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1

ÚVOD
Účetní jednotky se při vedení účetnictví řídí účetními zásadami. Jednou z účetních

zásad je věrně a poctivě zobrazit dané skutečnosti, tato zásada je nesmírně důležitá, nejen při
vedení účetnictví, ale také při sestavování účetních výkazů. Podle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, mezi účetní výkazy, které účetní jednotka sestavuje, patří rozvaha (bilance),
výkaz zisku a ztráty (výsledovka) a v neposlední řadě příloha k účetní závěrce. Dále může
účetní závěrka obsahovat přehled o peněžních tocích (cash flow) a přehled o změnách
vlastního kapitálu.
Cílem této bakalářské práce je vymezit význam a obsahovou náplň přílohy k účetní
závěrce z hlediska české legislativy, charakterizovat českou společnost OPTYS, spol. s r. o.
a následně zhodnotit a popřípadě navrhnout doplnění či změnu přílohy k účetní závěrce pro
společnost OPTYS, spol. s r. o.
Příloha patří mezi významné účetní výkazy, avšak z hlediska českého účetnictví bývá
častokrát podceňována. Její úloha je významná z hlediska posouzení majetkové, finanční
a důchodové situace účetní jednotky. Úkolem přílohy je komentovat a dále rozvádět údaje,
které obsahuje rozvaha a výkaz zisku a ztráty, nicméně se může stát, že v bilanci a výsledovce
některé informace nejsou uvedeny, k tomuto také slouží příloha k účetní závěrce.
Mezi další pravidlo, podle kterého je účetní jednotka povinna postupovat, řadíme
zásadu nepřetržitého trvání účetní jednotky. Tato zásada plní při tvorbě přílohy k účetní
závěrce významnou roli. Je důležitá především při poskytování informací o použitých
účetních metodách. Povinností účetní jednotky je v příloze popsat všechny příčiny, ať už
pozitivní či negativní, které vedly k porušení zásady nepřetržitého trvání.
Obsahem první kapitoly „Význam a náležitosti přílohy k účetní závěrce“ je popsat
úlohu přílohy nejen pro účetní jednotku, ale také pro externího uživatele. Česká legislativa
nenařizuje přesnou formu přílohy k účetní závěrce, nýbrž její obsah. Vyhláška č. 500/2002
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě
podvojného účetnictví, definuje náležitosti, které by příloha měla obsahovat, ty jsou rozděleny
do několika bloků.
Druhá kapitola této bakalářské práce je věnována charakteristice společnosti OPTYS,
spol. s r. o. Jedná se o společnost s ručením omezeným, zabývající se zejména ofsetovým
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a digitálním tiskem. V jejím výrobním portfoliu nalezneme produkty od firemních
a marketingových tiskopisů přes ceniny až po různé tiskopisy určené pro myslivce nebo
hasiče. Kapitola dále pojednává o bohaté historii společnosti, která se datuje až do 18. století
a směr, kterým se bude společnost v následujících letech uchylovat.
Třetí kapitola nazvána „Analýza a návrh přílohy společnosti OPTYS, spol. s r. o.“, si
klade za cíl analyzovat přílohu společnosti k účetní závěrce za rok 2012, popřípadě pro rok,
který není ještě rozpracován. A dále navrhnout rozšíření této přílohy pro společnost s ohledem
na vyvíjející se českou legislativu.
Při zpracování bakalářské práce byly použity metody popisu, analýzy a komparace.
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2

VÝZNAM A NÁLEŽITOSTI PŘÍLOHY K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
Příloha je neoddělitelnou součástí účetní závěrky, společně s rozvahou a výkazem zisku

a ztráty tvoří příloha jeden celek. Obsahuje významné informace týkající se rozvahy
a výsledovky, které jsou podstatné pro posouzení majetkové, finanční a důchodové situace
účetní jednotky. Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 3 odstavce 4, příloha vysvětluje
a doplňuje informace obsažené v rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty.
Základním požadavkem na údaje obsažené v příloze je jejich významnost a užitečnost
pro uživatele. Údaje obsažené v příloze jsou pro uživatele užitečné a významné jen v případě,
že neposuzují jednotlivé události jednostranně a na jejich základě existuje možnost vytvářet
příslušná ekonomická rozhodnutí.
Příloha nejen komentuje a rozvádí významné informace obsažené v rozvaze a výkazu
zisku a ztráty, ale také uvádí doplňující informace, které bilance a výsledovka neobsahuje
nebo se staly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky. (Hakalová, 2010)
Českým účetnictvím byla příloha donedávna opomíjeným dokumentem, až novela
zákona o účetnictví v roce 2002 přinesla podstatné změny. Ve srovnání s mezinárodním
účetnictvím, které považuje přílohu, někdy také označovanou jako komentář či poznámky
k účetním výkazům, za rovnocennou část účetní závěrky, má české účetnictví stále významné
mezery. Mezi mezinárodní pravidla, která se věnují příloze k účetní závěrce, patří Čtvrtá
direktiva EU a IAS 1. Úkolem přílohy je komentovat a dále rozvádět všechny významné
události včetně změn týkajících se účetních metod a postupů, které vyvolaly, a samozřejmě
dopadů, které způsobily. Požadavky na komentář k účetním výkazům se stále rozšiřují,
jelikož až pomocí dodatečných a vysvětlujících informací lze správně interpretovat obsah
položek účetních výkazů. (Hakalová, Palochová, Pšenková, Bartková, 2012)
Základní úpravu, obsah a požadavky na přílohu k účetní závěrce, v rámci českého
účetnictví, vymezuje vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. (Hakalová, 2010)
Zpravidla příloha k účetní závěrce obsahuje údaje za dvě účetní období, aby byla
umožněna srovnatelnost uzavíraného období s obdobím předcházejícím. (Náhlovská, 2013)
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Účetní jednotka pří sestavování přílohy k účetní závěrce vychází z účetních a dalších
písemností. Hodnotové údaje se v příloze uvádějí v tisících Kč, pokud ovšem účetní jednotka
nestanoví jinak. (Kryšková, 2012)
2.1

Forma přílohy k účetní závěrce
Pokyny pro sestavení přílohy k účetní závěrce neukládají povinnou formu a závaznou

strukturu, nýbrž se předpokládá, že účetní jednotka sestaví přílohu popisným způsobem nebo
ve formě tabulek. Či v praxi velmi využívanou kombinací popisu a tabulek.
Základním charakterem přílohy je, že by měla být sestavena tak, aby byla srozumitelná
pro jejího uživatele. (Ryneš, 2014)
Při zpracování přílohy k účetní závěrce by měla účetní jednotka dát přednost obsahu
před formou, jelikož údaje uváděné v příloze by měly být především významné, užitečné,
spolehlivé a srozumitelné. (Hakalová, 2010)
2.2

Příloha k účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu
Účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, mohou

sestavit účetní závěrku včetně přílohy ve zjednodušeném rozsahu.
Obsah přílohy ve zjednodušeném rozsahu vymezuje vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného
účetnictví v § 39, odstavci 1 až 8. Příloha ve zjednodušeném rozsahu obsahuje následující
údaje:
a)

obecné údaje o účetní jednotce (např. název, právní forma, sídlo atd.),

b)

informace o použitých účetních metodách, účetních postupech, o způsobu oceňování
a odpisování, o tvorbě opravných položek, dále informace o odchylkách od účetních
metod,

c)

doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty a informace k významným
položkám majetku a závazků (např. vlastní dlouhodobý majetek, který je zatížen
zástavním právem, výše pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti, přehled o změnách
vlastního kapitálu atd.),
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d)

stejně jako příloha v plném rozsahu, tak i příloha ve zjednodušeném rozsahu obsahuje
informace o významných událostech, které se staly po rozvahovém dni do data
sestavení účetní závěrky. (Ryneš, 2014)
Informace o transakcích mezi spojenými osobami
V další části přílohy k účetní závěrce, účetní jednotka uvede informace o transakcích

mezi spojenými osobami. Vede-li účetní jednotka účetnictví ve zjednodušeném rozsahu,
uvede v příloze informace o transakcích, které byly provedeny přímo nebo nepřímo mezi
účetní jednotkou a jejími většinovými společníky či účetní jednotkou a členy správních,
řídících a dozorčích orgánů, a to v případě, jedná-li se o transakce významné a pokud tyto
transakce nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek. (Kryšková, 2012)
2.3

Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli
účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, vymezuje obsah, základní úpravu a požadavky
na přílohu k účetní závěrce, ve smyslu, že příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené
v rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty. Informace jsou zde uváděny s ohledem na princip
významnosti pro danou účetní jednotku.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví dále uvádí, že příloha obsahuje následující údaje:


o výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti,



výši splatných závazků veřejného zdravotního pojištění,



výši evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů.1

1

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (§ 18, odstavec 1c)
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2.4

Obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce v plném rozsahu
Účetní jednotka, jejíž účetní závěrka podléhá auditu, je povinna sestavovat přílohu

k účetní závěrce v plném rozsahu. Její obsah je definován ve vyhlášce Ministerstva financí
k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví a je členěn do několika základních bloků viz obr. 2.1.

Obr. 2.1 Schématické znázornění obsahu přílohy k účetní závěrce v plném rozsahu

Obecné údaje o účetní jednotce

Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách,
způsobech oceňování a odpisování

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Informace o významných skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni

Přehled o peněžních tocích (cash flow)

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Ostatní významné informace

Zdroj: Hakalová, 2010, s. 27
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2.4.1 Obecné informace o účetní jednotce
Cílem úvodních informací přílohy je jednoznačně rozlišit účetní jednotku. Uvádí se zde
údaje, které vytváří postavení účetní jednotky mezi propojenými osobami. V příloze je
potřeba zdokumentovat vybrané personální ohodnocení, ale i finanční a jiné požitky řídících
pracovníků a statutárních orgánů. (Březinová, 2013)
V této části přílohy je účetní jednotka povinna uvést:


jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název účetní jednotky,



právnické osoby uvedou sídlo,



fyzické osoby uvádí bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště,



identifikační číslo, pokud jej má účetní jednotka přidělené,



právní formu účetní jednotky,



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



rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž účetní jednotka sestavuje účetní závěrku,



dále okamžik sestavení účetní závěrky.2
Oproti rozvahovému dni v rozvaze, bývá v příloze rozvahový den často opomíjen. Dle

zákona je nutné v příloze uvést okamžik sestavení účetní závěrky, jedná se o okamžik, kdy
statutární orgán připojí podpisový záznam k účetní závěrce. (Březinová, 2013)
Další informace, které je v příloze potřebné uvést:


datum vzniku účetní jednotky nebo datum zahájení činnosti,



údaje o fyzických a právnických osobách, které ovládají tuto účetní jednotku nebo v ní
mají podstatný vliv s uvedením výše vkladu v procentech, popis změn a dodatků
provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku a popis organizační
struktury účetní jednotky a její zásadní změny během uplynulého účetního období,



jména a příjmení statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni,



výši vlastního kapitálu a výši účetního výsledku hospodaření za účetní období
společnosti, kde má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv,

2

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (§ 18, odstavec 2)
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průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období s členěním na řídící
orgány a ostatní zaměstnance s uvedením výše osobních nákladů, dále se uvedou
odměny členům statutárních a dozorčích orgánů, údaje se uvádějí v souhrnné výši,



výši půjček, úvěrů s uvedením úrokové sazby a hlavních podmínek, poskytnutá zajištění
a ostatní plnění, jak v peněžní, tak v nepeněžní formě osobám, které jsou statutárním
orgánem, členům statutárních a dozorčích orgánů.3

2.4.2 Údaje o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech
oceňování a odpisování
Účetní jednotka je povinna v příloze k účetní závěrce uvést informace o použitých
účetních metodách, popřípadě odchylkách od účetních metod, o aplikaci účetních zásad, dále
informace o způsobu oceňování a odpisování jednotlivých druhů aktiv. Nicméně povinností
účetní jednotky není uvádět v příloze k účetní závěrce všechny teoretické účetní metody, ale
jen takové, které účetní jednotka skutečně používá.4
Účetní jednotka může změnit zcela nebo jen z části účetní metody mezi jednotlivými
účetními obdobími, ale pouze z důvodu změny předmětu podnikání nebo jiné činnosti či
z důvodu zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní
závěrky. Avšak všechny takové změny s jejich řádným odůvodněním je účetní jednotka
povinna uvést v příloze k účetní závěrce.5
V souladu se zákonem o účetnictví je účetní jednotka povinna postupovat při vedení
účetnictví tak, aby účetní závěrka podala věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví
a finanční situaci účetní jednotky.
Jedná se o vymezení základního rámce účetnictví v návaznosti na zákon o účetnictví
a vyhlášku k zákonu nebo České účetní standardy. Účetnictví účetních jednotek je podřízeno
účetním zásadám a principům, ze kterých mimo jiné vychází sestavení účetních výkazů
včetně přílohy k účetní závěrce. Účetní zásady a principy významným způsobem ovlivňují
vykazované množství majetku a výši docíleného výsledku hospodaření, dále možnost
srovnávat údaje obsažené v účetní závěrce v časové řadě za účelem určení vývojových trendů
ve finanční, majetkové a důchodové situaci podniku.
3

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů (§ 39, odstavec 2 a 3)
4
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů (§ 39, odstavec 5a)
5
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (§ 7, odstavec 4)
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V praxi bývá častým problémem, jakým způsobem má být tato informace v příloze
popsána, když česká legislativa základní zásady a principy ukládá. Zpravidla je účetní
jednotka povinna v příloze popsat případy, u kterých zákon o účetnictví připouští variantní
řešení nebo další variantní možnosti, které dále rozpracovává účtová osnova a ČÚS, případně
další účetní předpisy, kterými se účetní jednotka řídí při vedení účetnictví. Přičemž by měly
být systematicky pokryty hlavní skupiny majetku, které v účetnictví hrají nějakou
významnější roli. Týká se to např. dlouhodobého majetku, zásob, kurzových přepočtů,
oceňování reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, dále změn v účetních postupech, způsobu
oceňování, účetních odhadů, účetních metod a zásad atd. (Hakalová, 2010)
V rámci dlouhodobého majetku, účetní jednotka uvede v příloze náplň vlastních
nákladů, kterými oceňuje majetek dlouhodobého charakteru vyrobeného ve vlastní režii. Ve
významných případech účetní jednotka v příloze popíše způsoby pro stanovení reprodukční
pořizovací ceny a hodnoty pro tvorbu opravných položek k dlouhodobému majetku, např. se
jedná o odhady realitních kanceláří u nemovitostí nebo znalecké posudky.
V příloze je dále podstatné prezentovat způsob odpisování dlouhodobého majetku
včetně odpisových plánů pro základní třídy dlouhodobého majetku, popřípadě pokud nastaly
důležité změny v metodice odpisování nebo metod odpisování oproti minulému účetnímu
období je nutné uvést tyto informace v příloze k účetní závěrce. (Ryneš, 2014)
Zásoby jsou neodmyslitelnou součástí majetku účetní jednotky, které v mnoha
případech hrají velmi důležitou roli. Účetní jednotka může pořídit zásoby formou nákupu, kdy
je v příloze podstatné uvést metodu, kterou využila pro evidenci zásob a způsob ocenění dle
jednotlivých složek zásob, které jsou v účetnictví vymezeny pomocí syntetických účtů (např.
účet 112 – materiál na skladě nebo účet 132 – zboží na skladě a v prodejnách). V rámci
jednoho syntetického účtu zásob je třeba použít buď ocenění cenou zjištěnou váženým
aritmetickým průměrem, nebo metodou FIFO, tj. první cena pro ocenění přírůstku zásob se
použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob.
Následně se uvedou hlavní složky vedlejších pořizovacích výdajů na pořízení.
Dále může účetní jednotka pořizovat zásoby vlastní činností. U zásob vlastní výroby,
jejichž obsahovou náplní jsou vlastní náklady, se v příloze uvede použitá metoda evidence
zásob a způsob ocenění u jednotlivých položek zásob vlastní výroby.

13

V příloze je účetní jednotka povinna upozornit na změny ve způsobu oceňování zásob
v průběhu daného účetního období s vysvětlením důvodu změny a způsob stanovení
opravných položek k účtům zásob.
Pro uvádění informací v rámci tohoto bloku je nesmírně podstatné uvést kurzové
přepočty. V rámci přepočtu majetku evidovaného v cizích měnách, účetní jednotka uvede
použitý způsob kurzových přepočtů. Vychází z běžných kurzů vyhlašovaných ČNB platných
ke dni uskutečnění účetních případů nebo používání pevných kurzů pro přepočet s termíny
jejich změn, tzv. periodicity.
Účetní jednotka uvede dopad přepočtů pohledávek a závazků včetně úvěrů v cizí měně
na českou korunu k rozvahovému dni. (Ryneš, 2014)
Mimo dlouhodobý majetek, zásoby a kurzové přepočty, účetní jednotka dále v příloze
uvede způsob oceňování, odpisování a účetní metody, které používala pro sestavení účetní
závěrky např. pro dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, finanční majetek, pohledávky,
deriváty apod.
2.4.2.1 Odchylky od účetních metod
Podle zákona o účetnictví je účetní jednotka povinna postupovat podle účetních metod.
V případě, že nastane stav, kdy účetní jednotka by skutečně nezobrazila průběh situace
podle účetních metod uvedených v zákoně, případně ve vyhlášce nebo ČÚS, je možné
postupovat souladu se zákonem, tak aby věrně a poctivě zobrazila tu danou skutečnost.
V příloze pak účetní jednotka danou situaci zdůvodní a je povinna uvést odchylky od účetních
metod, které mají vliv na majetek a závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření účetní
jednotky. (Březinová, 2013)
Dále je účetní jednotka v příloze povinna informovat o skutečnosti, která zabraňuje nebo
omezuje použití účetních metod odpovídajícím způsobem, jelikož se předpokládá nepřetržité
pokračování v činnosti při využití účetních metod.
Dojde-li z části nebo zcela ke změně uspořádání a označování položek rozvahy,
výsledovky, jejich obsahovému vymezení a způsobu oceňování mezi jednotlivými účetními
obdobími, je povinností účetní jednotky tyto informace řádně odůvodnit a uvést v příloze
k účetní závěrce. (Hakalová, 2010)
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2.4.3 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
V této části přílohy účetní jednotka uvede doplňující informace k rozvaze (bilanci)
a výkazu zisku a ztráty (výsledovce).
Cílem těchto doplňujících údajů je vysvětlit každou významnou položku nebo skupinu
položek z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Vysvětlení je významné z hlediska analýzy
a hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, tyto
informace nevyplývají přímo či nepřímo z rozvahy nebo výsledovky.
Účetní jednotka taktéž uvede přírůstky a úbytky u podstatných aktiv, především je nutné
uvést informace, které nejsou samostatně v rozvaze a výkazu zisku a ztráty vykázány.
(Hakalová, 2010)
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli
účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v § 39, odstavci 6, přesně definuje informace,
kterým je v této třetí části přílohy obzvláště důležité se věnovat.
Česká legislativa vymezuje základní oblasti informací, jimiž by se měla účetní jednotka
pozorně zabývat. Jedná se o položky, jejichž význam je pro účetní jednotku značný
a v rozvaze a výsledovce jsou tyto položky vykazovány kumulovaně s dalšími položkami.
Zejména se jedná o doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období, rozpis
dlouhodobých úvěrů včetně úrokových sazeb a popisu zajištění úvěrů. (Ryneš, 2014)
V souvislosti s doplňujícími informacemi k rozpisům dlouhodobých úvěrů včetně
úrokových sazeb, se jedná o data, jejichž prezentaci účetní jednotky nerady uvádějí.
(Březinová, 2013)
Dále se v příloze uvádí výše splatných dluhů pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, výše splatných dluhů veřejného zdravotního
pojištění a výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních a celních
orgánů, výše pohledávek určených k obchodování oceněných reálnou hodnotou a přijaté
dotace na investiční a provozní účely.6
Příloha

k účetní

závěrce

zemědělských

podniků

by měla

obsahovat

údaje

o individuálním referenčním množství mléka, individuální produkční kvótě, individuálním
6

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů (§ 39, odstavec 6)
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limitu prémiových práv a jiných obdobných kvótách a limitech, s tím, že příloha by dále měla
obsahovat způsob jejich ocenění nebo odpisování, jsou-li vykazovány v rozvaze a v knihách
podrozvahových účtů.
Dále účetní jednotka uvede informace o jednotlivých druzích zvířat, která vykazuje jako
dlouhodobý hmotný majetek a zásoby. (Březinová, 2013)
Účetní jednotka uvede doplňující informace k lesním pozemkům. Vlastní-li, má právo
nebo příslušnost k hospodaření s více než 10 ha lesních pozemků s lesním porostem, uvede
v příloze následující:
a)

celkovou výměru lesních pozemků s lesním porostem,

b)

výši ocenění lesních porostů, která se stanovuje jako součin výměry lesních pozemků
s lesním porostem v m2 a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva na m2 (57 Kč).
Pokud účetní jednotka zjišťuje cenu lesního porostu jiným způsobem než součinem

a cena zjištěná je významně odlišná, tak tyto informace následně uvede v příloze.7
2.4.3.1 Doplňující informace k majetku a závazkům
Účetní jednotka v příloze odděleně uvede pohledávky a závazky, kterým by měla
věnovat podstatnou pozornost, jelikož mají zásadní vliv na tok peněžních prostředků a na výši
zadlužení.
Zvláště se jedná o pohledávky a dluhy po lhůtě splatnosti (např. 180 dnů), pohledávky
a dluhy, které mají dobu splatnosti delší než 5 let k rozvahovému dni, nájem a pacht majetku,
zatížení majetku věcným právem.
Dále účetní jednotka uvede závazky, které neobsahuje rozvaha, pokud jejich uvedení je
významné z hlediska posouzení finanční situace (např. závazky ze smluv o smlouvách
budoucích). (Ryneš, 2014)
Povinnou součástí přílohy jsou také informace o tzv. událostech po rozvahovém dni.
Jedná se o události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky.
Tudíž je nezbytně nutné, aby účetní jednotka v příloze uvedla všechny významné události,
které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.8

7

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů (§ 39, odstavec 6)
8
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (§ 19, odstavec 5)
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Účetní výkazy obsahují dopady těchto událostí, v případě, že tyto události poskytly
doplňující informace o skutečnostech, které existovaly již k rozvahovému dni. Může se jednat
o zpřesnění hodnoty vykazovaných položek (např. rezervy, opravné položky). Dále mohou
nastat události, které vznikly nově až po rozvahovém dni, tzn., nejsou zachyceny v účetních
výkazech, ale v případě důležitých událostí je účetní jednotka uvede v příloze k účetní
závěrce. Jedná se např. o fúzi společnosti, požár výrobního závodu, rozhodnutí managementu
účetní jednotky o zahájení restrukturalizaci podniku, významný prodej nebo nákup majetku,
nově přijaté dlouhodobé úvěry apod. (Šteker, Otrusinová, 2013)
2.4.3.2 Doplňující informace, které neobsahuje rozvaha a výkaz zisku a ztráty
Povinností účetní jednotky, je v příloze k účetní závěrce uvést informace, které rozvaha
a výkaz zisku a ztráty neobsahuje.
Majetek a závazky nad rámec rozvahy
Z hlediska posouzení finanční situace účetní jednotky, je v příloze povinné informovat
o celkové hodnotě závazků. Obzvláště se jedná o závazky z titulu finančního leasingu, jelikož
o nich není účtováno, dále se jedná o závazky z titulu soudních sporů, na které se netvoří
rezerva a pokud se netvoří rezerva na závazky plynoucí z kolektivních smluv, je nutné to
taktéž uvést. Dále se jedná o bankovní záruky (např. ručí-li společnost třetí osobě na úvěr).
Metoda účtování o finančním leasingu v ČR by neměla zkreslovat zadluženost podniku,
a proto je nutné o závazcích, které nejsou součástí cizího kapitálu účtovat v podrozvaze,
vykazovat v příloze a účetní závěrce.
Z hlediska majetkové situace účetní jednotky, je podstatné s ohledem na princip
významnosti uvést drobný nehmotný a hmotný majetek, jenž nebyl uznán za aktivum. Jelikož
u některých účetních jednotek může jeho celková výše hrát významnou roli. (Březinová,
2013)
Vztahy se spřízněnou osobou
Spřízněná strana je osoba nebo podnik, který je spřízněn s účetní jednotkou sestavující
účetní závěrku. Jedná se tedy o vztahy mezi účetní jednotkou a většinovými akcionáři nebo
účetní jednotkou a členy správních, řídících a dozorčích orgánů. (Šteker, Otrusinová, 2013)
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Tento výraz, tedy „spřízněná strana“, má stejný význam jako v Mezinárodních účetních
standardech, které jsou upraveny právem Evropské unie. (Kryšková, 2012)
Účetní jednotka, která není fyzickou osobou, uvede v příloze charakter a obchodní účel
operací se spřízněnou stranou, v případě významných rizik a užitků z těchto operací. Pokud je
zveřejnění těchto rizik nebo užitků nutné k posouzení finanční situace účetní jednotky. Účetní
jednotka, která ke konci rozvahové dne, za nějž se účetní závěrka sestavuje, překročila
alespoň dvě ze tří kritérií:
1)

aktiva celkem více než 350 000 000 Kč, rozumí se jimi hodnota brutto,

2)

roční úhrn čistého obratu více než 700 000 000 Kč (výše výnosů snížená o prodejní
slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období a vynásobená
dvanácti),

3)

průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 250 (včetně případů pracovního
poměru člena k družstvu).
Účetní jednotka uvede i informaci o finančním dopadu těchto operací.9
Srovnatelnou povinnost mají i akciové společnosti, a to mezi účetní jednotkou a jejími

většinovými akcionáři, dále mezi účetní jednotkou a členy správních, řídících a dozorčích
orgánů. (Březinová, 2013)
V této části přílohy k účetní závěrce, účetní jednotka uvede informace o transakcích
mezi spojenými osobami. Vede-li účetní jednotka účetnictví v plném rozsahu, uvede
informace o transakcích, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou a to včetně
objemu takových transakcí, povahy vztahu se spřízněnou stranou a dále ostatní informace
o těchto transakcích, které jsou podstatné pro pochopení finanční situace účetní jednotky,
jedná-li se o informace, které jsou významné a dále pokud nebyly uzavřeny za běžných
tržních podmínek.
Tyto informace účetní jednotka není povinna v příloze uvádět, pokud byly transakce
provedeny mezi účetní jednotkou a společníkem, kterým jsou plně vlastněny.
Účetní jednotka má možnost seskupovat informace o jednotlivých transakcích podle
jejich charakteru s výjimkou případů, kdy jsou samostatné informace nezbytné pro pochopení
dopadu těchto transakcí na finanční situaci účetní jednotky. (Kryšková, 2012)
9

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů (§ 39, odstavec 9c)
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Náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti
V případě, že účetní závěrka společnosti podléhá auditu, tak v následující části uvede
účetní jednotka odděleně informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu
auditorovi nebo auditorské společnosti za účetní období. V členění na:


povinný audit účetní závěrky,



jiné ověřovací služby,



daňové poradenství,



jiné neauditorské služby.
Podléhá-li účetní jednotka konsolidované účetní závěrce, není povinna tyto informace

uvádět, pokud jsou tyto informace uvedeny v příloze v konsolidované účetní závěrce.10
Informace o cenných papírech
V další části přílohy účetní jednotka uvede počet a jmenovitou hodnotu či ocenění
vydaných akcií, obdobně postupuje u změn podílů. Dále uvede informace o vyměnitelných
dluhopisech nebo podobných cenných papírech. (Březinová, 2013)
Informace o tržbách a zřizovacích výdajích
Účetní jednotka, která není fyzickou osobou a překročila ke konci rozvahového dne dvě
ze tří kritérií pro konsolidaci, uvede informaci o rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků
a služeb dle kategorií činností či zeměpisných trhů, pokud se mezi sebou činnosti a trhy
významně liší.
Dále uvede vysvětlení částky vykázané v položce zřizovací výdaje. Tato položka
potřebuje vysvětlení v případě, že se jedná o významné účetní jednotky.11
2.4.3.3 Nepřetržitost pokračování účetní jednotky
Účetní jednotka uvede všechny informace, které by podstatně ovlivnily nepřetržitost
činnosti účetní jednotky či ji omezovaly. Účetní jednotka popíše všechny důvody těchto
negativních situací, předpokládané následky a přijatá opatření.12

10

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů (§ 39, odstavec 11)
11
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů (§ 39, odstavec 13a, b)
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Mezi takové činnosti, které by ovlivnily nepřetržitost pokračování účetní jednotky,
můžeme řadit např. vykazování dlouhodobých ztrát, naplnění potencionálního úpadku
(insolvence), nerealizování prodeje svých významných aktiv, předpokládané ekologické
škody, daňové doměrky (probíhá daňové řízení) nebo záruky za vadný výrobek a z toho
vyplývající náhrady škod apod. Účetní jednotka je povinna přijmout opatření, např. se jedná
o posílení vlastního kapitálu ze strany většinového akcionáře, zvýšení základního kapitálu
peněžitými vklady nebo sloučení s jinou účetní jednotkou. (Ryneš, 2014)
2.5

Přehled o peněžních tocích (cash flow)
Mezi povinnou součást účetní závěrky patří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha.

Neméně důležitou avšak českou legislativou ponechán jako dobrovolnou je přehled
o peněžních tocích neboli cash flow.
Sestavení přehledu o peněžních tocích se řídí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a která vychází
z Mezinárodních účetních standardů IAS 7 „Výkaz peněžních toků“, dále se řídí
ČÚS č. 023 – přehled o peněžních tocích. (Hakalová, 2010)
„Smyslem výkazu cash flow (přehledu o peněžních tocích) je vysvětlit změny peněžních
prostředků a peněžních ekvivalentů daného podniku za účetní období. Účetní jednotka si může
zvolit metodu zpracování výkazu cash-flow, obsahovou náplň peněžních prostředků
a peněžních ekvivalentů.“ Jak tvrdí Dluhošová (2010, s. 60)
Analýzu cash flow může účetní jednotka tvořit přímou nebo nepřímou metodou. Přímá
metoda spočívá v totální bilanci všech příjmů a výdajů (platební kalendář), přičemž cash flow
se tvoří jako rozdíl. Výkaz cash flow, který je tvořen pomocí nepřímé metody, je stanoven
jako součet čistého zisku po zdanění a odpisů za dané období a přírůstků či úbytků
příslušných položek aktiv a pasiv oproti počátečnímu stavu. (Dluhošová, 2010)
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
Mezi peněžní prostředky řadíme peníze v hotovosti včetně cenin, peněžní prostředky
vedené na bankovním účtu, případně peníze na cestě. Za peněžní ekvivalenty se považují
dlouhodobé peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou či likvidní cenné papíry,

12

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů (§ 39, odstavec 14)
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peněžními ekvivalenty se tedy rozumí krátkodobý likvidní majetek směnitelný za předem
známou částku peněžních prostředků. (Dluhošová, 2010)
Povinností účetní jednotky je uvést v příloze položky, jenž jsou zahrnuty do peněžních
prostředků či peněžních ekvivalentů. Účetní jednotka má možnost uvést uplatňovanou zásadu,
kterou přijala pro určování obsahové náplně peněžních prostředků a ekvivalentů.
Dále v příloze uvede změnu uplatňované zásady včetně změny v modelu, konstrukci
a obsahové náplně ukazatelů oproti předchozímu účetnímu období, včetně předpokládaných
následků.13
2.5.1 Struktura cash flow
Zpravidla se struktura o peněžních tocích člení podle základních aktiv podniku a to na:


cash flow z provozní činnosti, provozní činností se rozumí základní výdělečná činnost
účetní jednotky,



cash flow z investiční činnosti, investiční činností se rozumí pořízení a prodej
dlouhodobého majetku, popřípadě činnost související s poskytováním úvěrů, zápůjček
a výpomocí,



cash flow z finanční činnosti, finanční činností se rozumí činnost, která má za následek
změny ve velikosti a složení vlastního kapitálu a dlouhodobých či krátkodobých
závazků.
Přehled o peněžních tocích obsahuje peněžní toky z provozní, investiční a finanční

činnosti nekompenzované. Případné výjimky týkající se tohoto ustanovení, budou uvedeny
účetní jednotkou v příloze k účetní závěrce.14
2.6

Přehled o změnách vlastního kapitálu
Výkaz týkající se změn vlastního kapitálu má za úkol podávat informace o zvýšení nebo

snížení jednotlivých složek tvořících vlastní kapitál mezi dvěma rozvahovými dny.
Rok 2002 přinesl změnu v návaznosti na výkaz o změnách vlastního kapitálu, to
znamená, že účetní jednotky, které sestavují rozvahu v plném rozsahu, mají povinnost sestavit
13

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů (§ 40, odstavec 4)
14
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů (§ 41, odstavec 1, 2, 3 a 4)
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spolu s rozvahou, výkazem zisku a ztráty, přílohou i přehled o změnách vlastního kapitálu
nebo uvést popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období. (Kryšková, 2012)
Významné položky, které se týkají zvýšení či snížení jednotlivých složek vlastního
kapitálu, účetní jednotka okomentuje v příloze, případně rozšíří daný přehled o další položky.
Tab. 2.2 Ukázka přehledu o změnách vlastního kapitálu
Přehled o změnách ve vlastním kapitálu
Společnost WE, s. r. o.
Přehled o změnách ve vlastním kapitálu
za měsíční období končící 31. 12. 20X1 v Kč
31. 12.
změny změny
20X1
+
Základní kapitál
610 000
--------Změny ve vlastním kapitálu
0
----z toho:
fond z přecenění
0 + 1 000
----neuhrazená ztráta z minulých let
-10 200
VH BÚO (leden – listopad)
+200
x
VH BÚO (prosinec)
+20 560
Vlastní kapitál celkem
600 000 +21 560
x

31. 12.
20X1
610 000
-9 200
+1 000
-10 200
+200
+20 560
621 560

Zdroj: Bokšová, 2013, s. 386
2.7

Účetní závěrka
„Účetní závěrkou se obecně rozumí souhrn prací, který na konci každého roku završuje

celoroční proces vedení účetnictví.“Jak tvrdí Kryšková (2012, s. 283)
Ze zákona je účetní jednotka povinna k poslednímu dni účetního období uzavřít účetní
knihy a dále sestavit účetní závěrku.
V účetnictví rozlišujeme účetní uzávěrku a účetní závěrku. Účetní uzávěrka znamená,
že účetní jednotka doúčtuje všechny účetní případy a to k poslednímu dni účetního období,
dále zaúčtuje zisk, daň z příjmů a uzavře účetní knihy. Následně účetní jednotka sestaví účetní
závěrku.
Účetní závěrku jako soubor účetních výkazů tvoří:
a)

rozvaha (bilance),

b)

výkaz zisku a ztráty,

c)

příloha.
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Dále účetní závěrka může obsahovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách
vlastního kapitálu. Povinně tyto výkazy sestavuje účetní jednotka, která podléhá auditu.
(Kryšková, 2012)
2.7.1 Účetní závěrka v plném a zjednodušeném rozsahu
Účetní jednotky sestavují účetní závěrku ve zjednodušeném nebo plném rozsahu. Účetní
závěrku v plném rozsahu povinně sestavují a předkládají akciové společnosti, dále účetní
jednotky, které podléhají auditu a mají povinnost zveřejňovat údaje z účetní závěrky a výroční
zprávy.15
Ostatní účetní jednotky mohou sestavovat účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu.
Avšak účetní jednotky se mohou rozhodnout pro sestavení účetní závěrky v plném rozsahu.
(Hakalová, 2010)
2.7.2 Druhy účetních závěrek
Účetní závěrka se sestavuje ke dni, kdy se uzavírají účetní knihy, tedy k rozvahovému
dni. Z tohoto hlediska rozlišujeme účetní závěrku řádnou, mimořádnou a mezitímní.
(Kryšková, 2012)
Řádná účetní závěrka
Účetní závěrka řádná se sestavuje pouze k poslednímu dni účetního období,
rozvahovým dnem je tedy poslední den účetního období. Účetním obdobím se rozumí buď
kalendářní rok, rozvahovým dnem je tedy 31. 12. nebo hospodářský rok, rozvahovým dnem
se stává poslední den hospodářského roku.
Využije-li účetní jednotka hospodářský rok, je povinna o tom informovat místně
příslušného správce daně. (Strouhal, 2013)
Mimořádná účetní závěrka
Účetní závěrku mimořádnou sestavuje účetní jednotka v případě, že účetní závěrku
sestavuje k jinému než poslednímu dni účetního období. Případy, kdy účetní jednotka
sestavuje účetní závěrku mimořádnou, uvádí zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 17
odstavec 2. (Kryšková, 2012)

15

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (§ 18 odstavec 3)
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Mezitímní účetní závěrka
Účetní závěrka mezitímní je sestavována v průběhu účetního období a k jinému datu
než je rozvahový den. K datu, kdy je účetní závěrka mezitímní sestavována se účetní knihy
neuzavírají, nýbrž se provádí inventarizace.
Takový to typ účetní závěrky je vyžadován v případech, kdy dochází k přeměně
obchodní korporace (např. fúze, rozdělení obchodní korporace, převod jmění na společníka).
(Hakalová, 2010)
Rozvaha (bilance)
Rozvaha neboli bilance je nedílnou součástí účetní závěrky. Podává přehled o stavu
majetku, dle likvidnosti a zdrojích jeho krytí, podle původu kapitálu k určitému datu. Rozvaha
je založena na tzv. bilančním principu, který znamená, že celková aktiva se musejí rovnat
celkovým pasivům. (Šteker, Otrusinová, 2013)
Právní úprava rozvahy vychází ze 4. direktivy EU. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002
Sb., k zákonu o účetnictví, pojednává o uspořádání a označování položek obsažených
v rozvaze. (Kryšková, 2012)
V rozvaze, na straně aktiv, za běžné účetní období se uvadějí tři sloupce. Ve sloupci
„brutto“ účetní jednotka uvede výši aktiv dle jednotlivých položek neupravených o opravné
položky a oprávky. Ve sloupci „korekce“ uvede účetní jednotka výši opravných položek
a oprávek, které se vážou na jednotlivá aktiva uvedená ve sloupci brutto. Ve třetím sloupci,
kterým je „netto“, se uvádí rozdíl mezi hodnotou brutto a hodnotou korekce. (Pilátová, 2014)
Údaje obsažené v rozvaze lze korigovat na základě informací, jenž jsou uvedeny
v příloze. (Kryšková, 2012)
Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)
Výkaz zisku a ztráty patří mezi účetní výkaz, který podává informace o finanční
výkonnosti podniku. Podrobně rozvádí vlastní kapitál, který je uveden v rozvaze ve výsledku
hospodaření běžného roku. Obsahuje údaje za dvě účetní období (běžné účetní období, minulé
účetní období).
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Výkaz zisku a ztráty je členěn na výsledek hospodaření z provozní činnosti, finanční
činnosti a mimořádné činnosti. Přičemž součet všech výsledků hospodaření nám dává
výsledek hospodaření z běžné činnosti.
Právně je upraven výkaz zisku a ztráty podle 4. direktivy EU. Uspořádání a označování
položek ve výkazu zisku a ztráty je dáno vyhláškou č. 500/2002 Sb., k zákonu o účetnictví,
v příloze č. 2 a to ve dvou variantách.
Výsledovka je na rozdíl od rozvahy, která se sestavuje k určitému datu, sestavována za
určité období (měsíc, čtvrtletí, rok). (Kryšková, 2012)
Principy využívané při vyplňování rozvahy a výkazu zisku a ztráty
Účetní jednotka se při vyplňování účetních výkazů, rozvahy a výsledovky řídí principy,
jedná se o následující:


rozvaha a výkaz zisku a ztráty se sestavují v jednotkách české měny,



jednotlivé položky jsou vykazovány v celých tisících korunách,



účetní jednotky, jejichž výše aktiv celkem, tedy hodnota „netto“, je deset miliard a více,
mohou vykazovat jednotlivé položky v celých milionech Kč, avšak tato skutečnost musí
být uvedena ve všech částech účetní závěrky,



položka „netto“ a položka „pasiva celkem“ se musí rovnat,



dále výsledek hospodaření za účetní období, který je uveden ve výkazu zisku a ztráty se
musí rovnat výsledku hospodaření běžného účetního období, jenž je vykazován
v rozvaze,



účetní jednotka vyplňuje všechny řádky rozvahy a výkazu zisku a ztráty, v případě, že
některý z řádků není vyplněn, účetní jednotka řádek neproškrtává, nevpisuje nuly ani
jiná znaménka,



účetní jednotky nemohou rozdělovat řádky na horní a dolní polovinu nebo vpisovat
číselné údaje mezi řádky či do textu.
V rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty se jednotlivé údaje uvádějí za běžné a za minulé

období. Pokud účetní jednotka zahajuje podnikatelskou činnost nebo vstupuje do livkidace
v běžném účetním období a dále u účetních jednotek v úpadku se v rozvaze za minulé účetní
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období uvedou údaje ze zahajovací rozvahy a ve výkazu zisku a ztráty se sloupec za minulé
účetní období nevyplňuje. (Kryšková, 2012)
2.8

Vzájemné vazby mezi účetními výkazy
Mezi účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow a přehled o změnách

vlastního kapitálu) existuje velké mnžoství vzájemných vazeb, které níže zachycuje obrázek
č. 2.2.
Obr. 2.2 Vzájemná provázanost mezi účetními výkazy

Přehled o peněžních tocích

Přehled
o změnách
vlastního
kapitálu

Rozvaha

PS
peněžních
prostředků
DM

Vlastní
kapitál

Výdaje

Výkaz zisku a ztráty

Zvýšení
a snížení
vlastního
kapitálu
Náklady
Výnosy

Výsledek
hospodaření
Oběžná
aktiva

Příjmy

KS
peněžních
prostředků

Peněžní
prostředky

Cizí zdroje

Zdroj: Šteker, Otrusinová, 2013, s. 238
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Výsledek
hospodaření

2.9

Účetní závěrka z pohledu mezinárodního účetnictví
Obchodní společnosti, které jsou emitenty cenných papírů, registrovaných na

regulovaném trhu cenných papírů v členských státech EU, jsou povinny dle § 19a, zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví při účtování a sestavování účetní závěrky použít mezinárodní
účetní standardy upravené právem Evropské unie.
Účetní závěrka podle IAS 1 obsahuje výkaz o finanční situaci (rozvaha), výkaz
o finanční výkonnosti (výsledovka), výkaz o úplném hospodářském výsledku, výkaz
o změnách ve vlastním kapitálu, výkaz o peněžních tocích a komentář, jehož obsahem je
přehled o podstatných účetních pravidlech a další vysvětlující komentáře.
Kromě výše vyjmenovaných základních složek účetní závěrky, rovněž mnoho účetních
jednotek zveřejňuje finanční přehled, který interpretuje hlavní ukazatele finanční výkonnosti
účetní jednotky a její finanční pozici. (Náhlovská, 2013)
2.9.1 Komentář k účetní závěrce
Aby uživatel účetní závěrky lépe porozuměl účetním výkazům, tak účetní jednotka
sestavuje komentář k účetní závěrce. Základní požadavky na obsahovou náplň komentáře
k účetním výkazům jsou formulovány v rámci IAS 1. (Dvořáková, 2014)
Komentář je tedy samostatnou složkou účetní závěrky, který poskytuje informace
o základu účetní přípravy a konkrétních použitých účetních pravidlech. Podle Mezinárodních
standardů účetního výkaznictví musí splňovat následující podmínky:


prezentovat informace o základně zpracování účetní závěrky a konkrétních účetních
pravidlech,



zveřejnit údaje, které jsou vyžadované jinými standardy IFRS, a které nejsou obsaženy
v rozvaze, výsledovce, výkazu změn vlastního kapitálu a ani ve výkazu peněžních toků,



dále je povinností komentáře poskytnout další informace, které nejsou uvedeny
v rozvaze, výsledovce, výkazu změn vlastního kapitálu, výkazu peněžních toků,
nicméně jsou významné k pochopení kteréhokoliv z daných výkazů. (Náhlovská, 2013)
Povinností komentáře je být v rozsahu proveditelnosti prezentován systematicky. Každá

položka, která je obsažena v rozvaze, výsledovce, výkazu změn vlastního kapitálu a výkazu
peněžních toků musí být označena křížovým odkazem ve vztahu na informace obsažené
v komentáři. (Hakalová, 2010)
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Struktura komentáře
Zpravidla má komentář k účetní závěrce, jenž je předkládán uživateli, následující
strukturu informací:


prohlášení o shodě s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví,



souhrnná informace o používaných účetních pravidlech,



doplňující informace k položkám, které jsou obsaženy v rozvaze, výsledovce, výkazu
změn vlastního kapitálu a výkazu peněžních toků,



dále ostatní zveřejnění (např. se jedná o sídlo a právní formu účetní jednotky, popis
povahy podnikových operací, název mateřského podniku apod.). (Dvořáková, 2014)
Je potřeba, aby byla zachována, co nejvěrněji struktura komentáře. Avšak v určitých

situacích je nutné nebo žádoucí, aby bylo změněno pořadí některých položek obsažených
v komentáři. Například se jedná o informace o změnách reálné hodnoty uznané ve
výsledovce, které lze zkombinovat s informacemi o splatnosti finančních nástrojů, i když se
první z výše uvedených údajů vztahuje k výsledovce a druhý k rozvaze.
Komentář, jenž poskytuje informace o základně přípravy účetní závěrky a konkrétních
použitých účetních pravidlech, je prezentován jako samostatná část účetní závěrky.
(Hakalová, 2010)
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3

CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI OPTYS, SPOL. S R. O.
Česká obchodní společnost OPTYS, spol. s r. o. patří mezi kapitálové společnosti, jedná

se tedy o společnost s ručením omezeným, zabývající se zejména ofsetovým a digitálním
tiskem.
Firma byla založena uzavřením společenské smlouvy dne 29. října 1991. Předmětem
podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
a dalším předmětem činnosti je myslivost.
Poslání společnosti OPTYS, spol. s r. o. zní: „prosazováním nových trendů
v polygrafii šetříme čas a prostředky zákazníka, usnadňujeme mu život a prostřednictvím jeho
spokojenosti dáváme práci svým zaměstnancům. Garancí vlastní práce a poctivým chováním
zlepšujeme kulturu podnikání.“16
Obr. 3.1 Logo společnosti

Zdroj: Webové stránky společnosti OPTYS, spol. s r. o. Dostupné z: www.optys.cz
3.1

Historie společnosti
Polygrafická a obchodní společnost OPTYS, spol. s r. o. má v Opavě dlouholetou

tradici, která sahá až do roku 1719. Za vznikem tiskařství v Opavě stál Jan Václav Šindler,
faktor olomoucké tiskárny, který přinesl do Opavy zkušenosti z doby, kdy vedl tiskárnu právě
v Olomouci.
Novodobá historie společnosti se datuje od roku 1992. Firma vznikla privatizací
výrobního závodu Moravských tiskařských závodů Olomouc. V době privatizace firma
zaměstnávala

46

pracovníků,

kteří

využívali

zastaralých

technologií

knihtisku

a maloofsetového strojového parku, který umožňoval maximálně dvoubarevný tisk.
Privatizací nastalo období rozvoje firmy, které si vyžádalo investice do technologií a současně
16

Poslání společnosti. Dostupné z: http://www.optys.cz/soucasnost/
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budování celorepublikové obchodní sítě s vlastními expedičními sklady a maloobchodními
prodejnami. Z původních budov si firma ponechala jeden objekt na Masarykově třídě
v Opavě. V „Domě u zavřené brány“ se nachází prodejna vlastních výrobků, papírenského
zboží a malířských potřeb.17
Ve svých počátcích se OPTYS, spol. s r. o. orientovala na produkci formulářů
především pro menší podnikatele (přes 200 položek formulářů různých účetních dokladů,
celních tiskopisů, tiskopisů pro dopravu atd.), dodnes tento sortiment tvoří více jak 35 %
obchodního obratu.18
Na podzim roku 1994 zakoupili první ofsetový rotační stroj ROTATEK, který svou
kapacitou nahradil dosavadní knihtiskové archové stroje, a tím přispěl ke zvýšení produktivity
práce a objemu výroby. Díky těchto technologií firma zahájila produkci nových, speciálních
tiskopisů typu nekonečných formulářů, rychle oddělitelných sad a formulářových bloků na
samopropisovacím papíře.
Celá devadesátá léta se nesla ve znamení budování obchodní sítě. Rok 1997 byl pro
společnost přelomový. Otevřela své první dvě maloobchodní prodejny. Činnost zahájily čtyři
expediční sklady mimo Opavu (v Praze, Brně, Ústí nad Labem a Husinci u Prachatic),
zajišťující distribuci výrobků do všech regionů České republiky. V červenci téhož roku
postihla třetinu České republiky ničivá povodeň, která se nevyhnula ani Opavě. Tato situace
zapříčinila mimořádné náklady firmy. V roce 1997 se firma přestěhovala do nově
zrekonstruovaných prostor na Rybářské ulici, do areálu bývalé MERKANTY, původní
budovy tiskárny byly v roce 1999 odprodány.
Po roce 2000 společnost pokračovala v modernizaci, a to dalšími instalacemi
ofsetových rotaček, obálkovacích technologií a velkokapacitními laserovými tiskovými
systémy OCÉ a XEROX, jednobarevnými a vícebarevnými.
Rokem 2002 firma posílila své mailingové aktivity. Majetkovou účastí ve
specializované mailingové firmě Postservis SM se stali největším podavatelem České pošty
na Moravě. Rozšířili výrobu o personalizované tiskopisy, zhodnocené čárovými kódy
a číselnými řadami. Společnost tiskne speciální tiskopisy s ochrannými prvky a tlakovým
lepidlem.19
17

Interní zdroje společnosti OPTYS, spol. s r. o.
Výroční zpráva společnosti OPTYS, spol. s r. o. za rok 2012
19
Interní zdroje společnosti OPTYS, spol. s r. o.
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K 1. lednu 2003 byla úspěšně uskutečněna fúze sloučením s bývalou dceřinou
společností OPTYS print s. r. o.20
Počátkem roku 2005 byl přestěhován sklad papíru a expedice z areálu v Opavě do nově
vybudovaného logistického centra v Dolních Životicích, nedaleko města Opavy.
V roce 2006 měla obchodní společnost 100 % účast na dceřiné společnosti Mail Optys,
a. s. (dříve POSTSERVIS SM a. s.) se sídlem v Ostravě. Rozhodnutím jediného akcionáře
došlo ke sloučení obou společností, rozhodným dnem fúze se stal 1. leden 2007.21
Od 1. ledna 2009 společnost rozšiřuje produkci cenin v nových výrobních prostorech
divize Praha v bývalé tiskárně Victoria Security Printing.
V červnu roku 2011 proběhla dostavba logistického centra a výrobní haly, spolu
s vedením společnosti byli přestěhováni do nových prostor firmy OPTYS, spol. s r. o.
v Dolních Životicích, U Sušárny 301.
3.2

Současná situace společnosti OPTYS, spol. s r. o.
V souvislosti s dynamickým rozvojem společnosti vznikla i potřeba vybudovat nové

výrobní prostory a vytvořit moderní logistické centrum. To vyrostlo v roce 2005 cca 10 km za
Opavou v průmyslové zóně Dolních Životic. V následujících letech byly postaveny 4 haly,
kde byly přestěhovány tiskové stroje z provozu na Rybářské ulici v Opavě, haly byly
doplněny o moderní výrobní technologie realizovanými s přispěním evropských dotačních
zdrojů Programu INOVACE. V letošním roce se dokončuje výstavba poslední haly celého
areálu. V nových výrobních halách s polygrafickou výrobou zušlechťují papírové dokumenty
pomocí takzvaných inteligentních prvků. Firma vyrábí integrované karty, do papíru provádí
lokální laminaci, integrují do papíru RFID čipy pro bezkontaktní čtení, dále vyrábí formuláře
pro sdělování diskrétních informací, tiskopisy s integrovanou odpovědní obálkou a produkty
s bezpečnostními prvky. V těchto zabezpečených halách společnost především vyrábí široký
sortiment ceninových polygrafických výrobků, které patří mezi prestižní výrobky firmy.
V portfoliu firmy můžeme naleznout mailingové služby, které se zajišťují z nové
ostravské haly ve Vratimovské ulici. Tyto služby zahrnují rozesílání dopisů, reklamních
letáků, nabídek, výpisů z účtů a časopisů prostřednictvím poštovních operátorů, také se zde
skenují a digitalizují dokumenty, vyrábí poštovní poukázky a připravují poštovní zásilky.
20
21

Výroční zpráva společnosti OPTYS, spol. s r. o. za rok 2003
Výroční zpráva společnosti OPTYS, spol. s r. o. za rok 2006
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Zaměstnanci denně pracují s variabilními daty klientů, s číselnými řadami a čárovými kódy
v zabezpečených prostorách společnosti.
Firma využívá tří expedičních skladů v Dolních Životicích, Husinci a v Praze. Dále
společnost využívá dvou skladů mimo Českou republiku, jeden sklad se nachází na Ukrajině
a druhý expediční sklad můžeme naleznout v Polsku.
V roce 2012 společnost OPTYS, spol. s r. o. zaměstnávala 398 zaměstnanců a roční
obrat dosáhl 449 568 tis. Kč. V současné době pracuje ve společnosti 392 zaměstnanců
a roční obrat v roce 2013 dosáhl 417 154 tis. Kč.
OPTYS, spol. s r. o. už není jen tiskárnou. Kromě tiskárny se v Dolních Životicích
nachází také velkoobchod školních, kancelářských a výtvarných potřeb. Tento sortiment se
prodává v sedmi maloobchodních prodejnách po celé České republice (Opava, Olomouc,
Bílovec, Havířov, Nový Jičín, Jablonec nad Nisou) a ve dvou prodejnách na Slovensku
(Považská Bystrica a Žilina). Prodejny se však zaměřují na ty, kteří mají hravé ruce, fantazii
a rádi si zkrášlují svět kolem sebe vlastnoručně vyrobenými originály. Pokud má zákazník do
prodejny přece jen daleko, může si objednávat zboží z pohodlí domova prostřednictvím
e-shopu. Ve svých prodejnách společnost pořádá mnoho kreativních kurzů a to jak pro děti,
tak i pro dospělé.22
Pro stabilní pozici na trhu je důležitá také skutečnost, že společnost je držitelem mnoha
certifikátů. V roce 2012 firma obhájila nebo nově získala tyto certifikáty nebo osvědčení.
V oblasti kvality výroby se jedná o ISO 9001:2008 s platnosti do února 2015, v oblasti
bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC 27001:2006 s platnosti do září 2013 a od Národního
bezpečnostního úřadu obdržela společnost osvědčení pracovat s utajovanými skutečnostmi,
který má platnost do srpna 2019. Z důvodu změny v zákoně o utajovaných skutečnostech
společnost ukončila k 31. 12. 2012 platnost tohoto certifikátu.
V oblasti životního prostředí společnost plní veškeré závazky, které vyplývají
z obecně závazných právních předpisů. V roce 2012 firma obhájila certifikát v oblasti
životního prostředí ČSN ISO 14001:2005 s platností do ledna 2014.
V další oblasti pracovně právních vztahů existuje sociálních program, který se každý
rok aktualizuje. V tomto programu jsou popsány výhody poskytované vybraným
zaměstnancům (např. příspěvky na životní pojištění a penzijní připojištění), ale i pro všechny
22
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ostatní zaměstnance (příspěvek na stravné, dodatková dovolená a další). Ve firmě je zavedena
banka pracovní doby, která řeší problém sezónnosti výroby.23
3.3

Výrobní program společnosti OPTYS, spol. s r. o.
Společnost OPTYS, spol. s r. o. má rozsáhlou oblast činností. Jedná se o digitální

a ofsetovou tiskárnu. Do svého zakázkového tisku řadí speciální tisk, kdy pro své odběratele
vyrábí produkty s hologramem, které chrání před paděláním a z obyčejné smlouvy, dárkové
poukázky či vstupenky tvoří dokument s reprezentativním designem. Firma nabízí tiskopisy
s integrovanou kartou, sloužící k marketingové komunikaci mezi společností a jejím
zákazníkem, nabízí karty dvojitou slepovací, jednoduchou vylupovací a integrovanou
samolepku. Do svého zakázkového tisku řadí diskrétní obálky, smlouvy všech druhů pojištění
či spoření s obálkou včetně klopy, formuláře s tlakovým lepidlem, ty umožňují klientovi šetřit
náklady při komunikaci se svým zákazníkem a formuláře s pinem.
Ve výrobním portfoliu firmy nalezneme firemní a marketingové tiskopisy, společnost
připraví svým zákazníkům hlavičkové papíry, prezentační desky, plakáty, letáky apod.
Zhotoví firemní faktury, zakázkové listy a další výrobky ze samopropisovacího papíru. Firma
OPTYS, spol. s r. o. je významným výrobcem tiskopisů pro Českou i Slovenskou republiku,
vyrábí bloky, knihy, složky snap-out, volné listy a jiné.
Obr. 3.1 Tiskopisy v blocích

Zdroj: Webové stránky společnosti OPTYS, spol. s r. o. Dostupné z: www.optys.cz
23
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V současné době vzrůstá potřeba ochrany citlivých dat a informací. Společnost využívá
prostředků a technologií, které umožňují spolehlivě chránit veškeré druhy tiskopisů.
K ochraně před paděláním a k zhodnocení dokumentů slouží prvky jako je hologram,
vodoznak, ražba, giloš, rastr, mikrotisk nebo fluorescentní či termochemické barvy.
Společnost tiskne nejrozšířenější formu cenného papíru - akcie, předtisky cenin,
osvědčení a certifikáty, poukázky a stravenky pro zaměstnance, krátkodobé cenné
papíry – šeky a šekové knížky, obligace – dluhopisy, směnky, losy, jízdní doklady, statní
dokumenty jako jsou pasy, průkazy, osvědčení, povolení, technické průkazy, vstupní průkazy,
celní dokumenty, kolky a jiné státní dokumenty. Společnost dále vyrábí vstupenky, záruční
listy, vysvědčení, osvědčení, pojistné dokumenty, vkladní knížky, výroční bankovky,
parkovací karty aj. Ve výrobním programu firmy mimo jiné nalezneme chráněné dokumenty,
jedná se o speciální zabezpečený papír s viditelnými a neviditelnými vlákny pro výrobu
důležitých dokumentů (kupní smlouvy, smlouvy o převodu nemovitostí, darovací smlouvy,
mandátní smlouvy či závěti), které jsou určené nejen pro firmy, ale i pro občany.
Obr. 3.3 Ukázka výrobku - akcie

Zdroj: Webové stránky společnosti OPTYS, spol. s r. o. Dostupné z: www.optys.cz
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Obr. 3.4 Ukázka výrobku - stravenka

Zdroj: Webové stránky společnosti OPTYS, spol. s r. o. Dostupné z: www.optys.cz
Firma má povolení pro tisk poštovních poukázek. Vyrábí poštovní poukázky typu A, C,
dobírkové poukázky typu A. Společnost OPTYS, spol. s r. o. dále vyrábí, slovenské poštovní
poukázky typu U. Následně jsou tyto poukázky dodávány v kusovém nebo počítačovém
provedení (tj. provedení v nekonečném skládaném pásu s vodícími lištami po stránkách).
Společnost využívá malonákladového tisku, výhodou takového tisku je bezesporu jeho
rychlost. Oproti ofsetu je výhodou, že vytiskne i malé množství. Digitální malonákladový tisk
umožňuje personalizaci bez navýšení ceny. Firma tiskne formuláře, bloky, plakáty, letáky,
kupóny, skripta, různé katalogy, brožury. Zákazník má možnost vybírat z katalogu
novoročenek, které společnost vydává každý rok, tisknou i individuální návrhy zákazníků.
OPTYS, spol. s r. o. poskytuje kompletní mailingové služby. Mailingové služby
zpracuje od grafického návrhu, výroby dokumentů a obálek až po personalizaci s variabilními
údaji, která jsou neodmyslitelnou součástí direct mailových zásilek.
Školám a školským zařízením firma poskytuje kompletní služby. Vyrábí tiskopisy pro
školy a vysvědčení. Prodej vysvědčení podléhá zvláštnímu režimu prodeje – je určeno pouze
pro školy a školské zařízení. Dále má v nabídce zakázkový tisk pro školy (např. žákovské
knížky, diplomy apod.), katalogy (školních potřeb, výtvarných potřeb, kancelářských potřeb
apod.), učební pomůcky, balíčky pro prvňáčky a předškoláky, speciální sešity atd.24

24
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3.4

Zákazníci společnosti
Mezi významné zákazníky společnosti patří hlavně Ministerstvo financí ČR, dále

Sodexo Česká republika, Sodexo Slovenská republika, jedná se o poskytovatele facility
managementu služeb a služeb pro firemní stravování, Finanční ředitelství ČR, Česká pošta,
Státní tiskárna cenin, dopravní podniky. Firma dále dodává své výrobky pojišťovně Generali,
AXA ČR, AXA SK, Aegon pojišťovně, Všeobecné zdravotní pojišťovně, ING group, Makro
ČR, Stavební spořitelně České spořitelny, Raiffeisenbank atd.25
Obchodní pozice na trhu v oblasti formulářů pro podnikatele je dána dlouholetou
spoluprací s více než čtyřmisty smluvními partnery, kteří jsou celoplošně rozmístěni po celé
České republice. Tato obchodní síť je zásobována včetně Dolních Životic, také z vlastních
expedičních skladů z Prahy a Husince u Prachatic. Obchodní pozice na trhu s adresnými
tiskopisy je stavěna na výrobě formulářů pro různé druhy pojištění a spoření a pokrývá
celoplošně všechny významné finanční instituce. Tato produkce je nosná. Produkce digitální
a mailingová je stabilní, produkce ceninová je rozvojová.26
3.5

Hodnocení roku 2012 a let předcházejících a předpokládaný vývoj v následujících
letech
Rok 2012 byl pro firmu úspěšný. Společnost ukončila stěhování do nového areálu

v Dolních Životicích, čímž se na jednom místě uzavřel celý výrobní proces. Tento krok se tak
pozitivně projevil na efektivnosti produkčních procesů. Rozsáhlé technologické inovace
v roce 2011 příznivě ovlivnily tržby a zisk v roce 2012 a budou mít dále pozitivní vliv na
vývoj ekonomiky společnosti v dalších letech.27

25
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27
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Obr. 3.4 Pohled na areál v Dolních Životicích

Zdroj: Webové stránky společnosti OPTYS, spol. s r. o. Dostupné z: www.optys.cz
Společnost ve sledovaném období dosahovala zpravidla kladného výsledku hospodaření
za běžnou činnost. Avšak rok 2011 byl pro společnost OPTYS, spol. s r. o. komplikovaný.
Společnost procházela restrukturalizací nosné technologie a zaměstnanci se stěhovali z Opavy
a Prahy do nového areálu v Dolních Životicích, kde skončila výstavba další výrobní haly
a administrativy. Zároveň byla zrušena výroba v Praze a tyto události měly za následek
mimořádné milionové náklady, jenž byly spojeny s kurzovými rozdíly, odstupným,
stěhováním technologií a vícenáklady s kooperacemi, které řešily výpadky stěhovaných
výrobních kapacit.28
V roce 2010 společnost dále posilovala obchodní pozici i v zahraničí, kde dodávala
formuláře pro finanční instituce, které patří mezi bonitní klienty. Dále posilovala pozice těch
odběratelů, kteří patřili do rozvojové produkce firmy. Rok 2010 se nesl ve znamení
pokračování dostavby areálu v Dolních Životicích.29
V roce 2009 společnost rozšířila své výrobní kapacity o pronájem dalších výrobních
prostor v Praze, v bezprostřední blízkosti expedičního skladu. V těchto prostorech probíhala,
28
29

Výroční zpráva společnosti OPTYS, spol. s r. o. za rok 2011
Výroční zpráva společnosti OPTYS, spol. s r. o. za rok 2010
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jak klasická polygrafická výroba, tak i speciální výroba ceninová. V souvislosti s rozšířením
výrobních kapacit, firma postupně zaměstnala 50 nových zaměstnanců.30
V roce 2008 firma vykazuje největšího výsledku hospodaření za běžnou činnost ve
sledovaném období. Mimo jiné to souvisí s posilováním obchodní pozice a to především
s dodávkami formulářů pro finanční instituce, které patří mezi bonitní klientelu. Mezi
významné klienty společnosti patřilo např. Ministerstvo financí nebo Česká pošta s. p. apod.
I v roce 2007 a 2006 společnost posilovala svou obchodní pozici a to především
dodávkami formulářů pro finanční instituce.31
Výsledky hospodaření za běžnou činnost prezentuje následující graf č. 3.1.
Graf č. 3.1 VH za běžnou činnost společnosti OPTYS, spol. s r. o. v letech 2006 - 2012

VH za běžnou činnost ve sledovaném
období
2006 - 2012 (v tis. Kč)
výsledek hospodaření

30 000 Kč

27 222 Kč

25 000 Kč
17 795 Kč

20 000 Kč
15 000 Kč

15 417 Kč

13 292 Kč 13 516 Kč

10 000 Kč

6 801 Kč

5 000 Kč
- Kč

-5 000 Kč

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-10 000 Kč
-15 000 Kč

-10 149 Kč
účetní období

Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společnosti OPTYS, spol. s r. o.
let 2006 - 2012
Snahou společnosti je v oblasti výroby a prodeje dále posilovat objemy ceninového
tisku k nárůstu vývozů ceninových produktů směrem na východní trhy. Největší důraz klade
30
31

Výroční zpráva společnosti OPTYS, spol. s r. o. za rok 2009
Výroční zpráva společnosti OPTYS, spol. s r. o. za rok 2008, 2007 a 2006
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společnost na zvýšení produkce inovovaných výrobků, které jsou vyráběny novými
technologiemi, jedná se o chráněné produkty a hromadnou výrobu stíratelných losů.
V roce 2012 firma založila organizační složku na Slovensku, kde byly otevřeny i dvě
maloobchodní prodejny. Tyto maloobchodní prodejny by měly v následujících letech zajistit
rozvoj obchodu se zaměřením na školy a potřeby pro výtvarníky. Za rok 2012 vykázala tato
organizační složka ztrátu a to ve výši 95 932 Eur.32

32

Výroční zpráva společnosti OPTYS, spol. s r. o. za rok 2012
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4

ANALÝZA A NÁVRH PŘÍLOHY SPOLEČNOSTI OPTYS, SPOL.
S R. O.
Účetní závěrka za rok 2012 sestavená společností OPTYS, spol. s r. o., se skládá

z rozvahy k datu 31. 12. 2012, výkazu zisku a ztráty za rok končící k 31. 12. 2012, přehledu
o peněžních tocích za rok končící k 31. 12. 2012, přehledu o změnách vlastního kapitálu za
rok končící k 31. 12. 2012 a v neposlední řadě přílohy k této účetní závěrce, v jejímž obsahu
uživatel účetní závěrky nalezne popis použitých podstatných účetních metod a další
vysvětlující informace.
Účetní závěrka společnosti OPTYS, spol. s r. o. podléhá auditu, protože byly splněny
podmínky pro ověření účetní závěrky auditorem. Účetní závěrka je součástí výroční zprávy.
Společnost sestavila rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu k účetní závěrce v plném rozsahu.
Společnost OPTYS, spol. s r. o. sestavuje účetní závěrku pouze podle platných českých
předpisů. Dle § 19a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, se na
společnost nevztahuje povinnost sestavovat účetní závěrku podle Mezinárodních standardů
účetního výkaznictví.
Účetní jednotka používá pro vedení účetnictví účetní program ESO9. Při sestavování
účetní závěrky, tedy i přílohy k účetní závěrce, účetní jednotka používá programy Microsoft
Word a Microsoft Excel.
Příloha k účetní závěrce za rok 2012 společnosti OPTYS, spol. s r. o.
Ze zákona je povinností účetní jednotky v příloze uvést rozvahový den (31. 12. 2012).
26. 3. 2013 je datum skutečného sestavení účetní závěrky, jedná se o okamžik, kdy statutární
orgán společnosti připojil podpisový záznam.
Příloha se skládá z několika částí, které jsou očíslovány. Jedná se o obecné údaje
o účetní jednotce, údaje o propojených osobách, údaje o zaměstnancích a odměnách orgánů
společnosti, informace o půjčkách, úvěrech a ostatních plněních, informace o použitých
účetních metodách a způsobu oceňování, odchylky od použitých účetních metod a způsobu
oceňování, způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku, doplňující informace
k rozvaze, doplňující informace k výkazu zisku a ztráty, informace týkající se majetku
a závazků, náklady a výnosy z provozního výsledku hospodaření v druhovém členění,
informace, které nejsou vykázány v rozvaze (bilanci), dále informace o významných
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transakcích uzavřených se spřízněnou stranou, které nebyly uzavřeny za běžných tržních
podmínek, celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti,
informace o akciích, dluhopisech a podobných cenných papírech, informace o tržbách, dále
předpoklad nepřetržitosti pokračování činnosti účetní jednotky, srovnatelnost informací
uvedených v rozvaze, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách vlastního kapitálu
a doplňující informace k přehledu o peněžních tocích.
Obecně by příloha k účetní závěrce neměla obsahovat položky, které společnost nemá.
Společnost OPTYS, spol. s r. o. v prvním odstavci přílohy uvádí, že příloha k účetní
závěrce byla sestavena v souladu s českou legislativou.
Zpravidla se informace o shodě přílohy s legislativou a východisky pro sestavení
přílohy uvádějí v přední části. Návrh odstavce, který se věnuje základním východiskům pro
sestavení přílohy, by v případě společnosti OPTYS, spol. s r. o. mohl vypadat následovně.
Přiložená účetní závěrka (nekonsolidovaná) byla připravena v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o účetnictví)
a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění platném pro rok 2013 a 2012.
Dále společnost v prvním odstavci přílohy uvádí, že údaje obsažené v příloze k účetní
závěrce jsou uváděny v celých tis. Kč, pokud není uvedeno jinak.
Součástí bakalářské práce je příloha k účetní závěrce včetně rozvahy a výkazu zisku
a ztráty společnosti OPTYS, spol. s r. o., uvedena v příloze č. 1.
4.1

Obecné údaje o účetní jednotce
Společnost OPTYS, spol. s r. o. při sestavování přílohy k účetní závěrce za rok 2012

využívá, jak popisu, tak formu tabulek.
V rámci obecných údajů, společnost uvedla všechny potřebné informace. Jedná se
o název obchodní firmy, sídlo firmy, identifikační číslo, právní formu, předmět podnikání
a datum vzniku. V příloze účetní jednotka tyto informace uvedla heslovitě.
Podstatnou součástí přílohy k účetní závěrce, které se zpravidla uvádějí v přední části
přílohy, jsou údaje o osobách, které ovládají účetní jednotku nebo v ní mají podstatný vliv.
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Společnost tyto informace prezentuje v přehledné tabulce, kde uvádí osoby, které se podílejí
svými vklady dvaceti a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky (v prvním
sloupci) a v druhém sloupci je přesně definována výše vkladu v procentech.
Dále společnost uvádí, že v roce 2012 nedošlo k žádným změnám v obchodním
rejstříku.
Druhá tabulka přílohy k účetní závěrce má za úkol informovat o členech statutárních
a dozorčích orgánů k datu 31. 12. 2012, včetně funkcí těchto členů, v případě společnosti
OPTYS, spol. s r. o. se jedná o dva jednatele společnosti.
Mezi podstatné informace, které může uživatel účetní závěrky zjistit z přílohy, patří
organizační schéma. Společnost tak učinila a v příloze č. 1 přílohy k účetní závěrce připojila
organizační schéma společnosti platné k 31. 12. 2012. Organizační schéma se skládá ze
samotného organizačního diagramu, kdy lze rozpoznat hierarchii ve společnosti včetně
zpracovatele organizačního schématu.
Návrh na doplnění obecných údajů o účetní jednotce v příloze za rok 2013
Popis společnosti OPTYS, spol. s r. o., který je prezentován v příloze k účetní závěrce
za rok 2013 by mohl být sestaven následovně.
OPTYS, spol. s r. o. (dále jen „společnost“) je společnost s ručením omezeným, která
vznikla dne 5. listopadu 1991 se sídlem U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice, Česká
republika, identifikační číslo 42869048. Hlavním předmětem činnosti je výkon práva
myslivosti a výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona.
V roce 2013 nebyly provedeny žádné významné změny v zápisu do obchodního rejstříku.
Tab. 4.3 Návrh obecných informací o účetní jednotce za r. 2013 – podíl na vlastním kapitálu
Osoby podílející se 20 a více procenty na
základním kapitálu

Podíl v účetním období (v %)
běžném

minulém

1
2

Ing. Jan Vícha
Ing. Svatopluk Vavrečka

50
25

3

Ivan Svak

25

Zdroj: Vlastní zpracování dle Židlická, 2012
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Tab. 4.4 Návrh obecných informací o účetní jednotce za r. 2013 – členové statutárních
a dozorčích orgánů
Členové statutárních a dozorčích orgánů
k 31. 12. 2013

Funkce

Ing. Jan Vícha
Ivan Svak

Jednatel
Jednatel

Zdroj: Vlastní zpracování dle Židlická, 2012
V rámci úvodních údajů o společnosti OPTYS, spol. s r. o., by účetní jednotka mohla
uvést informace týkající se organizační složky na Slovensku. V příloze tato informace není
vůbec uvedena. Výroční zpráva o organizační složce na Slovensku informuje, avšak tato
informace by měla být prezentována i v příloze k účetní závěrce.
4.2

Údaje o propojených osobách
V bodě dvě „Údaje o propojených osobách“, účetní jednotka v tabulce informuje, že

mezi společníky v roce 2012 nedošlo k uzavření žádné dohody, které by zakládaly
rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu. Dále příloha informuje,
že mezi propojenými osobami nedošlo k uzavření ovládacích smluv nebo smluv o převodu
zisku.
4.3

Údaje o zaměstnancích a odměnách orgánů společnosti
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli
účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, uvádí, že povinnou součástí přílohy jsou
informace o průměrném počtu zaměstnanců a výše osobních nákladů.
Účetní jednotka tak v příloze za rok 2012 učinila a sestavila tabulku, kde uvádí
průměrný přepočtený stav zaměstnanců (398), z toho jednatelů (2). Dále uvedla výši osobních
nákladů zaměstnanců, z toho výši osobních nákladů jednatelů. Podle platné vyhlášky dále
uvedla odměny osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních a dozorčích
orgánů. Celkovou výši osobních nákladů lze vyčíst z výkazu zisku a ztráty, konkrétně se
nachází pod označením „C. Osobní náklady“, které vznikají součtem mzdových nákladů,
odměn členům orgánů společnosti a družstva, nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní
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pojištění a sociálních nákladů. Tato část přílohy odpovídá vyhlášce č. 500/2002 Sb., k zákonu
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
4.4

Údaje o půjčkách, úvěrech a ostatních plněních
Ve čtvrtém bodě přílohy k účetní závěrce za rok 2012, účetní jednotkou nazvaném jako

údaje o půjčkách, úvěrech a ostatních plněních, se uvádí, že nebyly poskytnuty žádné půjčky
nebo úvěry členům statutárních či jiných řídících a dozorčích orgánů. V případě, že nebyly
poskytnuty žádné půjčky či úvěry, společnost tyto informace nemusí v příloze k účetní
závěrce dále uvádět. Avšak společnost poskytla členům statutárních a jiných řídících
a dozorčích orgánů bezplatně osobní vozidla. Ve stejné tabulce účetní jednotka informuje
o platbě důchodového pojištění, tudíž byly uvedeny všechny významné informace.
4.5

Informace o použitých účetních metodách a způsobu oceňování
V úvodním odstavci tzv. druhého bloku přílohy o účetních metodách, účetní jednotka

jasně deklaruje, že účetní závěrka byla sestavena v souladu s obecnými účetními zásadami,
tak aby byl dodržen věrný a poctivý obraz aktiv, závazků a jiných pasiv, výsledku
hospodaření a finanční situace účetní jednotky. Dále účetní jednotka podotýká, že je
respektován předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky.
Příloha informuje uživatele o způsobu oceňování, odpisování a účetních metodách,
které společnost používala při sestavování účetní závěrky za rok 2012. Účetní jednotka je
rozdělila podle písmen na dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky a závazky následovně.
Dlouhodobý majetek
Účetní jednotka uvádí, že o dlouhodobém nehmotném majetku s výjimkou goodwillu je
účtováno od výše 20 tis. Kč. A o samostatných movitých věcech je účtováno od výše 40 tis.
Kč.
Popisným způsobem je v příloze k účetní závěrce společnosti OPTYS, spol. s r. o.
uvedeno, že dlouhodobý majetek se oceňuje pořizovací cenou, dlouhodobý majetek vytvořený
vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. Dále účetní jednotka v příloze k účetní závěrce
uvádí, že součástí ocenění nejsou úroky, zejména pak z úvěru. Dále příloha společnosti
OPTYS, spol. s r. o. obsahuje informace týkající se politiky odpisování.
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Návrh doplňujících informací k dlouhodobému majetku
Společnost OPTYS, spol. s r. o., by následující pasáž věnovanou dlouhodobému
majetku mohla rozdělit na dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek.
Společnost nevlastní finanční majetek dlouhodobý.
Zásoby
Další odstavec prezentuje informace týkající se zásob. Účetní jednotka v příloze uvádí,
že oceňování zásob probíhá v pořizovacích cenách, respektive se jedná o ceny, které vyplynou
z ocenění jejich úbytků cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen.
Dále účetní jednotka uvádí odkaz na ČÚS č. 015, podle něhož je účtováno o pořízení a úbytku
zásob.
Podstatná informace obsažená v příloze je, že do pořizovací ceny zásob účetní jednotka
započítává též náklady související s pořízením, účetní jednotka pak konkrétně uvádí přepravu,
provizi, clo a pojistné. Dále je uvedeno, že do ocenění nevstupují zejména úroky z úvěrů
a půjček poskytnutých na jejich pořízení. Účetní jednotka v příloze uvádí, že vnitropodnikové
služby, které souvisejí s pořízením zásob formou nákupu a zpracováním zásob, se do
pořizovací ceny zahrnuje pouze přepravné a vlastní náklady spojené se zpracováním
materiálu. Zásoby, které jsou vytvořeny vlastní činností, jsou oceněny vlastními náklady na
úrovni přímých nákladů dle plánových kalkulací.
V odstavci věnovanému zásobám, účetní jednotka uvedla všechny podstatné informace.
Pohledávky
Mezi další významné informace, které jsou obsahem přílohy, patří pohledávky. Účetní
jednotka pohledávky při jejich vzniku oceňuje jmenovitou hodnotou, avšak při nabytí za
úplatu nebo vkladem jsou pohledávky oceněny pořizovací cenou. Dále je uvedenou, že do
pořizovací ceny vstupují náklady, které souvisejí s pořízením, zejména se jedná o náklady na
znalecké ocenění nakupovaných pohledávek, odměny právníkům a provize.
Návrh doplňujících informací k pohledávkám
V rámci odstavce pohledávek, by účetní jednotka mohla dále uvést, že pohledávky
i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé s dobou splatnosti do 12 měsíců včetně a na
dlouhodobé s dobou splatnosti nad 12 měsíců, s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho
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roku od rozvahového dne. V případě pochybných pohledávek, by účetní jednotka uvedla, že
ocenění pochybných pohledávek je snižováno pomocí opravných položek na vrub nákladů na
jejich realizační hodnotu a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků
a věkové struktury pohledávek.
Závazky
V rámci závazků je v příloze uvedena informace o ocenění, při vzniku jsou závazky
oceněny jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací cenou. Účetní jednotka tak uvedla
všechny podstatné informace.
Návrh - daň z příjmů
Dále by účetní jednotka mohla v příloze uvést informace týkající se daně z příjmů, tato
situace popsána v příloze by vypadala například následovně.
Náklad na daň z příjmů se počítá pomocí platné daňové sazby z účetního zisku
zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované
výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na
reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy). Dále jsou zohledňovány položky,
které snižují základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta) a slevy na dani z příjmů.
Povinností účetní jednotky je uvést všechny podstatné informace, které zásadním
způsobem ovlivňují vykazované množství majetku a výši docíleného výsledku hospodaření.
Nedílnou součástí přílohy k účetní závěrce jsou změny ve způsobu oceňování,
odpisování, srovnatelnosti a opravy chyb minulých období.
Ve společnosti OPTYS, spol. s r. o. nedošlo k žádným odchylkám od použitých
účetních metod a ve způsobu oceňování, tudíž tuto informace není nutné popisovat v příloze
k účetní závěrce za rok 2012.
Způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku
Společnost uvádí, že opravné položky jsou tvořeny pouze k účtům majetku na základě
inventarizace, v případě, že snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru.
Dále uvádí, že oprávky účetní jednotka vytváří v souladu s účetními odpisy.
Příloha k účetní závěrce za rok 2012 dále rozvádí informace k oprávkám a opravným
položkám týkajících se majetku dlouhodobého charakteru, zásob a pohledávek.
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O oprávkách k dlouhodobému majetku se účtuje v návaznosti na aktualizaci odpisového
plánu. O dočasném snížení ocenění majetku dlouhodobého hmotného a nehmotného je
účtováno pomocí opravných položek. Zejména se pak jedná o snížení ceny, za předpokladu
nižší prodejní ceny, než je její ocenění v účetnictví a o dočasně zastavené investice.
V rámci zásob se opravné položky tvoří, jestliže prodejní cena snížená o náklady
spojené s prodejem je nižší, než jejich cena v účetnictví. A dále účetní jednotka informuje
o opravných položkách, které se tvoří v případě bezobrátkových, popřípadě maloobrátkových
zásob.
Účetní jednotka podává v příloze informace o opravných položkách k pohledávkám,
aby souhrn opravných položek k pohledávkám činil u pohledávek po splatnosti delší, jak 180
dnů 50 % a u pohledávek po splatnosti delší, jak 365 dnů činil až 100 %. Pokud dojde
k individuálnímu posouzení, je možnost stanovit opravné položky nižší. V případě sporných
nebo pochybných pohledávek se opravné položky tvoří bez ohledu na dobu splatnosti.
Nedílnou součástí přílohy k účetní závěrce je informace o přepočtu z cizí měny na
českou měnu. Společnost OPTYS, spol. s r. o. tak učinila a v příloze uvádí, že používá pevný
měsíční kurz ČNB.
Společnost dále uvádí, že nevlastní žádný finanční majetek. Účetní jednotka tak uvedla
všechny podstatné informace.
4.6

Doplňující informace k rozvaze
Společnost OPTYS, spol. s r. o. v následující části dále rozvádí informace, které

rozvaha a výkaz zisku a ztráty obsahují, nicméně jsou významné z hlediska analýzy
a hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření společnosti, neboť
v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty jsou vykazovány kumulovaně s dalšími položkami.
Účetní jednotka v příloze k účetní závěrce za rok 2012 odkazuje na rozvahu na položku
„B. 1. 1. Zřizovací výdaje“. Jedná se o souhrn všech výdajů, které byly vynaloženy na
založení účetní jednotky až do okamžiku jejího vzniku. Účetní jednotka v příloze uvádí, že se
zejména jedná o výdaje na soudní a správní poplatky, výdaje na pracovní cesty, odměny za
zprostředkování a dále výdaje na poradenské služby a nájemné. Účetní jednotka stanovila
dobu odpisování v trvání pěti let.
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Mezi významnou položku z výkazu zisku a ztráty, která však není zahrnuta do rozvahy,
patří položka zásob. Jedná se o zásoby, které jsou účtovány přímo do nákladů. Patří tady
operativní evidence zásob v hodnotě do 40 000 Kč, ve výši 1 346 tis. Kč, účtovanou na účtu
501 700 a operativní evidence zásob – software v hodnotě 263 tis. Kč, o kterém je účtováno
na účtu 518 800.
Následující část, doplňujících informací k rozvaze, je sestavena v několika přehledných
tabulkách.
Tabulka, která se věnuje rozpisu samostatných movitých věcí a nehmotnému majetku,
je rozdělena na skupiny stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky a inventář. Avšak
hodnoty obsažené v rozvaze nejsou totožné s hodnotami v příloze, je to v důsledku toho, že
společnost OPTYS, spol. s r. o. má organizační složku na Slovensku. A sestavená rozvaha
počítá i s touto organizační složkou, ale příloha už nikoliv.
K hodnocení a analýze finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření společnosti
OPTYS, spol. s r. o. přispívá i rozpis významných položek obsažených v položce rozvahy
„Samostatné movité věci a soubory movitých věcí“. Nicméně není nutné, aby účetní jednotka
uvedla všechny položky.
Tabulka prezentuje pořizovací cenu strojů, přístrojů a zařízení, dopravních prostředků
a inventáře. Součástí tabulky je i výše oprávek k danému majetku.
Příloha k účetní závěrce dále informuje uživatele o přírůstku a úbytku u významných
položek aktiv v roce 2012. Mezi významné položky aktiv společnost řadí nehmotný majetek,
stavby, samostatné movité věci, pozemky, zásoby a pohledávky zařazené do skupiny 31.
V rámci dlouhodobého majetku došlo v roce 2012 k přírůstku. Rozvaha zachycuje
konečný zůstatek v pořizovací ceně pod označením „B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek“
v hodnotě „brutto“. Dlouhodobý nehmotný majetek se skládá ze softwaru a jiného
dlouhodobého nehmotného majetku.
Mezi další významnou položku aktiv společnosti patří stavby, v rozvaze označeny pod
„B. II. 2. Stavby“. Příloha k účetní závěrce uvádí, že v roce 2012 došlo k přírůstku u tohoto
druhu aktiv.
Příloha dále popisuje, že u aktiva samostatné dlouhodobé věci, došlo jak k přírůstku, tak
úbytku. Rozvaha zachycuje konečný zůstatek v pořizovací ceně v hodnotě „brutto“ pod
označením „B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí“.
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V rámci aktiva pozemky v roce 2012 nedošlo k žádnému přírůstku ani úbytku. Tudíž
konečná pořizovací cena je totožná. Tato hodnota je uvedena v rozvaze v hodnotě „brutto“
pod označením „B. II. 1. Pozemky“.
Pro hodnocení finanční a majetkové situace účetní jednotky je velmi významná položka
rozvahy zásoby. Rozvaha zachycuje konečný zůstatek v pořizovací ceně zásob. Z rozvahy je
možné vyčíst, že zásoby se skládají z materiálu, nedokončené výroby a polotovarů, zboží
a poskytnutých záloh na zásoby. Avšak rozvaha zachycuje pouze konečný zůstatek ve sloupci
„brutto“ pod označením „C. I. Zásoby“, tudíž je velmi přínosné, aby příloha obsahovala jejich
přírůstky a úbytky.
V neposlední řadě, příloha uvádí informace týkající se přírůstku a úbytku položky
pohledávky skupiny 31. Avšak nastává stejná situace jako u tabulky předcházející a to, že
hodnoty obsažené v rozvaze počítají s organizační složkou na Slovensku, ale příloha už
nikoliv.
V případě, že by společnost vlastnila významné položky dlouhodobého nehmotného
majetku, které jsou významné z hlediska analýzy a hodnocení finanční a majetkové situace
a výsledku hospodaření účetní jednotky, tak by tyto doplňující informace účetní jednotka
uvedla v příloze, např. se jedná o zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje,
software, ocenitelná práva, goodwill apod.
Podstatnou součástí přílohy k účetní závěrce jsou závazky z titulu pojistného na sociální
zabezpečení a z titulu pojistného na zdravotní pojištění, jenž společnost vykazuje v příloze.
Tato hodnota však nekoresponduje s hodnotou v rozvaze, v důsledku organizační složky na
Slovensku.
Společnost dále v příloze k účetní závěrce informuje uživatele účetní závěrky
o odloženém daňovém závazku nebo pohledávce k datu 31. 12. 2012. Z přílohy lze vyčíst, že
společnosti vznikl odložený daňový dluh ze zůstatkové ceny dlouhodobého odpisovaného
majetku a to ve výši 6 515 tis. Kč a dále příloha zaznamenává vzniklou odloženou daňovou
pohledávku z neuplatněné ztráty minulých let ve výši 2 276 tis. Kč. Celkově společnosti
vznikl odložený daňový dluh (závazek) v hodnotě 4 329 tis. Kč. Tato informace je uvedena
v rozvaze v části označené „B. II. 10. Odložený daňový závazek“. Tudíž uživatel přílohy
společnosti OPTYS, spol. s r. o. má podrobné informace z jakého titulu tento odložený
daňový dluh (závazek) vznikl.
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Příloha informuje o rezervě, kterou společnost OPTYS, spol. s r. o. tvořila na sociální
a zdravotní pojištění. Z tabulky vyplývá, že počáteční stav činil 102 tis. Kč a rezerva byla
v plné výši čerpána, tudíž konečný stav rezervy na sociální a zdravotní pojištění byl nulový
k 31. 12. 2012. Tato informace je podstatná, a to z důvodu, že v rozvaze je zachycena pouze
nulová hodnota označená pod „B. I. 4. Ostatní rezerva“. Z přílohy tudíž uživatel rozpozná,
k jakým účelům byla rezerva čerpána. Účetní jednotka postupovala v souladu s platnou
vyhláškou.
Návrh odstavce – ostatní aktiva
Příloha společnosti OPTYS, spol. s r. o. by dále mohla obsahovat informace tykající se
nákladů příštích období, v rozvaze označeny pod „D. I. 1.“ a příjmů příštích období, v rozvaze
zachyceny pod „D. I. 3.“. Jednalo by se o informace vztahující se k ostatním aktivům. Např.
náklady příštích období zahrnují především leasing a jsou účtovány do nákladů období, do
kterého věcně a časově přísluší. Příjmy příštích období zahrnují zejména nájem prostor na
ulici Rybářská v Opavě a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově
přísluší.
Mezi další podstatné informace, které musí příloha obsahovat podle platné vyhlášky
k zákonu o účetnictví, patří rozpis dlouhodobých úvěrů včetně úrokových sazeb a popisu
zajištění. Jedná se o velmi citlivá data.
Společnost OPTYS, spol. s r. o., tak učinila v další tabulce, kde popisuje typ úvěru
včetně banky, která úvěr poskytla, zůstatek jistiny, splátky v roce 2013, splatnost a aktivum,
na které byl úvěr poskytnut. Společnost má jak korunové úvěry, tak eurové úvěry u KB, a. s.
Avšak není možné, aby účetní jednotka v příloze uvedla úrokové sazby a to v důsledku toho,
že společnost uzavřela s Komerční bankou, a. s. swapové obchody na fixaci úrokové sazby.
Tudíž společnost má pohyblivou úrokovou sazbu. Informaci o fixaci úrokové sazby
prezentuje část, která se věnuje doplňujícím informacím k výkazu zisku a ztráty.
Součástí informací k úvěrům je popis zajištění těchto úvěrů. Společnost OPTYS, spol.
s r. o. v příloze k účetní závěrce uvádí, že nové dlouhodobé úvěry na dostavbu areálu
v Dolních Životicích jsou zajištěny zástavním právem k areálu v Opavě, výrobní hale
v Ostravě a nově vybudovaným halám v Dolních Životicích. Další rozpis majetku, který je
zatížen zástavním právem nebo věcným břemenem včetně povahy a formy zajištění, účetní
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jednotka uvádí v části nazvané „Informace týkající se majetku a závazků“. Jedná se jak o věci
nemovité, tak movité.
V rámci doplňujících informací k rozvaze, účetní jednotka v příloze uvádí tabulku
k pořízení dlouhodobého hmotného majetku formou splátkového prodeje. Tabulka prezentuje
celkový objem smluv, již uhrazené splátky k 31. 12. 2012 a dále rozpis budoucích plateb
v členění na rok 2013 a let následujících. Krátkodobé úvěry jsou zajištěny předměty pořízené
formou splátkového prodeje. Jedná se o řezačku POLAR 115 XT včetně příslušenství,
tiskárnu XEROX 495 včetně příslušenství a technické dokumentace a skládací stroj
FOLDER. Účetní jednotka tak uvedla všechny podstatné informace.
Návrh odstavce – ostatní pasiva
V rámci ostatních pasiv by účetní jednotka mohla v příloze dále uvést informace
k výdajům příštích období, které jsou v rozvaze označeny pod „C. I. 1.“ a výnosům příštích
období v rozvaze označeny jako „C. I. 2.“. Např. výdaje příštích období zahrnují především
výdaje na dálniční známky, cestovné a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně
a časově přísluší. Výnosy příštích období zahrnují výnosy z bonusu na poštovném a jsou
účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší.
V roce 2012 nedošlo k přijetí dotací na investiční a provozní účely. Účetní jednotka
v příloze neuvádí další doplňující informace k rozvaze.
4.7

Doplňující informace k výkazu zisku a ztráty
Společnost dále pokračuje v příloze k účetní závěrce doplňujícími informacemi

k výkazu zisku a ztráty. První tabulka pojednává o derivátových obchodech. Došlo
k přecenění úrokového swapu na reálnou hodnotu k 31. 12. 2012. Účetní jednotka doložila
v příloze podklady k výpočtu reálné hodnoty derivátových obchodů dle KB, a. s., v závislosti
na tyto podklady došlo proúčtování reálné tržní hodnoty.
4.8

Informace týkající se majetku a závazků
Z § 39 odstavce 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které
jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, vyplývá, že účetní jednotka
v příloze uvádí informace k majetku a závazkům.
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Společnost OPTYS, spol. s r. o. tak učinila a uvedla v příloze k účetní závěrce za rok
2012 pohledávky a závazky ve členění dle účtových skupin. Z toho jsou dále rozvedeny na
pohledávky po splatnosti v členění na 30 – 180 dnů, 180 – 360 dnů a více než 360 dnů. Se
splatností delší než 5 let společnost žádné pohledávky ani závazky nevykazuje, tudíž tuto
informaci v příloze nemusí uvádět. Společnost nevykazuje žádné závazky po splatnosti.
Další podstatnou informací je, že společnost pořídila dlouhodobý hmotný majetek
formou finančního leasingu. Tuto informaci uvedla, kdy v tabulce vykazuje celkový objem
leasingových smluv, dále již uhrazené splátky k datu 31. 12. 2012. Tabulka dále uvádí rozpis
budoucích plateb, první sloupec se týká plateb v roce 2013 a druhý se věnuje hodnotě plateb,
které proběhnou v následujících letech. Společnost ustupuje od pořizování dlouhodobého
hmotného majetku formou leasingu.
Z hlediska posouzení majetkové situace účetní jednotky, příloha informuje o majetku,
který je používán na základě nájemních smluv. Jedná se o prodejny v Havířově, Jablonci nad
Nisou, Novém Jičíně a Olomouci. U všech těchto prodejen je doba ukončení nájmu na dobu
neurčitou. Dále se jedná o expediční sklady v Brně a Praze, zatímco expediční sklad v Praze
má dobu nájmu na dobu neurčitou, tak v expedičním skladě v Brně byla doba nájmu
ukončena dne 29. 2. 2012, tedy v roce, ke kterému se vztahuje účetní závěrka. Společnost
OPTYS, spol. s r. o. například vlastní prodejnu v Bílovci.
Účetní jednotka informuje o zástavním právu k pohledávkám, které bylo proúčtováno
v podrozvahové evidenci a to ve výši 30 683 tis. Kč.
V rámci doplňujících informací k závazkům, účetní jednotka uvedla penzijní závazky,
které jsou v celkové výši 18 tis. Kč. Jedná se o hodnotu za jeden měsíc.
Velmi podstatnou součástí přílohy k účetní závěrce je popis událostí, které se staly mezi
rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky. K takovým událostem ve
společnosti OPTYS, spol. s r. o. nedošlo, tudíž účetní jednotka takové údaje v příloze nemusí
uvádět.
V rámci informací k majetku a závazkům, společnost uvedla všechny podstatné
informace.
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4.9

Informace, které nejsou vykázány v rozvaze (bilanci)
Pro posouzení majetkové, finanční a důchodové situace účetní jednotky je velmi

významné, aby účetní jednotka v příloze uvedla údaje, které rozvaha (bilance) neobsahuje.
Společnost tak učinila a uvedla drobný hmotný a nehmotný majetek, který je účtován
přímo do zásob v jeho celkové výši 2 035 tis. Kč. Účetní jednotka tak uvedla všechny
podstatné informace.
Informace o významných transakcích uzavřených se spřízněnou stranou, které
nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek
Ve společnosti OPTYS, spol. s r. o. v roce 2012 nedošlo k žádným transakcím typu
nákup a typu prodej za celé účetní období. Není podstatné tyto informace uvádět v příloze.
4.10 Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti
Povinností účetní jednotky je v příloze uvést odděleně celkové náklady statutárnímu
auditorovi nebo auditorské společnosti. Společnost OPTYS, spol. s r. o. tak učinila a tyto
náklady odděleně popsala. Účetní jednotka uvádí náklady spojené s povinným auditem účetní
jednotky v celkové výši 114 000 Kč. Tato hodnota je obsažena ve výkazu zisku a ztráty pod
označením „B. 2. Služby“. Účetní jednotka tak uvedla všechny významné informace.
4.11 Informace o tržbách
Mezi další důležité informace, které mají podstatný význam pro uživatele účetní
závěrky, patří informace týkající se tržeb.
Účetní jednotka tak učinila a v příloze vytvořila přehledné tabulky, které jsou rozděleny
na tržby z prodeje zboží, tržby z prodeje výrobků a dále tržby z prodeje služeb. Tyto
jednotlivé tržby jsou dále rozděleny podle druhů činností. Jedná se o činnosti z polygrafické
výroby, nákupu a prodeje zboží a výkonu práva myslivosti. V neposlední řadě je uvedena
celková hodnota tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb. Celkovou hodnotu tržeb z prodeje
zboží za všechny druhy činností, uživatel nalezne ve výkazu zisku a ztráty pod označením
„I. Tržby za prodej zboží“. Hodnota tržeb z prodeje výrobků a služeb se taktéž nachází ve
výkazu zisku a ztráty pod označením „II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb“.
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Uživatel přílohy k účetní závěrce má možnost zjistit, že největší podíl na tržbách mají
tržby z prodeje výrobků z polygrafické výroby. Zatímco činnost výkon práva myslivosti
vykazuje z prodeje zboží a výrobků nulové hodnoty.
Tržby společnosti OPTYS, spol. s r. o. jsou vázány i na zahraničí, a proto účetní
jednotka rozdělila tabulku podle zeměpisného umístění trhů (tuzemsko, EU, vývoz mimo EU)
na tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb. Ovšem stále největší podíl na tržbách má právě
prodej v rámci tuzemska.
Účetní jednotka uvedla v rámci odstavce věnovanému tržbám všechny podstatné
informace.
Předpoklad nepřetržitosti trvání účetní jednotky
Ve společnosti OPTYS, spol. s r. o. nedošlo k žádným skutečnostem, které by vyvolaly
pochybnosti o schopnosti nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky.
4.12 Doplňující informace k přehledu o peněžních tocích
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů uvádí v § 40 odstavci 4 povinnost dále
vysvětlit v příloze položky, které účetní jednotka zahrnuje do peněžních prostředků
a peněžních ekvivalentů. Společnost OPTYS, spol. s r. o. za peněžní prostředky považuje
peníze v hotovosti včetně cenin, peněžní prostředky na účtu včetně přečerpání běžného účtu
a dále peníze na cestě. Za peněžní ekvivalenty účetní jednotka považuje termínované vklady
a depozitní směnky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou a dále likvidní cenné papíry
k obchodování na veřejném trhu. V této části přílohy by dále mělo být uvedeno, že přehled
o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou.
Součástí účetní závěrky za rok 2012 je tedy přehled o peněžních tocích. Společnost se
v příloze k účetní závěrce odkazuje na přílohu č. 3, kde je sestaven přehled o peněžních
tocích. Součástí účetní závěrky za rok 2012 je také přehled o změnách vlastního kapitálu.
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5

ZÁVĚR
Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat význam a obsahovou náplň přílohy

k účetní závěrce v návaznosti na zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášku č. 500/2002
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů. V souvislosti s účetními výkazy, příloha plní nezastupitelnou roli, jelikož
její úloha je významná z hlediska posouzení majetkové, finanční a důchodové situace účetní
jednotky. Avšak v rámci českého účetnictví je stále velmi podceňována v porovnání
s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Bakalářská práce se dále skládá
z charakteristiky společnosti OPTYS, spol. s r. o. a následně analyzuje přílohu k účetní
závěrce společnosti za rok 2012 s cílem navrhnout doplnění a možné změny přílohy.
První kapitola je věnována obsahu a významu přílohy k účetní závěrce. Jsou zde
vymezeny všechny náležitosti, které by příloha měla obsahovat dle platné vyhlášky a zákona.
Avšak příloha sama o sobě nic neznamená, jelikož její funkce je naplněna pouze v souvislosti
s rozvahou, výkazem zisku a ztráty, popřípadě přehledem o peněžních tocích nebo přehledem
o změnách vlastního kapitálu.
Druhá kapitola pojednává o společnosti OPTYS, spol. s r. o. Jedná se o českou
společnost, zabývající se ofsetovým a digitálním tiskem. I přes velkou konkurenci na trhu se
jedná o prosperující firmu. Kapitola pojednává o historii společnosti, současné situaci,
výrobním programu a předpokládaném vývoji v následujících letech.
Kapitola třetí se věnuje analýze přílohy k účetní závěrce za rok 2012 společnosti
OPTYS, spol. s r. o. Příloha obsahuje, až na několik výjimek, všechny podstatné informace,
které jsou nutné k posouzení majetkové a finanční situace účetní jednotky. Není žádoucí, aby
příloha obsahovala položky, které společnost nemá. V rámci přílohy byly např. doplněny
informace týkající se organizační složky na Slovensku. Případně by příloha mohla obsahovat
informace, týkající se ostatních aktiv (náklady příštích období, příjmy příštích období) nebo
ostatních pasiv (výdaje příštích období, výnosy příštích období).
Společnost při sestavování přílohy k účetní závěrce postupovala tak, aby byl dodržen
věrný a poctivý obraz o účetní jednotce. V souvislosti s účetními zásadami při sestavování
přílohy k účetní závěrce, byla dodržena i zásada nepřetržitosti trvání účetní jednotky. Účetní
jednotka neuvedla v příloze žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly o opaku.
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