO OKAMŽIKU ZAÚ TOVÁNÍ

PODLE IAS 16 

Mezinárodní ú etní standard IAS 16 Pozemky, budovy a za ízení vymezuje definici 

t chto kategorií a stanoví jejich ocen ní jak v okamžiku zaú tování (po ízení), tak v pr b hu 

životnosti majetku (ocen ní po okamžiku zaú tování). Z hlediska obsahové nápln  zásady 

opatrnosti podle eských ú etních odpis  je práce zam ena práv  na ono ocen ní aktiv po 

okamžiku zaú tování, což obsahov  odpovídá odpis m, p íp. opravným položkám u 

dlouhodobého majetku. 

P i prvotním ú tování o t chto aktivech je ú etní jednotka ocení na úrovni 

po izovacích náklad . Pro ocen ní aktiv po okamžiku zaú tování si ú etní jednotka volí 

jednu z následujících možností: 

- model ocen ní po izovacími náklady nebo 

- model p ece ovací. 

U modelu ocen ní po izovacími náklady se daná aktiva b hem své doby životnosti 

uvád jí v ú etnictví v po izovací cen  snížené o kumulované odpisy a kumulované ztráty ze 

znehodnocení (viz kapitola 3.3. Znehodnocení aktiv podle IAS 36). 

Základem p ece ovacího modelu je stanovení reálné hodnoty aktiv. M že-li být 

reálná hodnota u t chto aktiv spolehliv  stanovena, používá se jako základ pro jejich další 

ocen ní. V tomto p ípad  se aktiva b hem své životnosti vykazují v reálné hodnot  k datu 

p ecen ní po ode tení následných kumulovaných odpis  a kumulovaných ztrát 

ze znehodnocení. V pr b hu ú etního období by se hodnota ú etního ocen ní nem la 

významn  lišit od reálné hodnoty, která byla stanovena k rozvahovému dni. Proto je nutné 

p ecen ní provád t dostate n  pravideln . Reálná hodnota se zpravidla stanoví na základ

odhadu tržní ceny. U pozemk  a budov tento odhad zpravidla zpracovává kvalifikovaný 

znalec.  Pokud není možné tržní cenu stanovit, ú etní jednotka použije jiné metody  

(nap . metodu výnosovou).  
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Pozemky, budovy a za ízení se seskupují do t íd, jež obsahují aktiva stejné povahy 

užívané ú etní jednotkou ke své innosti. Jestliže se p ecení jakákoliv položka pozemk , 

budov a za ízení, je nutné p ecenit stejným zp sobem celou t ídu, do které je aktivum 

za azeno.  

P i p ecen ní každé položky musí být kumulované odpisy k datu p ecen ní: 

- proporcionáln  p epo teny ke zm n  hrubé ú etní hodnoty aktiva nebo 

- eliminovány proti hrubé ú etní hodnot  aktiva a istá hodnota aktiva je pak 

p epo tena na p ecen nou ástku aktiva (použití u budov).  

Odpis dle IAS 16 alokuje odepsatelné ástky aktiva po celou dobu jeho použitelnosti. 

Odepsatelnou ástkou aktiva se rozumí náklady na po ízení aktiva snížené o zbytkovou 

hodnotu aktiva4. Dobou použitelnosti se míní období, po které se o ekává používání aktiva, 

p ípadn  se tato doba vyjad uje prost ednictvím o ekávaného množství výrobk , které m že 

ú etní jednotka využitím aktiva získat. Každá ást aktiva, jejíž po izovací náklady jsou 

v pom ru k celkovým náklad m významné, se musí odpisovat samostatn , tj. jedná se 

v podstat  o metodu komponentního odpisování. Odpisovat za ínáme v okamžiku, kdy je 

aktivum p ipraveno k užívání.  

Podle IAS 16 se pozemky a budovy odpisují odd len  (ú tuje se o každém aktivu 

zvláš ) i když jsou po ízeny spole n . Pozemky mají zpravidla neomezenou dobu 

použitelnosti, a proto se neodpisují, omezenou dobu použitelnosti mají nap . lomy a místa 

používaná jako skládky odpad .  

K používaným odpisovým metodám pat í: 

- lineární odpisy – odpis je po celou dobu použitelnosti aktiva konstantní, pokud se 

nem ní zbytková hodnota aktiva, 

- odpisy ze snižujícího se základu – tj. v podstat  metoda zrychlených odpis , kdy se 

výše odpisu v ase snižuje,  

- výkonové odpisy – výše odpisu se odráží od o ekávaného využití nebo výkonu.  

Další znehodnocení v ocen ní pozemk , budov a za ízení eší IAS 36 – Znehodnocení 

aktiv – viz kapitola 3.3. 

                                                
4 Pojem zbytková hodnota aktiva zná již i eská legislativa. Jedná se o odhadovanou ástku, kterou by ú etní 
jednotka v sou asnosti získala z vy azení aktiva po ode tení p edpokládaných náklad  souvisejících s jeho 
vy azením. 
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Srovnání aplikace zásady opatrnosti u dlouhodobého hmotného majetku podle 

mezinárodních ú etních standard  a podle eské legislativy je uvedeno v P íloze . 5.  

3.2.2. OCEN NÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU PO OKAMŽIKU ZAÚ TOVÁNÍ

PODLE IAS 38 

Mezinárodní ú etní standard IAS 38 Nehmotná aktiva definuje tuto skupinu majetku a 

op t uvádí jejich zp soby zaú tování a ocen ní. V rámci své práce se op t zam ím spíše na 

zm ny v ocen ní nehmotných aktiv v pr b hu doby užívání.  

P i prvotním zaú tování je nehmotné aktivum ocen no po izovacími náklady (nebylo-

li nabyto v podnikové kombinaci). Pro ú ely ocen ní aktiv po zaú tování si ú etní jednotka 

zvolí model ocen ní po izovacími náklady nebo p ece ovací model. Princip použití model

v podstat  totožný jako u hmotných aktiv podle IAS 16. 

U modelu ocen ní po izovacími náklady se nehmotné aktivum po prvotním 

zaú tování oce uje po izovacími náklady sníženými o jakékoliv kumulované odpisy a 

jakékoliv kumulované ztráty ze znehodnocení. 

P ecen ná hodnota nehmotného aktivu u p ece ovacího modelu odpovídá reálné 

hodnot  k datu p ecen ní snížené o jakékoliv kumulované odpisy a jakékoliv kumulované 

ztráty ze znehodnocení. Reálná hodnota se stanovuje s odkazem na aktivní trh. P ecen ní je 

nutné provád t pravideln , aby se k rozvahovému dni ú etní hodnota aktiva nelišila od jeho 

reálné hodnoty. Pokud je nehmotné aktivum zaú továno podle p ece ovacího modelu, musí 

být tímto zp sobem p ecen na i všechna ostatní aktiva ze stejné skupiny. Výjimkou jsou 

pouze ta, pro která neexistuje aktivní trh - pak použijeme model ocen ní po izovacími 

náklady.  

Odpisováno m že být pouze nehmotné aktivum s kone nou dobou použitelnosti. 

Faktory ovliv ující kone nost i nekone nost nehmotného aktiva jsou zpravidla dva – délka 

období, po které lze nehmotné aktivum užívat, nebo po et výstup  z používání aktiva.  

I v oblasti nehmotných aktiv se objevuje souvztažnost odepsatelné ástky a zbytkové 

hodnoty. Jejich definice jsou totožné s definicemi uvedenými výše – u hmotných aktiv. U 

nehmotného aktiva s kone nou dobou použitelnosti je zbytková hodnota nulová, jestliže na 
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konci doby jeho použitelnosti existuje závazek t etí strany ke koupi aktiva nebo existuje 

aktivní trh pro toto aktivum (zbytková hodnota je ur ena odkazem na trh, bude-li tento trh 

existovat i na konci doby použitelnosti aktiva).  

Odpis nehmotného aktiva s kone nou dobou použitelnosti se stanoví z odpisovatelné 

ástky a musí být rovnom rn  rozložen na celé období jeho použitelnosti. Odpisová metoda 

by m la vycházet ze zp sobu, jakým bude ú etní jednotka spot ebovávat budoucí ekonomické 

užitky z daného aktiva. Pokud toto nelze spolehliv  vy íslit, použijí se lineární odpisy. 

Odpisovat se za íná od okamžiku uvedení nehmotného aktiva do používání. D vodem pro 

ukon ení odpisování nehmotného aktiva je skon ení jeho doby použitelnosti (odú tování) 

nebo klasifikace daného aktiva na aktivum držené k prodeji. Odpisování se ukon í k datu té 

skute nosti, která nastane d íve.   

Srovnání aplikace zásady opatrnosti u dlouhodobého nehmotného majetku podle 

mezinárodních ú etních standard  a podle eské legislativy je uvedeno v P íloze . 6.  

3.2.3. SROVNÁNÍ METOD OCEN NÍ AKTIV PO PRVOTNÍM ZAÚ TOVÁNÍ 

U hmotných i nehmotných aktiv m žeme zm nit jejich hodnotu prost ednictvím dvou 

model  – modelu po izovací ceny a p ece ovacího modelu. Pokud tyto dva modely 

srovnáme, zjistíme, že každý má svá specifika, výhody i nevýhody.  

Model po izovací ceny nedovoluje aktiva p ecenit sm rem nahoru (dovoluje pouze 

snížit hodnotu aktiv), díky jeho snadné realizovatelnosti se tento model ast ji používá. Jeho 

ocen ní je jasn  pr kazné a tím se také eliminují subjektivní vlivy, které by do ocen ní mohly 

vstoupit. Nevýhodou tohoto modelu je silná vazba na minulost a slabá vypovídací schopnost 

tím, že neodráží aktuální podmínky na trhu daného aktiva.  

P ece ovací model dovoluje aktiva p ecenit ob ma sm ry – dovoluje hodnotu zvýšit i 

snížit – to je jeho zásadní výhodou. Ale i p esto je používán z ídka, protože stanovení 

hodnoty aktiva tímto zp sobem je asov  i finan n  náro né hlavn  z d vodu nutnosti 

znaleckého odhadu hodnoty aktiva.  
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3.3. ZNEHODNOCENÍ AKTIV PODLE IAS 36 

Znehodnoceným aktivem podle IAS 36 mohou být pozemky a budovy, za ízení, 

nehmotná aktiva, podíly v dce iných a p idružených spole nostech, podíly na spole ném 

podnikání a goodwill. Ú etní jednotka vyhodnocuje náznaky znehodnocení daných aktiv 

zejména k rozvahovému dni. Pokud tyto náznaky existují, je t eba odhadnout zp tn

získatelnou ástku pro dané aktivum (nehmotná aktiva s neur itelnou dobou použitelnosti se 

testují vždy). Zp tn  získatelnou ástkou rozumíme bu  reálnou hodnotu aktiva sníženou o 

náklady prodeje5, nebo hodnotu k užívání aktiva6, a to tu, která je vyšší. P evyšuje-li jedna 

z t chto hodnot ú etní hodnotu aktiva, aktivum znehodnocené není, a druhou hodnotu už není 

nutné zjiš ovat. Za náznaky znehodnocení se považuje nap .: 

- snížení tržní hodnoty aktiva více, než se v d sledku plynutí asu p edpokládalo,  

- vyšší ú etní hodnota istých aktiv než je jejich tržní kapitalizace, 

- d kaz o zastarání aktiva nebo jeho fyzického poškození, 

- p edpoklad horší ekonomické výnosnosti aktiva oproti p vodním plán m, 

- plánovaný prodej aktiva d íve, než se p vodn  o ekávalo, 

- zm ny prost edí, ve kterém ú etní jednotka p sobí (ekonomické, legislativní, 

tržní). 

Doba použitelnosti, odpisová metoda nebo zbytková hodnota aktiva se m že zm nit 

s identifikovaným náznakem snížení hodnoty aktiva i v p ípad , kdy není žádná ztráta ze 

znehodnocení zaú tována.  

Je-li ú etní hodnota aktiva vyšší než zp tn  získatelná ástka, snížíme ú etní hodnotu 

na tuto zp tn  získatelnou ástku a tento rozdíl považujeme za ztrátu ze znehodnocení. Po 

tomto ú etním kroku je nutné upravit odpisy daného aktiva – budoucí odpis se na zbývající 

dobu použitelnosti stanoví z již nové (ponížené) ú etní hodnoty aktiva dále snížené o jeho 

zbytkovou hodnotu. 

Ú etní jednotka ke každému rozvahovému dni musí vyhodnotit, jestli v minulosti 

zaú tovaná ztráta ze znehodnocení k danému aktivu stále existuje nebo má hodnotu nižší. 

Op t se posuzují náznaky, které znehodnocení aktiva vyvolávají (viz výše).  

                                                
5 Reálná hodnota aktiva snížená o náklady prodeje – tj. ástka, kterou lze získat z prodeje aktiva p i transakci 
za obvyklých podmínek, mezi informovanými, ochotnými stranami, snížená o náklady p ímo p i aditelné prodeji 
aktiva (mimo náklady finan ní a da ové).  
6 Hodnota k užívání – tj. sou asná hodnota o ekávaných budoucích pen žních tok  plynoucích z daného aktiva. 
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Ztrátu ze znehodnocení zaú tovanou v minulosti m že ú etní jednotka zrušit a tím 

zvýšit ú etní hodnotu aktiva, pokud se zm nil odhad zp tn  získatelné ástky daného aktiva. 

Tato zvýšená ú etní hodnota aktiva po zrušení ztráty ze znehodnocení nesmí p evýšit p vodní 

ú etní hodnotu aktiva v p edchozích letech. S tímto ale op t souvisí úprava výše odpis  – 

upravená ú etní hodnota aktiva snížená o jeho zbytkovou hodnotu se odepíše po zbývající 

dobu použitelnosti aktiva.  

Srovnání metody snížení hodnoty aktiv podle mezinárodních ú etních standard  a 

podle eské legislativy je uvedeno v P íloze . 7.  

3.4. REZERVY A PODMÍN NÉ ZÁVAZKY PODLE IAS 37 

Rezervu podle IAS 37 chápeme jako závazek s nejistým asovým rozvrhem a výší. 

Závazek dle téhož standardu p edstavuje: „sou asnou povinnost jednotky, která vznikla jako 

d sledek události7 v minulosti a jejíž vypo ádání zp sobí jednotce odtok zdroj

p edstavujících ekonomický užitek.“

Rezerva má v mezinárodních ú etních standardech tyto charakteristiky: 

- jedná se o sou asný závazek, který je d sledkem minulé události, 

- dá se p edpokládat, že k vyrovnání závazku budou pot eba pen žní prost edky 

p edstavující ekonomický užitek, 

- výši závazku lze spolehliv  odhadnout.  

Pakliže jsou napln ny všechny t i zde zmín né podmínky, ú etní jednotka m že 

ú tovat o rezerv . Její ocen ní bude rovno nejlepšímu odhadu8 výdaj  (s p ihlédnutím k riziku 

a nejistot ), které budou nezbytn  nutné k vypo ádání sou asného závazku zaú tovaného 

k rozvahovému dni.  Rezervu m žeme ocenit také jako sou asnou hodnotu výdaj , které 

budou nezbytné pro vypo ádání závazku. V rezerv  zohled ujeme i budoucí události, které 

mohou mít vliv na nezbytnou ástku k vypo ádání závazku, pokud k nim existuje dostate ná 

jistota. Jestliže ú etní jednotka o ekává, že n které (p íp. všechny) výdaje nezbytné 

k vypo ádání rezervy budou nahrazeny t etí stranou, ú tuje o náhrad  (pokud je jisté, že 

náhradu obdrží). ástka zaú tovaná jako náhrada nesmí p evýšit ástku rezervy. Ve výkazu 

                                                
7 Uskute n ná událost zakládá smluvní (vyplývá ze smlouvy nebo právních p edpis ) nebo mimosmluvní 
(vzniká z v le podniku) závazek, který jednotka musí vypo ádat.  
8 Odhad se tvo í na základ  minulých zkušeností, expertních posudk , statistických metod apod. p i 
respektování zásady opatrnosti – závazek nesmí být podhodnocen.  
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zisku a ztráty (tj. dle mezinárodních ú etních standard  výkaz úplného výsledku) mohou být 

rezervy vykázány v isté výši, tj. ponížené o zaú tované náhrady.  

Vytvo enou rezervu je možné použít pouze na ty výdaje, na které byla ur ena.  

Rezervy se podle mezinárodních ú etních standard  mohou tvo it nap íklad na 

nevýhodné smlouvy (rezerva se tvo í ve výši neodvratitelných náklad ), na záru ní opravy, na 

obnovu pozemk  dot ených t žbou, na likvidaci aktiva. Na rozdíl od eské legislativy, 

mezinárodní ú etní standardy zakazují tvorbu rezervy na budoucí provozní rizika a ztráty, 

protože nespl ují definici závazku - budoucí ztráty nejsou d sledkem minulé události a 

sou asn  jde o skute nosti, kterým lze zabránit (tj. nejsou nevyhnutelné). Stejn  tak je 

zakázána tvorba rezervy na opravu dlouhodobého majetku – mezinárodní ú etní standardy 

toto kompenzují možností – resp. povinností – komponentního odpisování.   

Oproti výše zmín nému, rezervu na restrukturalizaci zmi uje mezinárodní ú etní 

standard IAS 37 i eská legislativa. Rezerva je tvo ena na plánované náklady 

s restrukturalizací související, pokud jsou spln na obecné kritéria zaú tování rezerv. 

Restrukturalizací se rozumí program, který je plánován a ízen vedením jednotky a významn

se m ní p edm t podnikání nebo zp sob, jakým je podnikání vedeno. Tato rezerva zahrnuje 

pouze p ímé a nezbytn  nutné výdaje související s restrukturalizací. Neobsahuje výdaje 

související s pokra ujícími aktivitami ú etní jednotky.  

Podmín ným závazkem se rozumí ty závazky, které nespl ují výše zmín ná t i 

kritéria napl ující charakteristiku rezerv. Jde o eventuální závazky, u nichž teprve musí být 

potvrzeno, zda budou napln ny podmínky pro vytvo ení rezervy nebo se jedná o p edm tné 

závazky ú etní jednotky nespl ující žádné z výše uvedených kritérií charakteristiky rezerv. 

Uvád jí se pouze v p íloze k ú etní záv rce.  

Srovnání použití rezerv jako nástroje zásady opatrnosti podle mezinárodních ú etních 

standard  a podle eské legislativy je uvedeno v P íloze . 8.  
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Tato tvrtá – praktická – ást práce je zam ena na analýzu aplikace nástroj  zásady 

opatrnosti ve spole nosti DEZA, a.s. Dobré zkušenosti s touto valašskomezi í skou 

spole ností z doby vysokoškolské praxe ve 3. ro níku bakalá ského studia a odborná pomoc i 

oponentura bakalá ské práce p ed dv ma lety byly d vodem, pro  byla tato spole nost 

zvolena i pro spolupráci na diplomové práci. V úvodu kapitoly je spole nost DEZA, a.s. 

p edstavena. V dalších ástech je provedena analýza používaných nástroj  zásady opatrnosti, 

zejména prost ednictvím tabulek a graf . Jednotlivé podkapitoly se zam ují také na 

charakteristiky aplikovaných nástroj  zásady opatrnosti v konkrétních podmínkách 

spole nosti DEZA, a.s. V záv ru kapitoly je pak vymezen postoj spole nosti k mezinárodním 

standard m ú etního výkaznictví a dále je vyhodnocen vliv ekonomické krize na jednotlivé 

nástroje zásady opatrnosti i na spole nost DEZA, a.s. v bec.   

4.1. CHARAKTERISTIKA SPOLE NOSTI 

Spole nost DEZA, a.s. byla založena 29. prosince 1990 se sídlem ve Valašském 

Mezi í í. Jedná se o pr myslovou spole nost s chemickým zam ením. P edm tem její 

innosti je zejména: 

- výroba základních a pomocných výrobk  ze surového dehtu, v etn  navazující 

výroby ftalátových zm k ovadel a výrobky ze zpracování surového benzolu 

- výroba a rozvod tepla a elekt iny. 

DEZA, a.s. je jediným výrobním podnikem svého zam ení v R a druhým nejv tším 

v Evrop .  

Faktickým technologickým i právním p edch dcem spole nosti DEZA, a.s, tak, jak ji 

známe v dnešní podob , byly od roku 1892 Dehtové závody Julia Rütgerse v Ostrav .  V roce 

1960 byla zahájena výstavba závodu na zpracování dehtu a benzolu ve Valašském Mezi í í. 

Od roku 1963 byl závod postupn  uvád n do provozu. 

Akciovou spole nost DEZA tvo í základní výrobní závod ve Valašském Mezi í í a 

územn  odlou ený provoz Organik v Otrokovicích. V roce 1994 byla v DEZA, a.s. zastavena 

výroba sazí a byla p evedena do spole ného podniku CS CABOT, spol. s r. o. ve Valašském 
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Mezi í í, založeného s p edním sv tovým výrobcem sazí CABOT Corporation (USA). 

Spole nost DEZA, a.s. nemá žádnou organiza ní složku v zahrani í.  

DEZA, a.s. byla privatizována v plném rozsahu a reální vlastníci p evzali výkon svých 

práv a povinností v roce 1993. V roce 1999 byla DEZA, a.s. za len na do vlastnické struktury 

skupiny AGROFERT HOLDING, a.s.  

K 31. 12. 2012 jsou všechny akcie spole nosti DEZA, a.s. p edstavující základní 

kapitál ve výši 1 101 025 tis. K  v držení skupiny AGROFERT HOLDING prost ednictvím 

jediného akcioná e – spole nosti AGROFERT HOLDING, a.s.  

Sou asné ekonomické postavení spole nosti DEZA, a.s. zobrazuje Tab. 4.1. 

Tab. 4.1 Základní finan ní a obchodní ukazatele DEZA, a.s. 

Ukazatel  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej 

výrobk  a služeb 
mil. K 7 904 8 579 8 190 5 159 7 579 8 889 9 504 

         z toho: export mil. K 4 930 6 149 5 497 3 554 4 607 5 441 5 702 

P idaná hodnota mil. K 1 160 1 192 1 654 672 1 679 1 925 1 690 

Provozní výsledek 

hospoda ení 
mil. K 295 383 446 67 1 076 1 090 710 

Výsledek hospoda ení 

(p ed zdan ním) 
mil. K 436 520 354 502 1 250 1 225 881 

Výsledek hospoda ení 

po zdan ní 
mil. K 370 486 313 487 1 101 1 016 751 

         
Dlouhodobý hmotný  

a nehmotný majetek 

v z statkové cen

mil. K 2 463 2 591 2 500 2 302 2 340 2 409 2 430 

Dlouhodobý finan ní 

majetek 
mil. K 903 913 2313 326 323 294 289 

Vlastní kapitál mil. K 3 712 4 195 4 417 2 849 3 442 3 695 3 450 

         
Investi ní práce a 

dodávky 
mil. K 368 527 306 230 350 326 359 
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Ukazatel  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Po et zam stnanc

v p epo tených stavech
osob 1069 1 071 1 081 1 011 963 968 983 

Pr m rný m sí ní 

výd lek 
K  22 775 24 660 27 246 26 282 28 539 28 959 29 712

Zdroj: Výro ní zprávy DEZA, a.s., vlastní zpracování 

Spole nost DEZA, a.s. ídí p ti lenné p edstavenstvo, v jehož ele je generální editel 

spole nosti. Kontrolní innost p edstavenstva vykonává t í lenná dozor í rada. Na provozním 

vedení spole nosti se úzce podílejí editelé jednotlivých úsek . Spole nost má 9 výrobních 

provoz . Organiza ní struktura Spole nosti je zobrazena na Obr. 4.1 na následující stran . 



66 

6. provoz - Vody a odpady

7. provoz - Organik

8. provoz - Železni ní doprava

9. provoz - Fenoly, malotonážní výroba chemikálií

1. provoz - Dehet

2. provoz - T žké aromáty a naftalen

3. provoz - Ftalanhydrid a dioktylftalát

4. provoz - Benzol

Úsek generálního editele

Úsek obchodní

Generální editel

P edstavenstvo

5. provoz - Energetika

Úsek správního managementu, 
finance a ekonomika

Úsek výrobní

Úsek personální

Obr. 4.1 Organiza ní struktura DEZA, a.s. 
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4.2. ANALÝZA APLIKACE ZÁSADY OPATRNOSTI U 
DLOUHODOBÉHO MAJETKU SPOLE NOSTI  
DEZA, A.S. 

Spole nost DEZA, a.s. aplikuje zásadu opatrnosti u dlouhodobého majetku 

prost ednictvím odpis , a u dlouhodobého hmotného majetku i prost ednictvím opravných 

položek (z hlediska Spole nosti se jedná o nevýznamnou položku). Tato kapitola je v nována 

zejména zp sobu stanovení ú etních odpis  (a u dlouhodobého hmotného majetku i 

zp sob m tvorby opravných položek). Analýza jejich vývoje za období let 2006 – 2012 je 

zobrazena v jednotlivých tabulkách. Záv r kapitoly je v nován da ovým dopad m odlišných 

ú etních a da ových odpis  s jejich vlivem na odložený da ový závazek (resp. odloženou 

da ovou pohledávku), což m žeme v širším slova smyslu také chápat jako specifický nástroj 

zásady opatrnosti. 

4.2.1. ANALÝZA DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU

Za odpisovaný dlouhodobý nehmotný majetek je ve spole nosti DEZA, a.s. 

považován nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a po izovací cena je 

vyšší než 2 000 K . Nehmotný majetek, jehož po izovací cena nep evyšuje ástku 2 000 K , 

je ú tován p ímo do náklad  v okamžiku po ízení.  

Nehmotný majetek je vykazován v po izovacích cenách, které zahrnují cenu po ízení a 

náklady s jeho po ízením související. 

Emisní povolenky spole nost ú tuje v rámci ostatního dlouhodobého nehmotného 

majetku a podle zp sobu jejich nabytí (úplatn  nebo dotací bezúplatn ) je oce uje po izovací 

i reproduk ní po izovací cenou. Tento zvláštní druh nehmotného majetku se neodpisuje, ale 

ú tuje se jako ostatní provozní náklad do spot eby ve vazb  na verifikovanou produkci CO2. 

Na základ  p edpokládané životnosti je dlouhodobý nehmotný majetek odpisován 

metodou rovnom rných odpis . Spole nost dlouhodobý nehmotný majetek odpisuje od 

po átku prvního m síce následujícího poté, kdy o majetku bylo ú továno na majetkovém 

ú tu. P edpokládaná doba životnosti je u softwaru stanovena na 3 roky a u ocenitelných práv 

na 5 let. Ro ní odpisové sazby Odpisového plánu Spole nosti vycházejí z t chto dob 

životnosti. Vývoj odpis  dlouhodobého nehmotného majetku za období let 2006 – 2012 

zobrazuje Tab. 4.2. 
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Tab. 4.2 Analýza tvorby odpis  u dlouhodobého nehmotného majetku ve spole nosti  

DEZA, a.s. (v tis. K ) 

Položka 
Brutto 

hodnota 
Korekce 

Netto hodnota 
oprávky odpis 

31. 12. 2006 

Software 13 243 11 408 999 836

Ocenitelná práva 2 549 1 016 510 1 023

Celkem 15 792 12 424 1 509 1 859

31. 12. 2007 

Software 13 394 12 407 540 447

Ocenitelná práva 6 239 1 526 510 4 203

Celkem 19 633 13 933 1 050 4 650

31. 12. 2008 

Software 13 833 12 947 374 512

Ocenitelná práva 6 239 2 036 1247 2 956

Celkem 20 072 14 983 1 621 3 468

31. 12. 2009 

Software 13 943 13 321 286 336

Ocenitelná práva 6 275 3 283 745 2 247

Celkem 20 218 16 604 1 031 2 583

31. 12. 2010 

Software 14 112 13 607 240 265

Ocenitelná práva 6 320 4 028 749 1 543

Celkem 20 432 17 635 989 1 808

31. 12. 2011 

Software 14 356 13 847 209 300

Ocenitelná práva 49 672 4 777 8 858 36 037

Celkem 64 028 18 624 9 067 36 337

31. 12. 2012 

Software 15 065 14 056 248 761

Ocenitelná práva 53 149 13 635 8 163 31 351

Celkem 68 214 27 691 8 411 32 112

Zdroj: Výro ní zprávy DEZA, a.s., vlastní zpracování 
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Pokud z statková hodnota nehmotného majetku p esahuje jeho odhadovanou zp tn

získatelnou ástku, je jeho z statková cena snížena na tuto ástku prost ednictví opravných 

položek. Platná metodika sjednocení ú etních postup  ve skupin  AGROFERT HOLDING 

uvádí konkrétní d vody pro tvorbu opravných položek u dlouhodobého hmotného i 

nehmotného majetku. U dlouhodobého nehmotného majetku k tomuto snížení v období let 

2006 – 2012 nebyl d vod – veškeré snížení hodnoty aktiv tedy bylo provád no pouze 

prost ednictvím odpis  (viz Tab. 4.2 výše).  

4.2.2. ANALÝZA DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

Za dlouhodobý hmotný majetek jsou ve spole nosti DEZA, a.s. považovány 

pozemky, stavby a majetek s charakterem samostatných movitých v cí, jehož doba 

použitelnosti je delší než 1 rok a po izovací cena je vyšší než 1 000 K .  Hmotný majetek, 

jehož po izovací cena nep evyšuje 1 000 K , je považován za zásoby a ú tuje se p i spot eb

do náklad .  

 Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek se vykazuje v po izovacích cenách, které 

zahrnují cenu po ízení a náklady s jeho po ízením související. Dlouhodobý hmotný majetek 

vytvo ený vlastní inností se oce uje vlastními náklady.  

Dlouhodobý hmotný majetek je odpisován metodou rovnom rných odpis  na 

základ  jeho p edpokládané doby životnosti. Doba odpisování p ihlíží k charakteru 

jednotlivých druh  odpisovaného majetku, dosavadní úrovni odpisových sazeb a znalostem o 

reálném opot ebení majetku. Tyto sazby se liší od sazeb odpo itatelných pro da ové ú ely. 

P edpokládaná doba životnosti je u jednotlivých skupin majetku stanovena následovn : 

- chemická za ízení 8 let, 

- budovy a stavby 25 - 35 let, 

- nádrže, zásobníky, tlakové nádoby 7,5 – 14,5 let,  

- p ístroje a za ízení pro m ení a regulaci 8 let,  

- elektrorozvodná za ízení 7,5 – 15 let, 

- dopravní prost edky 4 - 7,5 let. 

Ro ní odpisové sazby pro ú etní odpisy dlouhodobého majetku jsou stanoveny 

Odpisovým plánem, který uvádí i další okolnosti pro provád ní ú etních odpis  u všech druh

odpisovaného dlouhodobého majetku.  

Neodpisují se pozemky a p edm ty drahých kov .  



70 

P esahuje-li z statková hodnota aktiva jeho odhadovanou zp tn  získatelnou ástku, je 

z statková hodnota tohoto aktiva snížena na tuto zp tn  získatelnou ástku prost ednictvím 

opravné položky. Podle Metodiky sjednocení ú etních postup  ve skupin  AGROFERT 

HOLDING, tvo í Spole nost opravné položky k datu ro ní ú etní záv rky nap íklad p i t chto 

situacích: 

- „p i do asném nevyužívání majetku pro svou innost, 

- p i zám ru majetek odprodat za p edpokladu nižší prodejní ceny než je cena 

z statková, 

- p i mimo ádných událostech u majetku – nap . p i havárii, poškození apod., kdy 

následky této mimo ádné události bude možno odstranit opravou, 

- p i do asném nevyužívání disponibilních kapacit, 

- u nedokon eného hmotného a nehmotného investi ního majetku v p ípad , kdy existuje 

reálný p edpoklad, že investice nebude aktivována a není o ní možné zatím rozhodnout 

jako o zma ené investici.“ 

Pokud v pr b hu ú etního období pominou d vody, pro které byly opravné položky 

tvo eny, p ípadn  se tyto d vody zm ní, opravná položka se zruší, rozpustí, pop . se upraví 

její výše.  

V rámci ú etních metod aplikovaných ve spole nosti u dlouhodobého hmotného 

majetku se dále uvádí, že: 

- náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se ú tují p ímo do 

náklad , p i emž na významné opravy, které bude t eba provést v budoucích ú etních 

obdobích, se tvo í zákonná rezerva (viz dále), 

- technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku p esahující 40 000 K  ro n  u 

jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku se aktivuje.  

Následující Tab. 4.3 zobrazuje snížení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku 

v letech 2006 – 2012, a to jak prost ednictvím odpis , tak prost ednictvím opravných položek. 

Odpisy mají jasné zd vodn ní existence i výše a vyvíjejí se pom rn  konstantn . O opravné 

položce u staveb je ú továno z d vodu jejich nevyužitelnosti, která je posuzována jako 

do asná. Jedná se o p ípady 2 nádrží na zachycování zne išt ných vod. Výše opravné položky 

se v ase snižuje a je tvo ena do úrovn  plné ú etní z statkové ceny. O tvorb  opravné 

položky k samostatným movitým v cem (SMV) a soubor m movitých v cí (soubory MV) 

bylo ú továno pouze v letech 2007 a 2011. D vodem jejich tvorby v roce 2007 byl do asn
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nepoužívaný majetek v souvislosti s ukon ením jednotlivé díl í výroby. V dalších letech byla 

tato opravná položka postupn  rozpušt na podle ešení situace tohoto dlouhodobého majetku 

spole nosti. V roce 2011 se jednalo o p ípad, kdy se k datu inventarizace a následn  ro ní 

ú etní záv rky p edpokládalo, že dlouhodobý majetek bude z ejm  v následujících obdobích 

fyzicky likvidován.   

Tab. 4.3 Analýza tvorby odpis  a opravných položek u dlouhodobého hmotného majetku ve 

spole nosti DEZA, a.s. (v tis. K ) 

Položka 
Brutto 

hodnota 

Korekce 
Netto 

hodnota 
oprávky odpisy opravná 

položka 
jiné 

vlivy*
vy azený 
majetek 

31. 12. 2006 

Stavby 1 560 173 635 434 42 530 119 - 1 550 883 640
SMV a 
soubory MV 

5 312 456 3 715 591 323 207 0 334 58 744 1 332 158

Celkem 6 872 719 4 351 025 365 737 119 334 60 294 2 215 798
       

31. 12. 2007 

Stavby 1 697 678 676 414 46 520 105 - 2 660 977 299
SMV a 
soubory MV 

5 605 360 3 980 388 319 993 2 557 13 46 049 1 348 458

Celkem 7 303 038 4 656 802 366 513 2 662 13 48 709 2 325 757
       

31. 12. 2008 

Stavby 1 798 567 720 274 51 413 93 - 3 562 1 030 349
SMV a 
soubory MV 

5 824 165 4 254 345 343 663 194 464 54 672 1 280 171

Celkem 7 622 732 4 974 619 395 076 287 464 58 234 2 310 520
       

31. 12. 2009 

Stavby 1 839 147 768 125 51 854 81 - 2 1 019 089
SMV a 
soubory MV 

5 912 655 4 543 800 335 109 0 44 212 171 354 1 160 888

Celkem 7 751 802 5 311 925 386 963 81 44 212 171 356 2 179 977
       

31. 12. 2010 

Stavby 1 880 830 819 977 52 923 69 - 160 1 008 021
SMV a 
soubory MV 

6 082 239 4 751 767 267 710 0 439 29 744 1 092 067

Celkem 7 963 069 5 571 744 320 633 69 439 29 904 2 100 088
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*Jinými vlivy se rozumí snížení „brutto hodnoty“ aktiva z d vod  zú tovaných z statkových cen prodaného 

majetku v daném roce, zú tování inventariza ních p ebytk  jakožto nov  nalezeného majetku apod. 

Zdroj: Výro ní zprávy DEZA, a.s., vlastní zpracování 

Z výše uvedených údaj  o vývoji odpis  a opravných položek k dlouhodobému 

hmotnému majetku je z ejmé, že opravné položky jsou v situaci  

DEZA, a.s. spíše dopl kovým a ojedin lým p ípadem, jejichž po et a absolutní i relativní 

výše jsou ve vztahu k výši majetku i úrovni ú etních odpis  pouze dopl kovým nástrojem 

nízkého významu. Pro jejich uplatn ní ve výrazn jším rozsahu by muselo dojít k negativní 

zm n  ve výrobním i tržním postavení spole nosti, a to alespo  u ucelené ásti výrobního 

et zce (zm na by mohla být zp sobena nap . požadavky spojenými s charakterem produkce a 

tlakem na národní a v poslední dob  i evropské ekologické a bezpe nostní požadavky9). 

Hrozbou pro spole nost, kdy by tvorba opravných položek k dlouhodobému hmotnému 

majetku p ipadala v úvahu, mohou být i obchodní rizika - zajišt ní surovin, pokles poptávky 

po produktech p i rozvoji zejména asijské konkurence i dopady spojené s projevy 

hospodá ské krize v prostoru Evropské unie. Tato rizika jsou spole ností sledována, 

posuzována a vyhodnocována i auditory. DEZA, a.s. se snaží v rámci svého postavení na trhu 

a odborných znalostí t mto rizik m p edcházet a tedy minimalizovat jejich dopady.  

Naproti tomu ú etní odpisy hrají ve spole nosti DEZA, a.s. velmi významnou roli a 

dlouhodob  p edstavují jeden z nejvýznamn jších nákladových druh  (viz Tab. 4.4).  

                                                
9 Problematika ekologické legislativy REACH uplat ované v Evropské unii. 

Položka 
Brutto 

hodnota 

Korekce 
Netto 

hodnota 
oprávky odpisy opravná 

položka 
jiné 

vlivy*
vy azený 
majetek 

31. 12. 2011 

Stavby 1 907 308 872 740 54 254 57 - 213 980 470
SMV a 
soubory MV 

6 270 986 4 990 172 258 024 79 1 089 26 173 1 047 795

Celkem 8 178 294 5 862 912 312 278 136 1 089 26 386 2 028 265
       

31. 12. 2012 

Stavby 2 051 881 926 781 57 565 44 - 5 451 1 072 942
SMV a 
soubory MV 

6 490 845 5 223 112 273 589 0 202 41 729 1035 671

Celkem 8 542 726 6 149 893 331 154 44 202 47 180 2 108 613
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Na jejich výši má krom  životnosti majetku vyjád ené prost ednictvím odpisového plánu vliv 

i investi ní innost spole nosti a její rozsah. Dlouhodob  platí, že úrove  investic do 

dlouhodobého majetku je podobná výši ú etních odpis . Charakter t chto investic je spíše 

ekologický a obnovovací, protože profil výroby je dlouhodob  stabilizován a zm ny ve 

výrobním procesu jsou motivovány zlepšením ekologických a výkonových parametr

dosavadních technologií (namísto vzniku nových výroben a výrobk ). Výb r investi ních 

akcí k realizaci prochází p ísným procesem (z toho plyne i prakticky nulový rozsah 

zma ených i oprávkovaných investic), který zahrnuje i náro né požadavky v i dodavatel m 

p i výb rových ízeních, ímž se da í zajistit vysokou kvalitu výrobního potenciálu 

spole nosti. Spole nost DEZA, a.s. má v sou asné dob  – po finan ní krizi -  v tší možnosti 

ve výb ru dodavatel  p i investi ních akcích – díky p evisu nabídky nad poptávkou, který je 

patrný i v t chto specializovaných produktech kvalifikované chemie. Lepší vyjednávací 

prost edí pro spole nost p ináší zajímavé úspory u ásti realizovaných investi ních akcí.  

Tab. 4.4 Pom r celkových ú etních odpis  v DEZA, a.s. k vybraným ukazatel m (v tis. K ) 

Celkové 
ú etní 
odpisy 

Provozní 
náklady 
celkem 

Pom r 
odpis  na 

provozních 
nákladech 

Investice 
v daném roce 

celkem 

Pom r 
odpis  na 
celkových 
investicích 

2006 367 246 8 692 831 4,22 %   368 000 99,8 %

2007 367 563 8 427 509 4,36 % 527 000 69,75 %

2008 396 697 9 017 326 4,40 % 306 000 129,64 %

2009 387 994 4 896 999 7,92 % 230 000 168,69 %

2010 321 622 6 853 398 4,69 % 350 000 91,89 %

2011 321 345 8 104 159 3,97 % 326 000 98,57 %

2012 339 565 9 289 023 3,66 % 359 000 94,59 %

Zdroj: Výro ní zprávy DEZA, a.s., vlastní zpracování 

Za zvláštní projev principu opatrnosti se dá považovat i problematika související 

s rozdílným pr b hem ú etních a da ových odpis . Ve spole nosti DEZA, a.s. obecn

platí, že da ové odpisy jsou vyšší než odpisy ú etní, a z toho vyplývá i rozdílnost v ú etních a 

da ových z statkových cenách dlouhodobého majetku (tzv. p echodné rozdíly). Velikost i 

významnost rozdíl  popisuje Tab. 4.5. 
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Tab. 4.5 Vývoj ú etních a da ových z statkových cen dlouhodobého majetku ve spole nosti 

DEZA, a.s. a jejich vliv na odložený da ový závazek (v tis. K ) 

Z statková cena 
odpisovaného 

dlouhodobého majetku 

P echodný 
rozdíl = rozdíl 
z statkových 

cen 

Podíl na 
odložené 

dan
v daném 

roce 

Odložený 
da ový 
závazek 
celkem ú etní da ová 

2006 2 201 451 1 149 932 1 051 519 252 365 240 927

2007 2 316 381 1 220 723 1 095 658 211 352 202 207

2008 2 294 193 1 213 042 1 081 151 206 398 150 175

2009 2 166 034 1 130 434 1 035 600 196 734 164 820

2010 2 086 415 1 057 658 1 028 757 195 464 189 799

2011 2 048 602 1 015 238 1 033 364 196 339 178 057

2012 2 126 761 1 129 616 997 145 189 458 166 406

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky je z ejmé, že vyšší úrove  ú etních z statkových cen majetku má 

rozhodující vliv na existenci tzv. odloženého da ového závazku. Tento odložený da ový 

závazek p edstavuje fakticky zaú tovaný náklad spole nosti, který dorovnává vypo tenou 

splatnou da  na da , která bude v pr b hu asu závazkem v i státu a to v období, kdy tzv. 

p echodné rozdíly budou vyrovnány. Práv  p echodný rozdíl ve výši da ové povinnosti je 

vyvolán zejména rozdílnou úrovní uplat ovaných ú etních odpis  v ú etnictví a da ových 

odpis  v základu dan  pro stanovení splatné dan . Zaú tování závazku z odložené dan   

(MD 592 / D 481) zamezuje rozd lit práv  tu ást výsledku hospoda ení po zdan ní (nap . 

mezi akcioná e), která se stane v budoucnosti splatná prost ednictvím splatné dan . P i 

hodnocení ú etních odpis  jako nástroje zásady opatrnosti je vhodné tento doprovodný efekt 

odlišného nastavení ú etních a da ových odpis  zvýraznit. V podmínkách spole nosti  

DEZA, a.s. hraje celková výše odloženého da ového závazku významnou roli. 

4.3. VYHODNOCENÍ APLIKACE ZÁSADY OPATRNOSTI U 
OB ŽNÝCH AKTIV SPOLE NOSTI DEZA, A.S. 

Spole nost DEZA, a.s. aplikuje u ob žných aktiv – u zásob a u pohledávek – zásadu 

opatrnosti prost ednictvím opravných položek. V podkapitole jsou vymezeny zp soby tvorby 

i stanovení opravných položek u jednotlivých skupin ob žných aktiv (zejména dle jednotné 

Metodiky sjednocení ú etních postup  ve skupin  AGROFERT HOLDING) a v jednotlivých 
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tabulkách je provedena analýza jejich vývoje za období let 2006 – 2012. Opravné položky u 

zásob jsou dále vyhodnoceny podle jejich skute né nápln  – pozornost je v nována zvláš

opravným položkám k surovinám, polotovar m a výrobk m a zvláš  opravným položkám ke 

strategickým zásobám náhradních díl . Opravné položky k pohledávkám jsou v záv ru 

podkapitoly vyhodnoceny zejména z hlediska jejich da ové uznatelnosti.  

4.3.1. OPRAVNÉ POLOŽKY U ZÁSOB

Pot eba a výše opravných položek se všeobecn  zjiš uje v rámci inventarizace. Pokud 

spole nost zjistí, že její zásoby k datu ro ní ú etní záv rky obsahují pomaluobrátkové a 

rizikové zásoby, nebo zásoby, jejichž aktuální tržní cena je výrazn  nižší než po izovací cena, 

vytvo í opravnou položku k t mto zásobám k datu ro ní ú etní záv rky.  

Pomaluobrátkovými zásobami se podle výše zmín né Metodiky rozumí: „zásoby, u 

kterých nedošlo od data jejich naskladn ní po dobu 12 m síc  k jejich výdeji ze skladu 

externímu odb rateli v etn  následné fakturace.“ Tyto zásoby se d lí do dvou kategorií: 

- v první kategorii jsou zásoby s dosud neprošlým datem expirace, p i emž tuto dobu 

nelze prodloužit – opravná položka se tvo í v 30 % výši po izovací ceny, 

- ve druhé kategorii jsou zásoby, jejich doba expirace zatím neprošla, ale tuto dobu lze 

prodloužit prost ednictvím prodloužené certifikace – opravná položka se tvo í v  

50 % výši po izovací ceny. 

K rizikovým zásobám (tj. zásoby, o které na trhu není zájem nebo jim prošla garan ní 

doba) se podle Metodiky tvo í opravná položka ve 100 % výši po izovací ceny.  

Tyto první dv  definice zásob a na n  se vážících opravných položek nacházejí 

význam p edevším u potraviná ských a zem d lských subjekt , kterých je ve skupin

AGROFERT výrazná v tšina – proto na n  metodika poukazuje.  

Pro spole nost DEZA, a.s. – tj. spole nost podnikající v chemickém pr myslu - je 

aktuální až t etí výše uvedený titul pro tvorbu opravné položky k zásobám. Spole nost tém

pravideln  tvo í opravné položky k zásobám z d vodu zjišt ného rozdílu mezi tržní a 

po izovací cenou zásob k datu ro ní ú etní záv rky ( istá realizovatelná hodnota zásob je 

nižší). V tomto p ípad  se opravná položka tvo í do výše rozdílu zjišt ného mezi tržní cenou 

sníženou a po izovací cenou zvýšenou o náklady spojené s prodejem.  
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Jejich výše hraje ve spole nosti významnou roli, což dokazuje i Tab. 4.6, která 

znázor uje vývoj opravných položek u zásob v letech 2006 – 2012. Jednotlivé opravné 

položky mají pom rn  konstantní výši, až na výkyv v roce 2008, kdy jejich hodnoty oproti 

minulosti rapidn  vzrostly. D vodem tohoto nár stu byl nástup ekonomické krize, která se na 

hospoda ení spole nosti projevila mimo ádn  silným nástupem v pr b hu posledního kvartálu 

roku 2008 (viz také kapitola 4.6). Opravné položky byly tvo eny z d vod  extrémní situace, 

kdy prodejní tržní ceny hotových výrobk  nedosahovaly v n kterých p ípadech ani výše 

nákupních cen surovin, natož hodnoty p idané spole ností v procesu zpracování t chto 

surovin prost ednictvím výrobního mezistupn  polotovar , až do finalizovaného a k prodeji 

p ipraveného kone ného výrobku. Tato skute nost, znásobená poklesem poptávky, 

jednozna n  vedla k tvorb  opravných položek nejen k zásobám u výrobk , ale rovn ž na celé 

úrovni zpracovatelského postupu až do úrovn  prvotního vstupu – tj. suroviny. Tento postup a 

navíc v takové mí e spole nost nikdy neaplikovala. Kvalifikované posouzení zp sobu a výše 

stanovení opravných položek k této kategorii aktiv bylo st žejním problémem sestavení ro ní 

ú etní záv rky za rok 2008. Situace se v pr b hu roku 2009 postupn  stabilizovala. 

Vytvo ené opravné položky z roku 2008 byly p i realizaci zásob ze stavu k 31. 12. 2008 

rozpušt ny, což se pozitivn  projevilo v tom, že míra meziro ního zhoršení provozního 

výsledku hospoda ení byla aplikací principu opatrnosti v roce 2008 pon kud zmírn na. Pokles 

provozního výsledku hospoda ení za rok 2009, v dob  plného rozmachu krize, byl už pak 

ovlivn n nikoliv tvorbou opravných položek, ale výrazným poklesem zpracování, poptávky, 

prodeje a prodejních cen. Nicmén  p i porovnání opravné položky k nedokon ené výrob  a 

polotvar m v letech 2011 a 2012 op t vidíme výrazn jší nár st, který je zp soben 

odbytovými problémy u jednoho z výrobk .  

Tab. 4.6 Analýza aplikace opravných položek u zásob ve spole nosti DEZA, a.s. (v tis. K ) 

Položka 
Brutto 

hodnota 
Korekce = 

opravná položka 
Netto 

hodnota 

31. 12. 2006 

Materiál 486 973 187 486 786

Nedokon ená výroba a polotovary 299 645 323 299 322

Výrobky 354 457 32 578 321 879

Celkem 1 141 075 33 088 1 107 987
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Položka 
Brutto 

hodnota 
Korekce = 

opravná položka 
Netto 

hodnota 

31. 12. 2007 

Materiál 426 530 21 426 509

Výrobky 393 987 26 672 367 315

Celkem 820 517 26 693 793 824

31. 12. 2008 

Materiál 372 712 52 791 319 921

Nedokon ená výroba a polotovary 338 703 15 372 323 331

Výrobky 554 878 184 723 370 155

Celkem 1 266 293 252 886 1 013 407

31. 12. 2009 

Materiál 392 698 7 280 385 418

Výrobky 287 722 22 197 265 525

Celkem 680 420 29 477 650 943

31. 12. 2010 

Materiál 360 553 24 507 336 046

Nedokon ená výroba a polotovary 182 240 322 181 918

Celkem 542 793 24 829 517 964

31. 12. 2011 

Materiál 565 969 26 078 539 891

Nedokon ená výroba a polotovary 256 855 8 514 248 341

Výrobky 352 017 6 698 345 319

Celkem 1 174 841 41 290 1 133 551

31. 12. 2012 

Materiál 514 716 26 154 488 562

Nedokon ená výroba a polotovary 442 092 43 467 398 625

Výrobky 547 558 37 624 509 934

Celkem 1 504 366 107 245 1 397 121

Zdroj: Výro ní zprávy DEZA, a.s., vlastní zpracování 

Opravné položky ve spole nosti DEZA, a.s. se dále dají lenit na opravné položky ke 

strategickým zásobám náhradních díl  (SZND) a na opravné položky k surovin , 

polotovar m a výrobk m. 
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Opravná položka ke strategickým zásobám náhradních díl  (SZND) – je 

specifickou opravnou položkou u zásob materiálu. Z d vodu specifického charakteru výroby 

(nep etržitý provoz, režim náro ný na udržení teplot produkt  zamezujícím jejich tuhnutí, 

apod.) a vysokých náklad  na odstávky se vyžaduje minimalizace poruch a neplánovaných 

odstávek i nouzových režim  výroby. K tomu p ispívá ada opat ení – duplicity n kterých 

prvk  p ímo ve výrobním za ízení, d kladný systém preventivní údržby, operativní údržba 

za ízení i odstran ní vzniklých poruch. Mimo to, že spole nost má 24 hodin denn

v provozech vlastní pracovníky údržby, musí mít i pohotovou existenci pot ebných zásob 

náhradních díl  pro minimalizaci asu pot ebného k oprav . Proto je nutné náhradní díly na 

opravu ( asto velmi specifických za ízení) skladovat. Je z ejmé, že tyto položky jsou 

používány nepravideln , podle pot eb údržby, p ípadn  v bec. S rostoucím stá ím za ízení 

roste pravd podobnost opravárenského zásahu a tím roste i pravd podobnost spot eby 

náhradních díl . Na druhou stranu dlouhodobé držení t chto zásob na sklad  (bez pohybu) 

zvyšuje riziko, že tyto zásoby nebudou nikdy použity. A práv  ve vazb  na tato rizika se od 

roku 2009 tvo í opravná položka k SZND. Tab. 4.7 zobrazuje výši této SZND v jednotlivých 

letech, velikost opravné položky k nim a také její procentní podíl na celkových strategických 

zásobách náhradních díl . 

Tab. 4.7 Strategické zásoby náhradních díl  a opravné položky k této zásob  ve spole nosti 

DEZA, a.s. (v tis. K ) 

Výše strategické 
zásoby náhradních 

díl  (SZND) 

Opravná 
položka k SZND 

Procento opravných 
položek k SZND na 
celkové výši SZND 

2006 62 008 0 0,00 %

2007 60 802 0 0,00 %

2008 61 577 0 0,00 %

2009 61 577 7 280 11,82 %

2010 56 530 24 507 43,35 %

2011 87 480 26 079 29,81 %

2012 101 235 26 154 25,83 %

Zdroj: vlastní zpracování 

Druhá z výše jmenovaných opravných položek – opravná položka k surovin , 

polotovar m a výrobk m – má vystihovat zm nu v ocen ní – tj. rozdíl mezi tržní a 

po izovací cenou zásob k rozvahovému dni. Spole nost v tomto p ípad  stanovuje 
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p edpoklady jejich finalizace do konkrétních produkt  a v konkrétních objemech, ve 

výrobních podmínkách následujícího ú etního období – tj. tehdy, kdy k jejich finalizaci 

skute n  dojde. K tomuto posouzení využívá plány výroby a prodeje, operativní kalkulace 

atd. Takto stanovené výrobní náklady v budoucnu dokon ené produkce jsou porovnány 

s p edpokládanou prodejní cenou sníženou o náklady spojené s prodejem. Opravná položka je 

tvo ena v p ípad , že tento rozdíl je kladný, a to ve výši zjišt ného rozdílu.  

Následující Graf 4.1 a s ním související Tab. 4.8 analyzují pom r t chto dvou skupin 

opravných položek na celkové opravné položce k zásobám.  

Tab. 4.8 Analýza pom ru opravných položek k zásobám ve spole nosti DEZA, a.s.  

(v tis. K ) 

Oprávkované 
zásoby celkem 

(„brutto“) 

Opravná 
položka 

k celkovým 
zásobám 

Opravná 
položka k SZND 

Opravná 
položka 

k surovin , 
polotovar m a 

výrobk m 

2006 1 141 075 33 088 0 33 088

2007 820 517 26 693 0 26 693

2008 1 266 293 252 886 0 252 886

2009 680 420 29 477 7 280 22 197

2010 542 793 24 829 24 507 322

2011 1 174 841 41 290 26 079 15 211

2012 1 504 366 107 245 26 154 81 091

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.1 Analýza podílu jednotlivých titul  opravných položek k zásobám na celkové 

opravné položce k zásobám ve spole nosti DEZA, a.s. (v tis. K ) 

4.3.2. OPRAVNÉ POLOŽKY U POHLEDÁVEK

Opravné položky se ve spole nosti DEZA, a.s. revidují ke konci každého m sí ního 

ú etního období, s tímto základním p ístupem a rozsahem k problémovým pohledávkám: 

- k pohledávkám po splatnosti: 

o 90 – 180 dn  – ve výši 50 % nominální hodnoty pohledávky, 

o 180 – 360 dn  – ve výši 80 % nominální hodnoty pohledávky, 

o nad 360 dn  – ve výši 100 % nominální hodnoty pohledávky, 

- k pohledávkám za podniky v konkurzním a vyrovnávacím ízení nebo v likvidaci

– ve výši 100 % nominální hodnoty pohledávky, 
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- k pohledávkám, které spole nost považuje na základ  zjišt ných skute ností za 

rizikové bez ohledu na její splatnost – ve výši do 100 % nominální hodnoty 

pohledávky.  

K datu ro ní ú etní záv rky se posuzuje možnost uplatn ní t chto opravných položek 

nebo alespo  jejich ástí, jako zákonnou opravnou položku podle zákona .  593/1992 Sb., o 

rezervách pro zjišt ní základu dan  z p íjm .  

Opravné položky se rozpouští v období (v m síci), kdy dojde k zaplacení pohledávky 

nebo v dob , kdy pominou skute nosti, pro které byly tvo eny.  

V Tab. 4.9 na následující stran  je zobrazena analýza vývoje opravných položek u 

pohledávek spole nosti DEZA, a.s. v letech 2006 – 2012. Opravné položky byly tvo eny na 

základ  v kové struktury pohledávek a individuálního posouzení jejich rizikovosti související 

s bonitou dlužník . Spole nost nemá problémové pohledávky v i sp ízn ným stranám, a 

tudíž v i nim nevytvá í opravné položky. 

Jinými pohledávkami se rozumí nap . pohledávky, které nejsou zachyceny jako 

pohledávky z obchodních vztah  (nap . pohledávky z titulu náhrad p iznaných soudem, 

smluvních sankcí apod.).  Dobytnost t chto typ  pohledávek je obecn  nízká a to je vyjád eno 

práv  oprávkováním t chto pohledávek, s d razem na individuální zhodnocení bonity 

pohledávky.  Opravná položka v roce 2006 má zcela odlišnou hodnotu od t ch následujících – 

její vysoká výše byla zp sobena zaú továním faktury z titulu smluvních pokut ve vazb  na 

uzav ené smlouvy, a k t mto pohledávkám byly ve stejné výši vytvo eny opravné položky.  

Opravná položka k da ovým pohledávkám v i státu je tvo ena z titulu odlišného 

názoru Spole nosti na vy íslení dan  z nemovitostí. Její výše je od po átku tvorby – tj. od 

roku 2009 stejná. Spor je nyní ešen soudní cestou.  

Mimo výše zmín né odlišnosti si m žeme všimnout výrazného nár stu opravné 

položky k pohledávkám z obchodního styku v roce 2011 (vytvo ena ú etní opravná 

položka – viz Graf 4.2). D vodem byla problematická situace u jednoho z významn jších 

zahrani ních odb ratel  (Itálie). Pohledávka a její problémové hodnocení trvá i v roce 2012, 

ale opravná položka se v mezidobí stala da ovou – byla v as a ádn  p ihlášena do 

insolven ního ízení odb ratele (viz Graf 4.2).  
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Tab. 4.9 Analýza aplikace opravných položek u pohledávek ve spole nosti DEZA, a.s.  

(v tis. K ) 

Položka 
Brutto 

hodnota 
Korekce = 

opravná položka 
Netto 

hodnota 

31. 12. 2006 

Pohledávky z obchodních vztah  1 267 682 13 083 1 254 599

Jiné pohledávky 722 005 711 500 10 505

Celkem 1 989 687 724 583 1 265 104

31. 12. 2007 

Pohledávky z obchodních vztah  1 172 437 10 620 1 161 817

Celkem 1 172 437 10 620 1 161 817

31. 12. 2008 

Pohledávky z obchodních vztah  687 590 11 585 676 005

Jiné pohledávky 28 985 1 955 27 030

Celkem 716 575 13 540 703 035

31. 12. 2009 

Pohledávky z obchodních vztah  742 781 10 781 732 000

Jiné pohledávky 22 088 1 874 20 214

Celkem 764 869 12 655 752 214

31. 12. 2010 

Pohledávky z obchodních vztah  871 954 5 291 866 663

Stát – da ové pohledávky 17 071 2 341 14 730

Jiné pohledávky 7 803 174 7 629

Celkem 896 828 7 806 889 022

31. 12. 2011 

Pohledávky z obchodních vztah  1 146 981 47 949 1 099 032

Stát – da ové pohledávky 46 338 2 341 43 997

Jiné pohledávky 1 569 183 1 386

Celkem 1 194 888 50 473 1 144 415

31. 12. 2012 

Pohledávky z obchodních vztah  1 206 478 50 765 1 155 713

Stát – da ové pohledávky 57 215 2 341 54 874

Jiné pohledávky 471 158 313

Celkem 1 264 164 53 264 1 210 900

Zdroj: Výro ní zprávy DEZA, a.s., vlastní zpracování 
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Spole nost DEZA, a.s. samoz ejm uplat uje ást vytvo ených opravných položek 

k neuhrazeným pohledávkám jakožto da ov  uznatelnou položku podle zákona o 

rezervách. V následující Tab. 4.10 m žeme vid t, že spole nost tvo í zákonné opravné 

položky k pohledávkám v insolven ním ízení a k pohledávkám po lh t  splatnosti. Ostatní 

opravné položky k neuhrazeným pohledávkám jsou chápány jako da ov  neuznatelné. 

Z analýzy je v tomto p ípad  zám rn  vypušt n rok 2006, kdy byla tvo ena velmi mimo ádná 

opravná položka k jiným pohledávkám ve výši 711 500 tis. K  (viz výše), která by zejména 

grafický vývoj situace zna n  znehodnotila.  

Tab. 4.10 Analýza opravných položek k neuhrazeným pohledávkám podle da ové 

uznatelnosti ve spole nosti DEZA, a.s. (v tis. K ) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Da ov  uznatelné opravné položky 

    Opravná položka k pohledávkám 
    v insolven ním ízení 

9 518 8 723 7 946 4 419 3 614 48 552

    Opravná položka k pohledávkám 
    po lh t  splatnosti 

260 296 30 66 51 403

Da ov  uznatelné opravné 
položky CELKEM 

9 778 9 019 7 976 4 485 3 665 48 955

Da ov  neuznatelné opravné položky 

    Ostatní opravné položky 843 4 520 4 680 3 321 46 808 4 309

Opravné položky k pohledávkám 
CELKEM 

10 620 13 540 12 656 7 807 50 473 53 264

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak se pom r da ov  uznatelných a da ov  neuznatelných opravných položek 

k pohledávkám vyvíjí na celkové výši opravné položky, názorn  ukazuje následující Graf 4.2. 
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Graf 4.2 Pom r da ov  uznatelných a da ov  neuznatelných opravných položek 

k celkovým opravným položkám k pohledávkám ve spole nosti DEZA, a.s.  

(v tis. K ) 

  

P evaha da ov  uznatelných opravných položek k pohledávkám je z grafu patrná. 

Výkyv ve výši vytvo ených opravných položek v letech 2011 a 2012 je zp soben 

problematickou situací u významného zahrani ního odb ratele (viz výše). Na grafickém 

zobrazení je jasn  vid t zm na ú etní opravné položky v roce 2011 na opravnou položku 

da ovou v roce 2012, která byla vytvo ena z titulu p ihlášení pohledávky do insolventního 

ízení odb ratele.  
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4.4. ANALÝZA APLIKACE ZÁSADY OPATRNOSTI 
PROST EDNICTVÍM REZERV VE SPOLE NOSTI 
DEZA, A.S. 

Rezervy, jakožto nástroj aplikace zásady opatrnosti, mají ve spole nosti DEZA, a.s. 

silné postavení a v oblasti rezerv na opravu dlouhodobého hmotného majetku i zcela zásadní 

význam. Jejich tvorba a použití se aplikují na základ  všeobecné Metodiky sjednocení 

ú etních postup  ve skupin  AGROFERT HOLDING. Protože vzhledem k odlišnostem 

charakteru jednotlivých podnik  skupiny AGROFERT je pot ebné i praktické ponechat 

dostatek prostoru každému subjektu pro ešení vlastních problém  vyžadujících tvorbu 

ú etních rezerv, má zde významné místo i podniková organiza ní sm rnice Zásady pro 

ú etnictví DEZA, a.s. Tyto p edpisy charakterizují jednotlivé druhy rezerv, které Spole nost 

tvo í, a které jsou v této ásti práce (i na jejich základ ) analyzovány a popisovány. Krom

významové nápln  jednotlivých rezerv je op t prost ednictvím tabulky zobrazen jejich vývoj 

ve spole nosti v letech 2006 – 2012, kdy jsou komentovány zejména výkyvy uvedených 

hodnot oproti jakémusi „normálu“. Vývoj vybraných druh  rezerv v ase je analyzován i 

prost ednictvím grafického znázorn ní. Opomenut není ani vývoj pom ru da ov  uznatelných 

a da ov  neuznatelných rezerv v ase, který byl ovlivn n zejména nástupem hospodá ské 

krize v roce 2009 sou asn  s novelou zákona o rezervách (viz kapitola 4.4.2). Dále je 

nastín no využití dvou možností pro deponování pen žních prost edk  ve výši vytvo ené 

rezervy na opravy hmotného majetku. Spole nost DEZA, a.s. práv  jednu z t chto 

zmi ovaných možností od roku 2012 aplikuje do praxe.  

4.4.1. ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH DRUH  REZERV

Jedinou zákonnou rezervou, kterou spole nost tvo í, je rezerva na opravy hmotného 

majetku. Její tvorba se zcela ídí zákonem o rezervách (viz kapitola 2.3.4.1), stanovuje se 

podle asové metody. Rozpo et na opravu sestavuje (a také za n j zodpovídá) vedoucí 

hospodá ského st ediska, které je vlastníkem daného hmotného majetku (ukázka rozpo tu na 

opravu viz P íloha . 9). Spole nost má vypracovaný d kladný systém procesu ov ení tohoto 

rozpo tu oprav, a to nejen z pot eby dodržet zákonné požadavky na rozpo et, ale i další 

d ležité podnikové aspekty ízení – tj. celkovou pot ebu opravy, organizace výb rového 

ízení na dodavatele, proces plánování, uzavírání smluv s dodavatelem a kontroly rozsahu a 

kvality dodávaných prací. Zvýšené náklady na opravy i úspory z levn ji provedených oprav 
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jsou ú továny k tíži a ve prosp ch st edisek, pro které opravy byly provád ny. Je-li 

p edpokládaná výše náklad  na opravu nižší než 1,5 mil. K , rezerva na opravu se netvo í.  

Dále spole nost v celém sledovaném období tvo ila rezervu na náhrady za škody 

zp sobené exhalacemi. Její výše se odráží od p edpokládaných náhrad, které budou z titulu 

emitování exhalací v p íslušném roce uplatn ny ze strany poškozených stran (lesních i 

zem d lských subjekt ) v následujících letech. Takto vytvo ená rezerva se poté erpá v dob

uzav ení požadavku na náhradu škody. Její výši lze v rámci inventarizace k rozvahovému dni 

snížit nebo zvýšit tak, aby jejich stav vyjad oval reálnou rizikovost vyplývající 

z ekologických dopad  výroby na okolní subjekty. Vytvo ená rezerva se rozpouští po 

uplynutí t íleté proml ecí lh ty.  

Mezi další pravideln  tvo ené rezervy pat í rezerva na nevy erpanou dovolenou, 

která se tvo í ve výši osobních náklad  spole nosti (mezd, sociální zabezpe ení a zdravotního 

pojišt ní), jež vyplývají z po tu dní nevy erpaného nároku na dovolenou vzniklou za dané 

období zam stnanc m spole nosti. Rezerva se ruší v následujícím roce, kdy je tato p evedená 

dovolená erpána.  

Podkladem pro tvorbu rezervy na benefity jsou p edpokládané osobní náklady, jež 

spole nosti vzniknou na základ  kolektivní smlouvy z titulu odstupného a odchodného p i 

vzniku nároku na starobní d chody. asový horizont, který je na tuto rezervu uplat ován, je 

dán platností uzav ené kolektivní smlouvy (tj. pouze na následující kalendá ní rok).  

Další stálicí v rezervách spole nosti DEZA, a.s. je až na rok 2009 rezerva na da

z p íjm . Ta p edstavuje p edpokládanou výši splatné dan  z p íjm  právnických osob 

zjišt nou p i sestavování ro ní ú etní záv rky. Rezerva je v rozvaze vykázána pouze ve výši, 

která p esahuje pohledávku spole nosti ze záloh na tuto da  již uhrazenou. O erpání rezervy 

se ú tuje v období vzniku da ové povinnosti na základ ádného da ového p iznání – tzn. 

zpravidla hned v roce následujícím. V roce 2009 rezerva tvo ena nebyla a to vzhledem 

k zápornému da ovému základu. Na rozdíl od roku 2012, kdy se rezerva na da  jako taková 

tvo ila, ale protože výše zaplacených záloh na da  z p íjm  právnických osob byla vyšší než 

p edpokládaná splatná da  za rok 2012, nevykazuje se tato rezerva v rozvaze v pasivech, ale 

v aktivech prost ednictvím snížení pohledávky z uhrazených záloh.  



87 

V roce 2008 spole nost tvo ila rezervu na emisní povolenky. Tato rezerva se vytvá í 

zejména v p ípad  smluv na nákup emisních povolenek v budoucích obdobích, pokud 

smluvn  sjednané po izovací ceny emisních povolenek, které mají být nakoupeny, jsou vyšší 

než je aktuální tržní ocen ní ke dni ú etní záv rky. Tvo ily se tedy na potenciální ztrátu 

z uzav ených obchod , a to jednou ro n  k rozvahovému dni. K tomuto dni se také 

rozpoušt la rezerva vytvo ená v p edchozím roce. Vytvo ená rezerva v roce 2008 byla 

rozpušt na hned v následujícím roce.   

V posledních dvou letech spole nost dále tvo í rezervu na provize. Provizní smlouvy 

jsou uplat ovány u n kterých prodávaných komodit ve zpravidla exoti t jších teritoriích 

(nap . Indie), kde innost zprost edkovatele spole nosti pomáhá proniknout na trh a také se na 

n m udržet. Nárok zprost edkovatele na vznik provize je vázán nejen na uzav ení smlouvy o 

prodeji, ale i na jeho realizaci, a dále je spojen i s povinností odb ratele pohledávku uhradit. 

Úkolem zprost edkovatele je spolup sobit na odb ratele k zajišt ní inkasa pohledávky, 

pochopiteln  nejlépe v dob  splatnosti (což ale není podmínkou pro vznik nároku na provizi). 

P i lh tách splatnosti pohledávek, asto i v ádu dvou až t í m síc  od vystavení faktury, 

dochází k úhrad ásti faktur až v následujícím roce. P itom zkušenosti spole nosti  

DEZA, a.s. ukazují, že tento proces bývá zakon en úsp šn  úhradou a ke vzniku nároku 

zprost edkovatele dojde. V rozsahu t chto p edpokládaných nárok  na provize je tedy rezerva 

tvo ena. Situace byla podobná i v p edchozích letech, ale význam provizí v dob  po 

ekonomické krizi z let 2008 až 2010 roste, a tím stoupá i význam zachycení tohoto nákladu 

již v roce realizace tržby.  

V roce 2012 jsou nov  tvo eny dv  další rezervy. Tou první je rezerva na doplatky 

mezd smluvním pracovník m, jejíž výše odpovídá ásti odm n za práci t chto pracovník

v roce 2012, kdy uplatn ní nároku není k rozvahovému dni jisté. Ú etní pojetí této položky, 

jakožto rezervy, vychází z podoby manažerských smluv této kategorie zam stnanc . Svým 

charakterem by se dalo uvažovat i o dohadné položce pasivní (takto byly budoucí výdaje 

spojené s t mito pracemi posuzovány v p edchozích letech). Sou asná podoba manažerských 

smluv a sjednocení ú etního postupu na úrovni skupiny AGROFERT HOLDING vedlo ke 

klasifikaci t chto doplatk  jako nenárokové položky, a tedy ú etní rezervy.

Druhou novinkou v p íloze k ú etní záv rce za rok 2012 jsou ostatní ú etní rezervy, 

které jsou tvo eny na p ípad soudního sporu s t žko p edur itelným koncem.  
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V následující Tab. 4.11 jsou uvedeny po áte ní a kone né z statky všech rezerv 

tvo ených spole ností DEZA, a.s., v etn  jejich tvorby, zrušení a erpání, v jednotlivých 

letech sledovaného období let 2006 – 2012.  

Tab. 4.11 Analýza tvorby, erpání a rušení rezerv ve spole nosti DEZA, a.s.  

(v tis. K ) 

Druh rezervy 

Stav 
rezervy 

na 
za átku 

roku 

Tvorba 
rezervy 

Zrušení 
rezervy 

Použití 
rezervy 

Stav 
rezervy 
na konci 

roku 

31. 12. 2006 

Rezerva na opravy 
dlouhodobého hmotného 
majetku 

182 398 117 304 5 603 41 964 252 135

Rezerva na náhrady za škody 
zp sobené exhalacemi 

1 110 1 200 70 990 1250

Rezerva na nevy erpanou 
dovolenou 

8 551 9 363 0 8 551 9 363

Rezerva na da  z p íjm  0 30 094 0 0 30 094

Celkem 192 059 157 961 5 673 51 505 292 842
     

31. 12. 2007 

Rezerva na opravy 
dlouhodobého hmotného 
majetku 

252 135 118 066 7 486 128 987 233 728

Rezerva na náhrady za škody 
zp sobené exhalacemi 

1 250 1 425 208 922 1 545

Rezerva na nevy erpanou 
dovolenou 

9 363 10 393 0 9 363 10 393

Rezerva na da  z p íjm  30 094 37 826 0 30 094 37 826

Celkem 292 842 167 710 7 694 169 366 283 492
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Druh rezervy 

Stav 
rezervy 

na 
za átku 

roku 

Tvorba 
rezervy 

Zrušení 
rezervy 

Použití 
rezervy 

Stav 
rezervy 
na konci 

roku 

31. 12. 2008 

Rezerva na opravy 
dlouhodobého hmotného 
majetku 

233 728 131 928 2 289 89 298 274 069

Rezerva na náhrady za škody 
zp sobené exhalacemi 

1 545 1 320 283 1 242 1 340

Rezerva na nevy erpanou 
dovolenou 

10 393 12 351 0 10 393 12 351

Rezerva na benefity 0 7 164 0 0 7 164

Rezerva na emisní povolenky 0 5 895 0 0 5 895

Rezerva na da  z p íjm  37 826 31 917 0 37 826 31 917

Celkem 283 492 190 575 2 572 138 759 332 736
     

31. 12. 2009 

Rezerva na opravy 
dlouhodobého hmotného 
majetku 

274 069 49 350 5 979 71 536 245 904

Rezerva na náhrady za škody 
zp sobené exhalacemi 

1 340 920 708 612 940

Rezerva na nevy erpanou 
dovolenou 

12 351 726 0 12 351 726

Rezerva na benefity 7 164 700 0 7 164 700

Rezerva na emisní povolenky 5 895 0 0 5 895 0

Rezerva na da  z p íjm  31 917 0 0 31 917 0

Celkem 332 736 51 696 6 687 129 475 248 270
     

31. 12. 2010 

Rezerva na opravy 
dlouhodobého hmotného 
majetku 

245 904 13 667 21 595 149 734 88 242

Rezerva na náhrady za škody 
zp sobené exhalacemi 

940 1 220 37 883 1 240

Rezerva na nevy erpanou 
dovolenou 

726 1 099 0 726 1 099

Rezerva na benefity 700 1 750 0 700 1 750

Rezerva na da  z p íjm  0 121 470 0 0 121 470

Celkem 248 270 139 206 21 632 152 043 213 801
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Druh rezervy 

Stav 
rezervy 

na 
za átku 

roku 

Tvorba 
rezervy 

Zrušení 
rezervy 

Použití 
rezervy 

Stav 
rezervy 
na konci 

roku 

31. 12. 2011 

Rezerva na opravy 
dlouhodobého hmotného 
majetku 

88 242 1 625 9 657 51 501 28 709

Rezerva na náhrady za škody 
zp sobené exhalacemi 

1 240 1 170 96 1 124 1 190

Rezerva na nevy erpanou 
dovolenou 

1 099 1 477 0 1 099 1 477

Rezerva na benefity 1 750 2 700 0 1 750 2 700

Rezerva na provize 0 4 546 0 0 4 546

Rezerva na da  z p íjm  121 470 187 804 0 121 470 187 804

Celkem 213 801 199 322 9 753 176 944 226 426
     

31. 12. 2012 

Rezerva na opravy 
dlouhodobého hmotného 
majetku 

28 709 49 030 1 042 9 725 66 972

Rezerva na náhrady za škody 
zp sobené exhalacemi 

1 190 1 170 67 1 103 1 190

Rezerva na nevy erpanou 
dovolenou 

1 477 976 0 1 477 976

Rezerva na benefity 2 700 3 620 0 2 700 3 620

Rezerva na doplatky mezd 0 3 110 0 0 3 110

Rezerva na provize 4 546 3 061 0 4 546 3 061

Ostatní ú etní rezervy 0 1 215 0 0 1 215

Celkem 38 622 62 182 1 109 19 551 80 144
     

Zdroj: Výro ní zprávy DEZA, a.s., vlastní zpracování 

Objem vytvo ených rezerv se v jednotlivých letech sledovaného období 2006 – 2012 

pohyboval mezi hranicí 4 – 5 % celkové hodnoty pasiv spole nosti, v roce 2009 jejich výše 

byla dokonce na 5,6 % hodnoty pasiv. Za rok 2012 se ale jejich výše rapidn  zm nila a 

propadla se na pouhé 1,5 % celkové hodnoty pasiv. Tento pokles byl ve vztahu k p edchozím 

let m zp soben zejména tím, že rezerva na da  z p íjm  nebyla vykázána v rámci rezerv 

v pasivech, ale promítla se prost ednictvím snížení zaplacených záloh na splatnou da

z p íjm  za rok 2012 v aktivech spole nosti.  
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4.4.2. ANALÝZA TREND  VÝVOJE REZERVY NA OPRAVY HMOTNÉHO MAJETKU

Protože rezerva na opravy dlouhodobého majetku p edstavuje tém  v každém roce 

výraznou ást celkové rezervy, její klesající trend od roku 2009 není v celkových íslech 

zanedbatelný. Vývoj tvorby, erpání a z statk  této rezervy v letech 2006 - 2012 zobrazuje 

následující Tab. 4.12 a na ni navazující Graf 4.3. 

Tab. 4.12 Vývoj rezervy na opravu dlouhodobého hmotného majetku ve spole nosti  

DEZA, a.s. v letech 2006 – 2012 (v tis. K ) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tvorba rezervy 117 304 118 066 131 928 49 350 13 667 1 625 49 030
erpání rezervy 47 567 136 473 91 587 77 515 171 329 61 158 10 767

Z statek rezervy 252 135 233 728 274 069 245 904 88 242 28 709 66 972

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4.3 Vývoj rezervy na opravu dlouhodobého hmotného majetku ve spole nosti  

DEZA, a.s. v letech 2006 – 2012 (v tis. K ) 
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Z grafu je patrné, jak se objem tvo ených rezerv do roku 2008 pomalu zvyšuje, ale od 

roku 2009 se hluboce propadá. V ro ním zpožd ní má tentýž trend i celkový z statek rezervy. 

D vodem rapidního poklesu bylo mimo jiné omezení režijních výdaj  v rámci úsporných 

opat ení v pr b hu hospodá ské krize v roce 2009 (viz také kapitola 4.6).  

Protože rezerva na opravy dlouhodobého hmotného majetku je da ov  uznatelnou 

rezervou, ovlivnila její vývoj zejména novela zákona o rezervách, která pro uznání nov

vytvo ených rezerv jako da ov  uznatelného nákladu stanovila povinnost deponovat pen žní 

prost edky ve výši vytvo ené rezervy na zvláštním bankovním ú tu. Vzhledem k objemu 

tvo ených rezerv se pouze ú etní forma této rezervy stala pro spole nost nemyslitelná, a proto 

byla jejich tvorba v letech 2009 – 2011 p erušena. Rezervy na opravy, které se za aly tvo it 

již p ed 1. 1. 2009, dobíhaly v t chto letech, a jejich z statky tak tvo í pohyb ve zmín ném 

období v rámci této položky. Jak se m nil pom r da ov  uznatelných a da ov  neuznatelných 

rezerv v jednotlivých letech sledovaného období 2006 – 2012 zobrazuje Tab. 4.13 a následn

Graf 4.4. Z analýzy je zám rn  vypušt na rezerva na da  z p íjm , protože se nejedná o 

rezervu v pravém slova smyslu.  

Tab. 4.13 Pom r da ov  uznatelných a da ov  neuznatelných rezerv ve spole nosti  

DEZA, a.s. v jednotlivých letech – stav k rozvahovému dni (v tis. K ) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Da ov  uznatelné 
rezervy 

252 135 233 728 274 069 245 904 88 242 28 709 66 972

Da ov  neuznatelné 
rezervy 

10 613 11 938 26 750 2 366 4 089 9 913 13 171

Vytvo ené rezervy 
celkem 

262 748 245 666 300 819 248 270 92 311 38 622 80 143

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.4 Pom r da ov  uznatelných a da ov  neuznatelných rezerv ve spole nosti  

DEZA, a.s. v jednotlivých letech – stav k rozvahovému dni (v tis. K ) 

Protože tvorba a celkov  existence rezervy na opravy hmotného majetku zásadním 

zp sobem ovliv uje plánování oprav dlouhodobého majetku a má vliv i na další d ležité 

aspekty podnikového ízení (vnitropodnikové ízení, výkazy jednotlivých st edisek apod.) ve 

spole nosti DEZA, a.s., je v sou asné dob  snaha se k tvorb  této rezervy op t vrátit.  

Hospodá ské prost edí se postupem asu stabilizovalo, ekonomické výsledky spole nosti 

v sou asné dob  také nestrádají a možnost využití odložených finan ních prost edk

prost ednictvím fiktivního cash poolingu (viz kapitola 4.4.3), který spole nost od roku 

2012 zavedla, jsou dostate nými d vody pro vrácení rezervy na opravy hmotného majetku 

zp t na „výsluní“, do b žných hodnot. 
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Da ová úspora, která vzniká p i tvorb  rezervy na opravu hmotného majetku nižší 

splatnou daní, se projevuje p edevším v úspo e pen žních prost edk . Povinnost 

deponovat prost edky ve výši vytvo ené rezervy toto ale znevýhod uje – spole nosti je 

sice skute n  nevydaly, ale nemají je k dispozici, protože je musí mít uložené „bokem“. Tady 

nastává otázka, zda a za jakých podmínek je ješt  výhodné si tyto prost edky – pakliže je 

spole nost nemá k dispozici – p j it, a kdy už to výhodné být p estává. Pokud se jedná o 

spole nost, která má významnou pozici na trhu, a tudíž má výhodné úrokové sazby, pak by 

snad úspora ješt  m la n jaký význam (p ípad spole nosti DEZA, a.s.). Pakliže by si ale 

spole nost musela na odložení prost edk  ve výši vytvo ené rezervy na opravu hmotného 

majetku vzít úv r za úrok potencionáln  vyšší (cca 7 – 10 %), pak se jí pravd podobn

výhody spojené s da ovou úsporou p estanou vyplácet.  

Využití fiktivního cash poolingu (viz následující kapitola) v této situaci p ináší op t 

jakési výhody a to v podob  kompenzace výnos  z uložených prost edk  a náklad , které je 

t eba k této úložce vynaložit (poplatky, p ípadn  i zmi ovaný úrok z úv ru). Nicmén

posouzení, do jaké míry se tato situace pro spole nost stává výhodnou nebo už naopak 

nevýhodnou, je pom rn  dost složité a velmi individuální.  

4.4.3. DEPONOVÁNÍ PEN ŽNÍCH PROST EDK  VE VÝŠI VYTVO ENÉ REZERVY 

NA OPRAVY HMOTNÉHO MAJETKU V PRAXI

V souvislosti s novelou zákona o rezervách, platnou od 1. 1. 2009, která stanovila 

deponování pen žních prost edk  ve výši vytvo ené rezervy na samostatný ú et v bance (viz 

kapitola 2.3.4.1.), se rezerva na opravy hmotného majetku pro mnoho subjekt  stala mén

zajímavá a postupn  od tvorby této rezervy upustili. Spole nost DEZA, a.s. také pat ila mezi 

subjekty, u kterých toto zákonné opat ení nez stalo bez povšimnutí. Tuto skute nost dokládá i 

zna ný pokles v objemu tvorby této rezervy po roce 2009 – viz Tab. 4.11.  

Byla-li tvorba rezervy na opravu hmotného majetku zapo atá do konce roku 2008, pak 

se na ni toto zákonné ustanovení nevztahuje – pen žní prost edky ve výši vytvo ené rezervy 

není nutné deponovat na zvláštním bankovním ú tu ani v následujících letech.  

Není pochyb o tom, že toto nové ustanovení ohledn  tvorby zákonných rezerv na 

opravy hmotného majetku, trápí nejednoho podnikatele. P i zpracování této diplomové práce 

byly vyhodnoceny dv  možnosti (zcela jist  jich existuje více), jak toto zákonné opat ení 

v praxi uchopit pon kud „výhodn ji“ tak, aby z on ch uložených finan ních prost edk  m l 

subjekt alespo  minimální užitek. 
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První možnost spo ívá ve využití termínovaného ú tu10. Má-li ú etní jednotka již 

založený termínovaný ú et, na kterém má uloženy pen žní prost edky ve výši vytvo ené 

rezervy (nebo i vyšší), m že íci, že prost edky uložené na tomto termínovaném ú tu budou 

sloužit výhradn  pro ú ely vytvo ené rezervy na opravu hmotného majetku. Stejn  tak m že 

ú etní jednotka termínovaný ú et ve výši vytvo ené rezervy teprve založit. Pakliže ú et 

spl uje všeobecné náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona o rezervách (viz také kapitola 2.3.4.1.), 

pak se má za to, že zákonná podmínka deponování pen žních prost edk  byla spln na a 

vytvo enou rezervu lze da ov  uznat.  

Druhou možností, kterou aplikuje i spole nost DEZA, a.s., je využití tzv. fiktivního 

cash poolingu. Jedná se o finan ní nástroj, který slouží k efektivnímu ízení hotovosti na 

bankovních ú tech a který snižuje úrokové náklady i poplatky spojené s bankovními 

službami. Principem tohoto finan ního nástroje je fiktivní kompenzace kreditních a debetních 

z statk  všech ú t  poolingové struktury – tím dochází ke kompenzaci úrokových náklad  a 

poplatk  spojených s bankovními službami. Spole nost tedy z ídí zvláštní bankovní ú et, na 

který bude p evád t prost edky ve výši vytvo ené rezervy11. Sou asn  se po dohod  s bankou 

vytvo í poolingová struktura, do které se zahrne jak b žný ú et spole nosti, tak zvláštní ú et 

pro ú ely rezerv. Aplikovaný fiktivní cash pooling bude každodenn  kompenzovat kreditní a 

debetní z statky zapojených ú t  prost ednictvím fiktivních p evod  na virtuální ú et 

(nedochází k fyzickému p evodu prost edk  mezi jednotlivými ú ty). Tento fiktivní 

konsolidovaný z statek je pak úro en p edem stanovenými kreditními i debetními 

úrokovými sazbami. Tím, že je tento zvláštní ú et zapojen do poolingové struktury, spolu 

s ostatními ú ty spole nosti, veškeré kreditní i debetní operace spojené p ímo s tímto ú tem 

(poplatky za vedení práv  tohoto ú tu, p ipsané úroky ze z statku na práv  tomto ú tu, apod.) 

probíhají v rámci ostatních ú t  poolingové struktury (nap . v rámci b žného ú tu 

spole nosti), a tím je z statek tohoto zvláštního ú tu tvo en pouze kumulovanými prost edky 

ve výši vytvo ené rezervy (bez t chto, v p ípad  z statk  na ú tu v ádech milion , již 

nezanedbatelných vliv ). Spole nost DEZA, a.s. má k tomuto ešení i stanovisko da ového 

poradce, kde je uvedeno, že za len ní zvláštního bankovního ú tu do fiktivního cash poolingu 

není v rozporu s podmínkami, které musí splnit bankovní ú et ur ený pro tvorbu zákonných 

rezerv. Vzhledem k fiktivním p evod m z statk  na jeden virtuální ú et dochází pouze 

k efektivn jšímu úro ení vklad  spole nosti.  

                                                
10 Zdroj: dotaz 1038/11, Ing. Jan Ployer, Ú etnictví v praxi, 2011, . 11, str. 25, ISSN 1211-7307   
11 Skute nost, že ú et byl z ízen za ú elem tvorby zákonné rezervy a že s ním nebude nakládáno jinak, by m la 
být uvedena ve smlouv  k tomuto ú tu. 



96 

DEZA, a.s. se tedy m že vrátit k hojn jšímu využívání tohoto nástroje, stejn  jako 

tomu bylo p ed rokem 2009, což jí umožní lepší plánování oprav, v tší p ehled o opravách 

apod. a sou asn  bude moci využít „volných“ finan ních prost edk  uložených na zvláštním 

ú tu v bance pro provozní financování spole nosti. 

4.5. APLIKACE MEZINÁRODNÍCH STANDARD
Ú ETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE SPOLE NOSTI  
DEZA, A.S. 

Znalost mezinárodních standard  ú etního výkaznictví je vedle platné národní úpravy 

vyžadována nejen v teorii, ale stále více se s ní zabývá i hospodá ská praxe. Velké 

spole nosti, které jsou sou ástí konsolida ního celku, i jejich mate ská spole nost, asto stojí 

p ed rozhodnutím, jaké stanovisko k této problematice zaujmout.  

Aplikace této mezinárodní legislativy je zakotvena i v eské ú etní legislativ  – 

konkrétn  nap . v § 19a nebo § 23a zákona o ú etnictví. Tato zákonná ustanovení stanovují 

zejména p ípady, kdy ú etní jednotka musí sestavit ú etní záv rku podle mezinárodních 

ú etních standard  (viz kapitola 3.1.). Samoz ejm  se tak m že stát i na základ

dobrovolného rozhodnutí ú etní jednotky nebo konsolida ního celku – nap . z d vodu 

prezentace ú etní záv rky spole nosti p ed zahrani ními investory, obchodními partnery nebo 

akcioná i. I když se národní úprava stále více p ibližuje k postup m obsažených v t chto 

standardech, n které – a n kdy i zcela zásadní – oblasti ú etní záv rky jsou asto ešeny 

odlišn , p i emž významnost odlišností je r zná. 

Spole nost DEZA, a.s., ani konsolida ní celek, kterého je sou ástí, v sou asné dob

nesestavuje ú etní záv rku v souladu s mezinárodními ú etními standardy. S touto 

myšlenkou se ale již zabývala a je zcela reálné, že se tato problematika stane v krátké 

dob  pro spole nost aktuální. Spole nost se proto na tuto situaci p ipravuje a zvyšuje své 

znalosti v rámci této problematiky. Pojetí nástroj  zásady opatrnosti v rámci mezinárodních 

ú etních standard , uvedené v této práci, proto považuje za p ínosné. Na odlišnosti 

vyplývající z aplikace mezinárodních ú etních standard , jejich význam a povahu se 

spole nost musí dop edu p ipravit (je nutné implementaci t chto standard  metodicky ošet it, 

nastavit informa ní systémy apod.), a proto je d ležité se jimi zabývat ve všech oblastech – a 

tedy i v oblasti rezerv, opravných položek a odpis . Je nezbytn  nutné ú etní záv rce 
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sestavené podle mezinárodních ú etních standard  rozum t, um t identifikovat oblasti 

transformace ú etních postup  a s tím souvisejícího pohledu na prezentovanou ú etní 

záv rku.  

4.6. EKONOMICKÁ KRIZE A APLIKACE NÁSTROJ
ZÁSADY OPATRNOSTI VE SPOLE NOSTI  
DEZA, A.S. 

V letech 2006, 2007 a v podstat  i ve dvou t etinách roku 2008 si spole nost  

DEZA, a.s. vedla velmi dob e. Její provozní výsledek hospoda ení se rok od roku zvyšoval, 

každoro n  uvád la do provozu množství investic, hmotný majetek již za azený do výrobního 

procesu udržovala prost ednictvím oprav ve výborné kondici.  

Zásah ekonomické krize za ala spole nost poci ovat na sklonku roku 2008 – zejména 

v jeho posledních dvou m sících. Výrazn  se propadly ceny hlavních výrobk , které se 

negativn  projevily na celkovém hospodá ském výsledku, jež byl p ed tímto zásahem  

v mimo ádné výši. Zna ný propad ve výsledcích spole nosti byl zp soben tím, že 

hospodá ská krize nejvíce zasáhla stavební a automobilový pr mysl, pro které je v tšina 

produkt  spole nosti v kone ném d sledku ur ena.  Spole nost na tuto situaci reagovala 

neprodlen  – již p ed koncem roku 2008 byla p ijata úsporná opat ení, jež m la 

minimalizovat následky za ínající krize. Tento zásah se stal se i východiskem pro opat ení 

v roce 2009. V roce 2008 se tvo ila významná opravná položka na skladované zásoby, u 

kterých bylo z ejmé, že k jejich prodeji dojde až v roce 2009 a to za cenu nižší, než je cena 

skladová (viz kapitola 4.3.1). Tento postup byl hlavním uplatn ním zásady opatrnosti 

v d sledku ekonomické krize, projevující se v ú etní záv rce spole nosti DEZA, a.s. 

Rok 2009 byl ovšem dopadem celosv tové ekonomické recese velmi poznamenán. 

Poptávka po výrobcích spole nosti klesla (tím klesly i prodejní ceny a tržby) a nastaly potíže 

s dodávkami surovin, což zejména v první polovin  roku vedlo k omezení výroby. Spole nost 

se držela úsporných opat ení zavedených již na konci roku 2008 a p idávala k nim další – 

rapidn  snižovala režijní náklady i náklady na opravy a údržbu – opravovalo se pouze to, co 

bylo nezbytn  nutné pro zachování výroby, p ehodnotil se plán investic, snižovaly osobní 

náklady – meziro n  klesl po et zam stnanc  o 10 %, bylo zrušeno více jak 100 pracovních 

pozic.  Nejistota ohledn  budoucího vývoje v chemickém pr myslu, panující na za átku roku 
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2009, se našt stí postupem asu stabilizovala. Veškerá p ijatá opat ení p isp la k tomu, že i 

p es zna ný pokles využití výrobních kapacit byla spole nost schopna vytvo it provozní  

i celkový výsledek hospoda ení v kladné výši a to dokonce vyšší, než se na za átku období 

p edpokládalo. 

Známky oživení celosv tové ekonomiky v roce 2010 zaznamenala i spole nost  

DEZA, a.s. a dokonce se dá íci, že v tomto roce bylo dosaženo mimo ádných hospodá ských 

výsledk . Ceny výrobk  se po hlubokém propadu postupn  vrátily na obvyklou tržní úrove , 

klí ové suroviny se staly op t dostupné. Oživení hospodá ství spole nosti umožnilo p ejít 

z úsporného režimu do režimu tém  normálního – úsporná opat ení p edevším v rámci 

omezení režijních výdaj  byla prozatím ješt  zachována. Náklady na opravy a údržbu se ale 

zvedly výrazn , protože mimo plánovaných oprav byly realizovány i odložené akce z roku 

2009 – z dlouhodobého hlediska tedy došlo k návratu na obvyklou úrove  t chto náklad . 

Celková velikost odpis  v letech 2009 a 2010 spíše klesala, a to zejména z d vod  nižšího 

objemu investic uvedených do užívání.  

Ekonomické oživení z roku 2010 se v o ích spole nosti DEZA, a.s. p eneslo i do roku 

2011. V prvním pololetí spole nost vykazovala lepší hospodá ský výsledek než ve stejném 

období roku 2010, ale druhé pololetí již bylo poznamenáno postupným nástupem projev

dluhové krize, která se u Spole nosti projevila zejména nižší dostupností surovin. Presto 

všechno spole nost vykázala hospodá ský výsledek na úrovni blízké roku 2010, který byl 

z pohledu tvorby zisku rokem historicky neúsp šn jším. V tomto roce se op t plánovaly a 

realizovaly opravy a údržba za ízení, odpisy z staly na úrovni roku 2010. V posledních 

m sících roku 2011 mírn  poklesla výroba, poptávka po výrobcích i jejich cena. Obavy 

z pokra ování tohoto trendu v 2012 se našt stí nepotvrdily.  

V roce 2012 sice spole nost evidovala signály možného oslabení ekonomiky, ale 

z staly nenapln ny. Z dlouhodobého hlediska se dá íci, že rok 2012 navázal na trend 

úsp šných let 2010 a 2011 ve spole nosti DEZA, a.s. Režijní náklady se stále snižují, velikost 

odpis  se v zásad  nem ní.  

Tab. 4.14 ukazuje absolutní vývoj všech nástroj  zásady opatrnosti v letech 2007 – 

2012 (rok 2006 vypušt n z d vodu zcela výjime né tvorby opravné položky k jiným 

pohledávkám – viz výše; taktéž je vypušt na rezerva na da  z p íjm , která není rezervou 
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ovliv ující provozní náklady, ke kterým jsou absolutní údaje vztahovány - tato rezerva má 

jinou povahu než ostatní tituly).  Aplikace zásady opatrnosti se v ú etnictví projevuje zejména 

tvorbou zmi ovaných nástroj  (tj. navýšením náklad ), ímž spole nost vy ísluje 

znehodnocení majetku (prost ednictvím odpis  a opravných položek) nebo vy ísluje rizika 

(prost ednictvím rezerv).  

Komplexní míra opatrnosti v daných letech je vyjád ena procentním pom rem 

celkových náklad  vzniklých z titulu aplikace zásady opatrnosti (tj. absolutní vyjád ení 

zásady opatrnosti celkem) a celkových provozních náklad  v daných letech. 

Tab. 4.14 Vývoj nástroj  zásady opatrnosti v souvislosti s ekonomickou krizí v roce 2009 ve 

spole nosti DEZA, a.s. (v tis. K ) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ú etní odpisy 367 563 396 697 387 994 321 622 321 345 339 565

Tvorba OP ke 
strategickým zásobám 
náhradních díl

0 0 7 280 17 227 1 572 75

Tvorba OP 
k surovin , 
polotovar m a 
výrobk m 

26 693 252 886 22 197 322 15 211 81 091

Tvorba OP 
k pohledávkám 

4 260 2 001 1 549 7 807 43 555 3 338

Tvorba zákonné 
rezervy na opravy 
hmotného majetku 

118 066 131 928 49 350 13 667 1 625 49 030

Tvorba ostatních 
rezerv (neda ových)* 

11 818 26 730 2 346 4 069 9 893 13 152

Absolutní vyjád ení 
zásady opatrnosti 
CELKEM 

528 400 810 242 470 716 364 714 393 201 486 251

Provozní náklady 8 427 509 9 017 326 4 896 999 6 853 398 8 104 159 9 289 023

Pom r celkové zásady 
opatrnosti na 
provozních nákladech 

6,27 % 8,99 % 9,61 % 5,32 % 4,85 % 5,23 %

*mimo rezervu na da  z p íjm

Zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 4.15 dále vyhodnocuje relativní význam jednotlivých nástroj  zásady opatrnosti 

v pom ru k celkové zásad  opatrnosti aplikované v letech 2007 - 2012, m ené velikostí 

celkových náklad  vzniklých z titulu aplikace této zásady.   
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Tab. 4.15 Relativní význam jednotlivých nástroj  zásady opatrnosti v pom ru k celkové 

zásad  opatrnosti v jednotlivých letech ve spole nosti DEZA, a.s. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Absolutní vyjád ení 
zásady opatrnosti 
CELKEM – 100 % 

528 400 810 242 470 716 364 714 393 201 486 251

Relativní vyjád ení jednotlivých nástroj  zásady opatrnosti

Ú etní odpisy 69,56 % 48,96 % 82,43 % 88,18 % 81,73 % 69,83 %

Tvorba OP ke 
strategickým zásobám 
náhradních díl

0,00 % 0,00 % 1,55 % 4,72 % 0,40 % 0,02 %

Tvorba OP 
k surovin , 
polotovar m a 
výrobk m 

5,05 % 31,21 % 4,72 % 0,09 % 3,87 % 16,68 %

Tvorba OP 
k pohledávkám 

0,81 % 0,25 % 0,33 % 2,14 % 11,08 % 0,69 %

Tvorba zákonné 
rezervy na opravy 
hmotného majetku 

22,34 % 16,28 % 10,48 % 3,75 % 0,41 % 10,08 %

Tvorba ostatních 
rezerv (neda ových)* 

2,24 % 3,30 % 0,50 % 1,12 % 2,52 % 2,70 %

*mimo rezervu na da  z p íjm

Zdroj: vlastní zpracování

Z tabulky jednozna n  vyplývá, že zcela zásadní vliv na aplikované zásad  opatrnosti 

celkem mají odpisy. Druhým nejvýznamn jším nástrojem je pak zákonná rezerva na opravy 

hmotného majetku, t etí v po adí jsou opravné položky k surovin , polotovar m a výrobk m.  

A dále v této tabulce m žeme sou asn  pozorovat vývojové trendy jednotlivých 

nástroj  zásady opatrnosti v ase tak, jak již bylo popsáno v rámci celé tvrté kapitoly.  

Ú etní odpisy jsou po celé sledované období velmi významným nástrojem zásady 

opatrnosti a ani ekonomická krize v podstat  nem la vliv na jejich výši. 

Opravné položky ke strategickým zásobám náhradních díl  jsou ve spole nosti 

DEZA, a.s. novinkou, a jejich relativní podíl na celkové zásad  opatrnosti má zanedbatelný 

vliv. Protože se tento druh opravné položky za al aplikovat až v roce 2009, vliv ekonomické 

krize na tento ukazatel nelze vyhodnotit.  

Opravné položky k surovin , polotovar m a výrobk m jsou jedinou položkou, na 

které je vid t p ímý vliv ekonomické krize. Výkyv v její výši v roce 2008 byl p ímým 
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obrazem aplikace zásady opatrnosti v dob  nastupující ekonomické krize – spole nost byla 

v tomto sm ru krizí ovlivn na již v posledním kvartále roku 2008 (viz kapitola 4.3.1.). 

Opravné položky k pohledávkám jsou v rámci celkového hodnocení spíše 

nevýznamným nástrojem zásady opatrnosti. Ekonomická krize tento ukazatel v podstat

neovlivnila.  

Zákonná rezerva na opravy hmotného majetku má, jak již bylo e eno, v ase 

klesající trend, který je ale zp soben novelou zákona o rezervách s ú inností od 1. 1. 2009, 

namísto nástupem ekonomické krize.  

A poslední titul – ostatní ú etní rezervy – je ovlivn n útlumem v oblasti výdaj

v pr b hu ekonomické krize, které doznívaly až doposud. Tento útlum p edstavoval 

p edpokládané nižší náklady a tudíž i nižší rezervy na n  vytvá ené.   

Vývoj rezervy na da  z p íjm  na tomto míst  není posuzován, protože se jedná 

spíše o otázku vy íslení da ové povinnosti, než rezervy jako takové.  
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Cílem této diplomové práce bylo vymezit ú etní a da ové aspekty nástroj  zásady 

opatrnosti podle eské legislativy, charakterizovat tyto nástroje podle mezinárodních 

standard  ú etního výkaznictví a analyzovat jejich aplikaci ve spole nosti DEZA, a.s.  

Jednotlivé nástroje této zásady – jimiž rozumíme rezervy, opravné položky a odpisy

– byly v první ásti práce charakterizovány z pohledu obecného, ú etního i da ového. 

Z ú etního hlediska se (mimo odpis , které jsou b žné v tém  každé ú etní jednotce) jedná 

spíše o nástroje používané z ídka, a to zejména u velkých, p ípadn  st edn  velkých, 

spole ností. Menší spole nosti tyto nástroje využívají zejména kv li jejich da ovým 

výhodám, které s jejich aplikací souvisí. Ano, jedná se o zásadu opatrnosti, ale spole nost 

tímto sleduje spíše optimalizaci základu dan  z p íjm , než napln ní zásady opatrnosti 

v pravém slova smyslu. Naproti tomu velké spole nosti, asto zapojené do n jakého 

konsolida ního celku, aplikují nástroje zásady opatrnosti opravdu z d vodu jejich podstaty. 

iní tak bu  dobrovoln , p ípadn  je k tomu vedou skupinová pravidla (sm rnice, zásady, 

apod.), protože je nutné, aby výsledky všech konsolidovaných jednotek byly vykázány 

shodn . Nezanedbatelnou roli zde hrají také audito i t chto v tších (a p ípadn  i menších) 

spole ností, kte í dbají o to, aby zásada opatrnosti v pravém slova smyslu byla v ú etnictví i 

výsledcích spole nosti aplikována. Ano, i tyto v tší spole nosti pak samoz ejm  vnímají 

da ové souvislosti, které lze v ad  p ípad  využít, ale na rozdíl od malých spole ností se 

nejedná o prioritní d vod pro tvorbu zejména opravných položek a rezerv.   

Spole nost DEZA, a.s. je auditovanou ú etní jednotkou - dce inou spole ností 

konsolida ního celku AGROFERT HOLDING. Nástroje zásady opatrnosti jsou zde 

aplikovány zejména z d vod  jejich podstaty, na základ  pravidel a metod používaných 

v rámci konsolida ního celku a vždy jsou i p edm tem zájmu auditora. Využití jejich 

da ových možností p ichází až ve druhé fázi (nejedná se o prioritu), pakliže to legislativa 

eské republiky umož uje. Spole nost DEZA, a.s. s odlišnou významností využívá všech 

nástroj  zásady opatrnosti.  

V oblasti rezerv hraje ve spole nosti velmi významnou roli rezerva na opravy 

hmotného majetku, kterou spole nost uplat uje i v rámci snížení základu dan  z p íjm . Na 

její vývoj m la zásadní vliv novela zákona o rezervách platná od 1. 1. 2009. Vedle této 

da ové rezervy spole nost dlouhodob  tvo í rezervy ú etní - zejména rezervu na náhrady 
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škod zp sobené exhalacemi, rezervu na nevy erpanou dovolenou, na benefity i rezervu na 

da  z p íjm .  

Opravné položky spole nost tvo í zejména k ob žným aktiv m (ke stálým aktiv m 

spíše výjime n ). Celková výše problematických pohledávek a návazn  opravných položek je 

vzhledem k výši tržeb i složité struktu e prodeje z pohledu teritorií (export cca 60 %, prodej 

do cca 40 zemí 4 kontinent ) velmi nízká a sv d í o kvalitní práci spole nosti DEZA, a.s. 

v této oblasti. Z této celkov  nízké hodnoty opravných položek k pohledávkám pak p evažují 

ty, které lze uznat jako náklad na dosažení, zajišt ní a udržení p íjm . Spole nost aplikuje 

zásadu opatrnosti i prost ednictvím opravných položek k zásobám. Významnost této položky 

v podmínkách spole nosti DEZA, a.s. podtrhuje jejich výše i výkyvy s ní spojené, které 

ovlivnila zejména ekonomická krize.  

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku p edstavují ve spole nosti 

DEZA, a.s. konstantní a v ase se v podstat  nem nící nástroj zásady opatrnosti. 

Z dlouhodobého hlediska se jedná o jeden z nejvýznamn jších nákladových druh . Od jejich 

výše se áste n  odráží také velikost investic, které tím pádem nejsou zanedbatelné. Využití 

da ových odpis  má zásadní vliv na odlišnou ú etní a da ovou z statkovou cenu majetku, 

jejichž rozdíl má rozhodující vliv na výši odložené dan , která ve spole nosti DEZA, a.s. 

hraje taktéž významnou roli.  

V p ípad  sestavení a prezentace finan ních výkaz  ú etní záv rky podle 

mezinárodních standard  ú etního výkaznictví se zásadou opatrnosti rozumí spíše 

korekce ocen ní vykázaných aktiv prost ednictvím vhodných model  a vyhodnocení 

p ípadného znehodnocení aktiv. Rezervy, jakožto nástroj zásady opatrnosti podle eské 

legislativy, p edstavují v rámci mezinárodních ú etních standard  v podstat  samostatnou 

kategorii spadající pod problematiku závazk .  
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SSeezznnaamm zzkkrraatteekk

apod.  a podobn

a.s.  akciová spole nost 

atd.  a tak dále 

cca  p ibližn

.  íslo 

R  eská republika 

D  dal 

DPPO  da  z p íjm  právnických osob 

EU  Evropská unie 

MD  má dáti 

nap .  nap íklad 

odst.  odstavec 

OP  opravná položka 

písm.  písmeno 

pozn.  poznámka 

p íp.  p ípadn

resp.  respektive 

SMV  samostatné movité v ci 

soubory MV soubory samostatných movitých v cí 

s.r.o.  spole nost s ru ením omezeným 

SZND  strategická zásoba náhradních díl

tj.  to je, to jest 

tzn.  to znamená 

tzv.  takzvaný, takzvan

viz  odkaz na (tabulku, kapitolu) 





 

SSeezznnaamm  ppřříílloohh  
 

 

Příloha č. 1 - Doba odpisování v jednotlivých odpisových skupinách včetně příkladů majetku 

zařazeného do jednotlivých odpisových skupin 

 

Příloha č. 2 - Roční odpisové sazby u rovnoměrného odpisování hmotného majetku 

 

Příloha č. 3 - Koeficienty pro zrychlené odpisování 

 

Příloha č. 4 - Doba odpisování u nehmotného majetku včetně minimální doby odpisování po 

provedení technického zhodnocení 

 

Příloha č. 5 - Srovnání aplikace zásady opatrnosti u dlouhodobého hmotného majetku 

 

Příloha č. 6 - Srovnání aplikace zásady opatrnosti u dlouhodobého nehmotného majetku 

 

Příloha č. 7 - Srovnání aplikace zásady opatrnosti u snížení hodnoty aktiv 

 

Příloha č. 8 - Srovnání aplikace zásady opatrnosti u rezerv 

 

Příloha č. 9 - Ukázka rozpočtu pro tvorbu generální opravy zásobníku ve společnosti  

DEZA, a.s. – podklad pro stanovení výše zákonné rezervy na opravu hmotného majetku 


