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Anotace  

Posouzení dopadů aplikace nadnárodních účetních standardů do českého účetnictví 

Doktorská dizertační práce se zabývá aspekty aplikace vybraného systému nadnárodních 

standardů do českého účetnictví. Tématu odpovídá cíl dizertační práce. Hlavním cílem práce 

je pomocí vícekriteriálního rozhodování vybrat a identifikovat systém účetního výkaznictví, 

který přináší nejvyšší efekt, tzn. maximální užitnost, minimální riziko a maximální stabilitu a 

robustnost řešení s ohledem na změnu vah kritérií. Možnosti účtování a vykazování jsou 

primárně porovnávány pomocí metody AHP.  

Výsledky ukazují, že překážkou aplikace IFRS do českého účetnictví jsou zejména vysoké 

náklady. Z tohoto důvodu nabývají možnosti účtování a vykazování dle IFRS, příp. 

v kombinací s IFRS nižší užitnosti. Kritérium nákladovost má nejvyšší stupeň váhy. Při volbě 

výsledného efektu jsou ale zohledňována i rizika z realizace vybrané varianty. V těchto 

případech vychází naopak varianty s IFRS jako výhodnější. Podobně je tomu při hodnocení 

stability pořadí v závislosti na změně váhy kritérií. Nejvyšší výsledný efekt mají varianty 

založené pouze na plném respektování buď českých účetních předpisů nebo IFRS.  

Je zřejmé, že k dosažení shody českých účetních předpisů s IFRS může dojít postupným 

přibližováním a implementací ustanovení z IFRS. I když tyto varianty nabývají nižšího 

výsledného efektu, mohou být cestou, jak dosáhnout shody s IFRS. Sestavení účetní závěrky 

jen v souladu s národními účetními standardy není z důvodu rostoucí globalizace a propojení 

ekonomiky dlouhodobě udržitelné.  

 

Annotation  

Impact Assessment Application of Multinational Accounting Standards into the Czech 

Accounting 

The doctoral thesis deals with selected aspects of the application of multinationals in the 

Czech accounting standards. The topic is the objective of the dissertation. The main goal of 

this thesis is to use multi-criteria decision making to select and identify the financial reporting 

system, which provides the highest effect, i.e. maximum utility, minimum risk and maximum 

stability and robustness with respect to changing weights of the criteria. Variants of billing 

and reporting are primarily compared using the AHP. 



 
 

The results show that the main obstacle to the application of IFRS to Czech accounting are 

particularly high costs. For this reason, the possibility of gaining accounting and reporting in 

accordance with IFRS, if necessary. in combination with IFRS lower usability. Cost Criterion 

has the highest degree of weight. When selecting the final effect, but are also taken into 

account the risk of the implementation of the selected option. In these cases, based on the 

contrary variants with IFRS as preferable. Similarly, in order to assess the stability depending 

on the change of the weight criteria. The highest final effect they have variants based only on 

full respect for either Czech GAAP or IFRS. 

It is clear that to achieve compliance with the Czech accounting standards IFRS may result in 

the gradual approximation and implementation of the provisions of IFRS. Although these 

variants become lower resulting effect may be a way of achieving compliance with IFRS. The 

preparation of financial statements only in accordance with national accounting standards is 

due to the increasing globalization of the economy and linking sustainable. 
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1 Úvod 
 

Účetnictví poskytuje informace o hospodářských jevech podniku. Významný 

informační potenciál se nachází především v účetní závěrce. Prostřednictvím rozvahy jsou 

získány informace o finanční pozici, výkaz výsledovky zobrazuje finanční výkonnost. Účetní 

výkazy jsou primárním zdrojem informací pro potřeby finančního řízení a rozhodování. 

Vlastní podoba a forma výkazů se odvíjí od způsobu regulace účetnictví. 

 

Účetnictví je regulováno buď právní normou, účetními standardy nebo kombinacemi 

obojího. Jelikož se národní systémy účetnictví odlišují, musí se uživatel (např. vlastník, 

akcionář, věřitel, zaměstnanec, veřejnost), který chce porozumět účetnictví, alespoň v 

základech seznámit s národní úpravou účetnictví dané země.  Z důvodu rostoucí globalizace 

trhů a vzájemného propojování ekonomik nejen mezinárodně ale i mezikontinentálně, je 

požadavek na znalost účetního systému příslušné země bariérou brzdící pokrok. Zásadní 

rozdíly v národních účetních legislativách vedly k zahájení dlouhodobého procesu 

harmonizace účetnictví v celosvětovém měřítku, aby byla zajištěna vyšší srovnatelnost 

účetních výkazů. Účetnictví vycházející pouze z národní právní úpravy v současné době 

neposkytuje dostatečné množství informací pro všechny uživatele.  

 

 Úlohu účetní harmonizace plní dnes Mezinárodní účetní standardy (IAS - International 

Accounting Standards, IFRS - International Financial Reporting Standards) a Všeobecedně 

uznávané účetní zásady v USA (US GAAP - United States Generally Accepted Accounting 

Principles). V Evropě byly původním nástrojem harmonizace účetní směrnice Evropské unie 

známé jako direktivy.     

V roce 2002 vydala Evropská komise Nařízení o strategii finančního výkaznictví EU: 

cesta vpřed. Toto nařízení ukládá povinnost sestavovat konsolidované účetní výkazy 

v souladu s předpisy IFRS pro společnosti, které chtějí obchodovat na mezinárodních 

kapitálových trzích. Je tomu tak z toho důvodu, že vlastní účetní systémy jednotlivých zemí 

jsou odlišné, ať již z rozdílného způsobu regulace, tak z rozdílné skladby a obsahu účetních 

výkazů, vztahem mezi účetnictvím a daněmi nebo odlišnými pravidly pro oceňování. Z tohoto 

důvodu mají v současné době primární úlohu v harmonizaci účetnictví v Evropě IFRS.  

Základní zásadou, na které jsou založeny, je pravdivé a věrné zobrazení skutečnosti. 

Stavění na prověřených zásadách, otevřenosti a flexibilitě zajistilo IFRS akceptovatelnost na 

celosvětových burzách. Smyslem a cílem je zajistit, aby účetní závěrky sestavené v souladu s  
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IFRS obsahovaly kvalitní, relevantní a srovnatelné informace pro své uživatele. Z tohoto 

důvodu je práce zaměřena i na účetní výkaznictví a na nalezení a příp. vytvoření kombinace 

takového způsobu a systému, který co nejlépe tyto požadavky splňuje.  

 

Výsledky zahraničních studií ukazují, že přijetí IFRS je obvykle přínosem. Některé 

studie uvádí, že přínos nenastane ihned, ale až v delším časovém horizontu. Důvodem jsou 

vysoké náklady, které implementace IFRS do národní účetní legislativy obvykle přináší. 

Obdobné studie zkoumající dopad IFRS v ČR (za podmínky, že 100 % respondentů jsou 

pouze účetní jednotky na území ČR) nebyly zatím provedeny. Účetní jednotky v ČR musí 

vést účetnictví v souladu s platnou legislativou. Dle ustanovení zákona o účetnictví jsou 

účetní jednotky, které jsou emitenty cenných papírů přijatých k obchodování na evropském 

regulovaném trhu, povinny použít pro účtování a sestavení účetní závěrky takový systém, 

který je tímto trhem uznáván. Tím mohou být IFRS. Avšak problém vzniká účetním 

jednotkám, účtují-li dle IFRS, z hlediska zákona o daních z příjmů. Ten stanoví, že pro 

zjištění základu daně se vychází z výsledku hospodaření, a to vždy bez vlivu IFRS. Účetní 

jednotka proto musí vycházet z požadavků pro národní (české) účetnictví (respektování 

vyhlášky k účetnictví), což je jeden z důvodů, proč se ve větší míře IFRS  – až na zmíněnou 

výjimku – v českém prostředí nepoužívají.  

Plná aplikace ustanovení IFRS do českého účetnictví by přinesla nezanedbatelné 

náklady (např. odborné znalosti, informační systém). Přínosem by bylo mnohem lepší 

zobrazení finanční pozice a výkonnosti podniku. Otázkou zůstává, zda efekt z jejich aplikace 

by byl vyšší, než vyvolané náklady s aplikací IFRS související. 

 

Cílem DDP je za pomocí metod vícekriteriálního rozhodování vybrat a identifikovat 

systém účetního výkaznictví, který přináší jeho uživatelům nejvyšší efekt při respektování 

nejvyšší užitnosti, minimálního rizika a maximální stability s ohledem na změnu vah kritérií.  

 Další cíle práce, pomocí kterých bude dosažen hlavní cíl, jsou: 

- vytvoření převodového můstku pro účetní jednotky, které implementují IFRS poprvé,  

- identifikace problémových oblastí přechodu na systém IFRS, 

- vzájemná komparace vybraných ustanovení ČÚP (České účetní předpisy) a IFRS. 

Komparace umožňuje vytýčit oblasti, které jsou upraveny shodně ale i takové, kde se 

vyskytují velmi výrazné rozdíly. V případě výrazných rozdílů se vyberou taková ustanovení, 

jejichž efekt implementace je v účetním výkaznictví vyšší.  
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DDP je rozdělena do šesti kapitol včetně úvodu a závěru. První kapitola po úvodu se 

zaměřuje na teoretické i praktické aspekty harmonizace účetnictví ve světě. Objasňuje směry 

a východiska harmonizace účetnictví ve světě v kontextu historického vývoje od vzniku US 

GAAP, IFRS a Direktiv EU po současný vývoj. Zhodnocen je současný stav a faktory 

ovlivňující harmonizaci účetnictví. S ohledem na téma je stěžejní pozornost věnována 

jednomu z hlavních směrů harmonizace účetnictví ve světě – IFRS. Jedná se o soubor 

standardů, který je široce akceptován. Hlavní úlohou je specifikovat význam tohoto systému 

z celosvětového pohledu.    

Ve třetí kapitole jsou komparovány rozdíly účetního zachycení při respektování 

pravidel ČÚP a systému IFRS z teoretického pohledu. Vyhodnocením rozborů ustanovení 

národních i nadnárodních standardů z pohledu finančního výkaznictví je vytvořena vhodná 

teoretická základna k aplikaci v praktické části práce. Dalším výstupem kapitoly je vytvoření 

převodového můstku na vybrané položky výkazů pro podniky, které aplikují IFRS poprvé.  

Čtvrtá kapitola uvádí konkrétní metody vybrané k dosažení cílů a přínosů práce. 

Podstatou kapitoly je provést obecnou formalizaci řešení v návaznosti na dílčí výsledky dvou 

předcházejících kapitol. Provedena je specifikace přístupů vícekriteriálního hodnocení 

variant, od formulace užitnosti alternativ účtování a vykazování, po zhodnocení rizik 

vyplývajících z implementace v podniku až po určení výsledného efektu a výběru takového 

řešení a takové kombinace vykazování dle IFRS a ČÚP, které přináší podniku nejvyšší efekt. 

Z důvodu měnícího se prostředí a podmínek trhu je zkoumána stabilita pořadí variant 

v závislosti na změně váhy kritérií.   

V poslední kapitole je aplikováno vícekriteriální rozhodování. Zdrojem dat pro 

empirickou část práce je autorem provedený dotazníkový průzkum provedený mezi 

průmyslovými podniky v regionu s počtem zaměstnanců vyšší než 100. Podniky s menším 

počtem zaměstnanců nebyly do množiny respondentů zařazeny, neboť vysoká náročnost a 

složitost implementace by u menších podniků nepřevýšila efekt, který aplikace IFRS může 

přinést. Závěry z vícekriteriálního rozhodování se proto vztahují na podniky s větším počtem 

zaměstnanců než 100.  

Jako optimální bude vybrána taková varianta, která přináší nejvyšší efekt, tzn. 

maximální užitnost, minimální riziko a nejvyšší robustnost. Množinu variant tvoří IFRS, 

ČÚP, jejich kombinace a varianty založené na implementaci IFRS do ČÚP. Výstupem 

analýzy bude určení, zda je pro účetní jednotky výhodnější účtování a vykazování dle ČÚP, 

IFRS nebo zda je implementace IFRS do ČÚP přínosem.  
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Závěr DDP shrnuje a zhodnocuje výsledky provedené analýzy, zmiňuje další možnosti 

výzkumu.  

Kromě metod vícekriteriálního rozhodování jsou v práci použity metody deskripce, 

analýzy, syntézy a komparace.  
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2 Aspekty harmonizace účetnictví ve světě  
 

Globalizace a propojování ekonomik zvyšují potřeby porovnání účetních informací 

z celosvětového pohledu. Existence velkého množství účetních systémů a nesrovnatelnost 

informací z nich získaných byly jedním z důvodů zahájení procesu harmonizace účetnictví.  

Národní účetní systémy jsou odlišné – liší se způsob regulace, skladba a obsah 

účetních výkazů, vztah mezi účetnictvím a daněmi.  

 

Prvotním nástrojem harmonizace účetnictví v Evropě se staly směrnice Evropského 

společenství (ES), v USA mají stěžejní roli US GAAP. Směrnice ES jsou zastaralé a 

nevyhovují současným potřebám harmonizace, proto jak uvádí např. Dvořáková (2013, s. 4), 

„za nástroj regulace evropského účetnictví byly zvoleny Mezinárodní účetní standardy“ (dále 

jen IFRS).  

 
2.1 Teoretická východiska harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví ve 
světě  
 

Harmonizace účetnictví je dlouhodobým procesem. Úkolem harmonizace je zajištění 

srovnatelnosti vykazování účetních informací, nejedná se proto o striktní stanovení účetních 

předkontací a jednotlivých účtů. Dle Žárová (2006) je harmonizace procesem, kdy dochází 

k postupnému odstraňování rozdílů vyplývajících z národního způsobu zpracování účetních 

transakcí, které se od sebe mohou navzájem odlišovat. Nejde o sjednocení, ale o sladění 

vnitřní logiky.  

 

Aby byly účetní informace srovnatelné, je zapotřebí účetnictví regulovat. Každá země 

má v současné době svůj vlastní systém regulace finančního účetnictví (zákony, účetní 

standardy nebo kombinace obojího). Odlišná regulace, rozdíly v daňových systémech nebo 

jak uvádí např. Dewing, Peter (2008) odlišnosti při vlivu účetní a daňové profese představují 

faktory, které způsobily rozdíly v účetním výkaznictví.  

 

Potřeba pro harmonizaci a regulaci účetnictví byla zdůrazněna tím, že účetní závěrky 

jsou veřejně přístupným dokumentem. Jedním z nejdůležitějších úkolů účetnictví je zajistit, 

aby účetní závěrka podávala „true and fair view“ finanční situace neboť účetní výkazy 

poskytují dle Reimers (2008) informace pro rozhodování. Všechny informace získané 
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z účetních výkazů by měly být relevantní, spolehlivé, srovnatelné. Christensten a kol. (2013) 

říká, že účetní informace mají důležitou úlohu při oceňování ekonomických transakcí.  

Aspekty harmonizace účetnictví ve světě se zabývala a zabývá řada autorů. Barth, a 

kol. (2008) ve svém výzkumu testovali hypotézu, kdy aplikace IFRS je spojena s vyšší 

kvalitou účetních výkazů. Vycházeli z tvrzení: Kvalita IFRS nemůže být nižší než kvalita 

„domácích“ standardů. Závěry uvedené ve vědeckém článku Mezinárodní účetní standardy a 

účetní kvalita potvrdily výše uvedenou hypotézu. Testovány byly firmy v 21 zemích, které 

přijaly IFRS v období 1994 – 2003. Sledováno bylo zejména vykázání ztrát a významnost 

ocenění.  

Jednu skupinu tvořily firmy, které sestavovaly účetní výkazy v souladu s IFRS. 

V období po přijetí IFRS vykázaly tyto firmy častěji ztráty, než ty, které IFRS neaplikovaly. 

Firmy aplikující IFRS měly také větší rozptyl v čistém příjmu. Zkoumány byly firmy 

aplikující IFRS a národní účetní standardy. Nutno uvést, že do výzkumu provedeného 

uvedenými autory bylo zapojeno také 8 firem z České republiky (z toho pouze 2 musely 

sestavovat účetní výkazy v souladu s IFRS). Samostatné výsledky za jednotlivé země nebyly 

publikovány. Závěry studie ukazují, že firmy aplikující IFRS vykazují výrazně vyšší změnu 

v čistém příjmu. Taktéž vykázání vyšších ztrát bylo častější u firem respektující ustanovení 

IFRS, než ustanovení národních standardů. V oblasti oceňování jsou rovněž pravidla IFRS 

lepší a ocenění je více relevantní.  

 

Ewert a Wagnhofer (2005) uvádí, že standardy, které omezují možnost vylepšení 

výsledku hospodaření, mají vyšší kvalitu. Rovněž závěry Ashbaught a Pincus (2001) uvádí 

IFRS jako systém spojený s vyšší kvalitou než národní účetní standardy. Jako faktor omezující 

vyšší kvalitu systému IFRS uvedl Breeden (1994) omezení variantnosti účetního zobrazení. 

Tím se může eliminovat schopnost firmy podat věrný obraz o finanční pozici a výkonnosti. 

Vymáhání aplikace IFRS nemusí být v souladu s ostatními normami a tím dochází ke snížení 

efektivnosti aplikace IFRS. Land a Lang (2002) uvádí, že dalším omezujícím faktorem může 

být celosvětový trend zvyšování kvality účetnictví a účetních výkazů. Řada firem aplikuje IFRS 

z důvodu budoucího očekávání povinné aplikace.   

 

Dobrovolné respektování pravidel IFRS analyzoval v Německu Bartov, Goldberg a 

Kim (2008). Do výzkumu bylo zapojeno 442 firem. Zde bylo zjištěno, že výnosy firem 

účtujících podle německých účetních standardů výrazně převyšují hodnoty v porovnání 

s případy, kdy by stejné transakce byly zachyceny v souladu s IFRS nebo příp. s US GAAP.  
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Účetní závěrka sestavená v souladu s IFRS poskytuje lepší informace, než účetní 

závěrka sestavena v souladu s německými účetními standardy. Firmy si mohly vybrat, zda 

použijí US GAAP nebo IFRS, větší firmy obvykle preferovaly IFRS.  

 

Naopak závěry publikované Tendeloo a Vanstralen (2005) zabývající se aplikací IFRS 

v Německu jsou opačné. Firmy, které aplikovaly IFRS v Německu nezaznamenaly rozdíly ve 

výši zisku. IFRS nedovoluje vytváření skrytých rezerv a vyžaduje uvést v účetní závěrce více 

informací. Výzkumný vzorek tvořilo 23 % firem, které používají IFRS. Samostatně byly 

zkoumány výsledky za firmy, které jsou auditovány „velkou čtyřkou“1 od ostatních. Zvýšení 

kvality účetního výkaznictví bylo v případě aplikace IFRS spojeno zejména s firmami, kterým 

účetní závěrku velká čtyřka neověřuje. U firem povinně vykazujících dle IFRS je výsledkem 

výzkumu negativní vztah mezi cash-flow z provozní činnosti a výdaji příštích období.  

 Hung a Subramanyam (2007), jež naopak měli ve výzkumném vzorku pouze firmy, 

které používají IFRS, dále navazují tím, že oceňovací pravidla založená na domácích (v tomto 

případě německých) účetních standardech a pravidlech IFRS nemají významné rozdíly. Přesto 

celková částka aktiv a účetní hodnota vlastního kapitálu je v účetních výkazech dle IFRS 

vyšší. Přijetí IFRS nezvýšilo výši čistého zisku.   

Obdobné výsledky zjistili ve svém výzkumu v Číně Eccher a Healy (2003). Rozdíly 

v ocenění způsobily pouze drobné odlišnosti.  

 

Paananen (2008) se zabýval vlivem přijetí IFRS na kvalitu účetnictví ve Švédsku. 

Výsledkem výzkumu, kterého se zúčastnilo 376 firem působících ve Švédsku je, že IFRS 

zvýšily kvalitu účetního výkaznictví. Tento efekt nevznikl hned, ale až v období po roce 2006, 

tj. 2 let od povinného vykazování dle IFRS (ve Švédsku od roku 2005). Naopak ihned po 

zavedení byly zaznamenány faktory vedoucí ke snížení úrovně výkaznictví. Hodnocena byla 

např. včasnost vykázání ztráty. Čím dříve je hrozící ztráta vykázána, tím je systém považován 

za kvalitnější. V tomto případě byly hrozící ztráty dříve vykázány, pokud bylo účtováno dle 

švédských účetních standardů.  

I když je účetnictví ve Švédsku ovlivněno IFRS, stálé je zde silná vazba mezi 

účetnictvím a daněmi. Firmy, které reportují dle Švédských účetních standardů, jsou méně 

náchylné vykazovat velké negativní ztráty, než firmy reportující dle IFRS. Lang (2005) uvádí, 

že firma vykáže výnos až tehdy, je-li vydělán, zatímco vykázání poklesu hodnoty proběhne 

                                                 
1 Deloitte, Ernst&Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers. 
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okamžitě. Rovněž vztah mezi tržní cenou akcií a účetními daty je dle Ohlson (1995) další 

způsob, jak měřit kvalitu účetního výkaznictví.  

 

Karrappinis a Hevas (2011) zkoumali dopady přijetí IFRS v Řecku se zaměřením na 

zisk – tzn. asymetrické vykázání ztráty versus zisku a vztah mezi účetními hodnotami a 

současnými tržními hodnotami. Zkoumáno bylo období 2002 – 2007, které bylo rozděleno na 

období před povinným respektováním IFRS do roku 2004 a na období po přijetí IFRS od roku 

2005 do roku 2007. V prvním souboru, který byl použit pro analýzu období před povinným 

IFRS, poskytlo data k výzkumu 382 firem, v druhém období, kdy byly IFRS povinné 487 

firem.  

Jak uvádí autoři, byl přijetím IFRS zaznamenán růst kvality účetního systému. 

Významnost hodnoty informací získaných z účetnictví se proto zvýšila. Například, ještě před 

rokem 2005 byly metody odpisování upraveny výhradně daňovými předpisy.  

 

Ali a Hwang (2000) porovnávali relevantnost účetních informací v 16 zemích. 

Zabývali se měřením významnosti hodnot z finančního účetnictví a několika specifickými 

faktory v závislosti na konkrétní zemi. Vzhledem k tomu, že data k výzkumu pochází 

z období 1986-1995, není ČR do výzkumného vzorku zahrnuta. Nižší významnost byla 

zejména u zemí s kontinentálním modelem účetnictví a u zemí s bankovně orientovanými 

finančními systémy. Kvalita účetních výkazů je nižší u zemí, kde jsou finanční systémy 

bankovně orientovány a tam, kde soukromé instituce nejsou zapojeny do procesu tvorby 

standardů, tam, kde daňová pravidla mají velký vliv na finanční účetnictví a tam, kde náklady 

na služby auditorů jsou nízké.  

 

Závěry prezentované Escaffre and Sefsaf (2011) ukazují pozitivní výsledky 

harmonizace na kvalitu účetních informací ve Francii a zemích Beneluxu – zejména v oblasti 

výsledku hospodaření a vlastního kapitálu. Kromě těchto zemí se do výzkumu zapojily firmy 

ze Španělska, Velké Británie a USA. Podstatou výzkumu bylo měření vztahu mezi tržní 

hodnotou firmy a různými finančními ukazateli (např. zisk na akcii, tržní hodnota akcie).  

Za povšimnutí stojí, že druhým porovnávaným systémem nebyly národní účetní 

standardy, ale US GAAP. Řada výsledků vyšla lépe pro IFRS. Jelikož je dle závěrů vhodnější 

než US GAAP aplikovat na evropské trhy IFRS, je i v části rozhodovací analýzy nejen 

z tohoto důvodu varianta vycházející z aplikace US GAAP vyřazena z množiny nabízených 

variant.    
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Sami a Zhou (2004) se zabývali kvalitou informací získaných z účetní závěrky 

sestavené dle Čínských účetních standardů a Mezinárodních účetních standardů. Kvalita zde 

byla definována jako schopnost účetních hodnot věrně zobrazit tržní cenu. Čínské účetní 

standardy mají přísnější pravidla pro změnu chybného druhu nákladu, odpisy, oceňování 

zásob a investice. Tyto odlišnosti způsobují rozdíly v účetních výkazech sestavených dle 

národních účetních standardů a IFRS.  

Rovněž výsledky dalších studií, např. Arce, Mora (2002) ukazují, že rozdíly 

v účetnictví a účetním výkaznictví i přes nadále pokračující harmonizaci existují.  

 

Studie, která by zkoumala dopad aplikace IFRS do ČÚP nebyla zatím provedena. 

Účetní jednotky v České republice nebyly, až na výjimky, zařazeny do výše uvedených studií.  

 Stěžejní roli v harmonizaci účetnictví v České republice mají IFRS. Než se IFRS 

dostaly do popředí nástrojů harmonizace účetnictví na Evropském kontinentu, měly 

rozhodující úlohu tzv. direktivy.  

 
2.2 Direktivy EU   
 

V souvislosti s rozvojem společného trhu a vznikem celní unie v roce 1968, se začaly 

objevovat první překážky jeho vlastního fungování. Jednou z nich byly rozdílné účetní 

systémy členských zemí, jež přetrvávají dodnes. V rámci správného fungování základních 

svobod garantovaných Jednotným evropským aktem, na jehož základě jednotný vnitřní trh 

vznikl, se došlo k závěru, že je nezbytné tyto odlišnosti odstranit.  

Celý harmonizační proces je velmi obtížný a zdlouhavý, svědčí o tom i skutečnost, že 

první zásadní dokument Evropské unie (dále jen EU) k harmonizaci účetnictví byl vydán až o 

více než 10 let později. Hlavním nástrojem harmonizace účetnictví v kontextu EU je Čtvrtá 

směrnice Rady 78/660/EHS z 25. července 1978 (dále jen 4. direktiva) a Sedmá směrnice 

Rady 83/349/EHS z 13. června 1983 (dále jen 7. direktiva). Dle McKeith a Collins (2013) 

vyplynula potřeba harmonizace a regulace skutečností, že účetní výkazy jsou veřejně 

přístupným dokumentem. 

 
2.2.1 Rozhodující direktivy pro účely harmonizačního procesu  
 

Direktivy patří k sekundárním pramenům práva EU. Jsou závazné pouze, co se týče 

cíle, způsob dosažení plánovaného je ponechán na rozhodnutí členských států. I tato 

skutečnost může účinek harmonizace zeslabovat a může být jednou z překážek srovnatelnosti 
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informací získaných z účetnictví. Směrnice EU nemají charakter mezinárodně platné právní 

normy. Jelikož je způsob dosažení požadovaného cíle ponechán na volbě členského státu, 

promítají se do účetního výkaznictví zemí jejich vlastní specifika s ohledem na odlišnosti 

právního a ekonomického prostředí.  

 

První směrnice, která regulovala účetnictví v EU, bývá označována jako 4. direktiva. 

Zaměřuje se na obsah a požadavky účetní závěrky středních a větších účetních jednotek a její 

harmonizaci (Samuels, Wilkes and Brayshaw, 1999). 

Informace, které účetnictví poskytuje, jsou nejčastěji prezentovány účetními výkazy, 

jako je rozvaha a výsledovka, a tak bylo jisté, že jejich sblížení v evropském měřítku bude 

jedním z prvních kroků k dalšímu postupu harmonizace. Direktiva stanovila závazné vzory 

pro rozvahu a výsledovku a minimální obsah komentáře k účetní závěrce a výroční zprávě. 

Celkově obsahuje direktiva 12 oddílů.  

První oddíl – Obecná ustanovení – vymezuje požadavky a složky účetní závěrky. 

Druhý oddíl – Obecná ustanovení o rozvaze a o výsledovce – vyžaduje, aby formáty a členění 

účetních výkazů nebyly za účelem srovnatelnosti v čase měněny. Dva formáty rozvahy jsou 

určeny třetím oddílem. Jedná se o horizontální (viz Tab. 2.1) a vertikální formát rozvahy. 

Další oddíl direktivy se zabývá zvláštními ustanoveními vztahujícími se na určité rozvahové 

položky.  

 
Tab. 2.1: Horizontální formát rozvahy  

A. Pohledávky za upsaný nesplacený 
kapitál  

A. Kapitál a rezervní fondy  
     1. Upsaný kapitál  

B. Zřizovací výdaje             2. Emisní ážio  
C. Dlouhodobá aktiva  

1. Nehmotná aktiva  
2. Hmotná aktiva  
3. Finanční investice  

           3. Fond z nového ocenění  
           4. Rezervní fondy  
           5. Zisk nebo ztráta z min. úč. období  
           6. Zisk nebo ztráta za účetní období  

D. Krátkodobá aktiva  
1. Zásoby 
2. Pohledávky  
3. Cenné papíry  

B. Rezervy  
      C. Závazky  
      D. Výdaje a výnosy příštích období  
      E. Zisk za účetní období  

E. Náklady a příjmy příštích období   
F. Ztráta za účetní období   

Zdroj: vlastní zpracování dle směrnice Rady 78/660/EHS 
 

Oblast výsledovky je obsahem pátého a šestého oddílu. Uvedeny jsou celkem 4 vzory 

výsledovky – horizontální a vertikální s dvěmi variantami členění nákladů – druhovým nebo 

účelovým. Jednotlivé vzory rozvahy se nachází v článcích 23 – 26.  
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Dewing a Russel (2004) zmiňují, že 4. direktiva představila pravidla pro oceňování. 

Pro oceňování se využívají zejména historické náklady. Komentářem účetní závěrky se 

zabývá osmý oddíl. V komentáři jsou blíže vysvětleny účetní výkazy i účetní závěrka jako 

celek. Devátý oddíl směrnice nese název Obsah výroční zprávy, desátý oddíl Zveřejnění. 

Předposlední oddíl direktivy upravuje oblast auditu a poslední oddíl pojednává o závěrečných 

ustanoveních.   

 

V mezinárodních trzích obvykle nepůsobí malé společnosti, proto se 4. direktiva 

týkala jen velkých a středních kapitálových společností.  

 

Proces harmonizace pokračoval dále. V rámci jednotného vnitřního trhu se 

předpokládal vznik nadnárodních korporací, jejichž podniky působí v různých zemích. Tyto 

korporace jako celek sestavují konsolidovanou účetní závěrku. Konsolidace byla od roku 

1983 upravena 7. direktivou. Konsolidovaná účetní závěrka slučuje účetní závěrky mateřské 

společnosti, dceřiných a přidružených společností, upravené příslušnými metodami 

konsolidace.  

7. direktiva má celkem šest oddílů. První oddíl určuje podmínky pro sestavení 

konsolidované účetní závěrky. Uvedeny jsou podmínky, kdy naopak není povinností takovou 

závěrku sestavovat. Metody konsolidace a cíl účetní závěrky jsou obsahem druhého oddílu – 

Způsob sestavení konsolidované účetní závěrky. Třetí oddíl směrnice se zabývá 

Konsolidovanou výroční zprávou. Povinnost ověřit auditorem účetní závěrku je uvedena ve 

čtvrtém oddílu – Audit konsolidované účetní závěrky. Po schválení a ověření účetní závěrky 

následuje její zveřejnění – o tom pojednává pátý oddíl. Poslední šestý oddíl obsahuje 

přechodná a závěrečná ustanovení.  

Po směrnici, která byla určena pro konsolidované účetní závěrky podnikatelských 

subjektů, vyšly ještě další dvě, které byly určeny pro banky (Směrnice Rady 86/635/EHS ze 

dne 8. prosince 1986 o ročních konsolidovaných účetních závěrkách pro banky a ostatní 

finanční instituce) a pro pojišťovny (Směrnice Rady 91/67/EHS ze dne 19. prosince 1991 o 

ročních a konsolidovaných účetních závěrkách pro pojišťovny). 

 

Výše analyzované direktivy se snažily o dosažení určitého „kompromisu“, neboť 

rozdíly v účetních systémech členských států EU byly značné. Z tohoto důvodu obsahují 

různé alternativní přístupy, což účinek harmonizace snižuje. Například pro výkaz rozvahy 

byly určeny dvě formy, pro výkaz výsledovky dokonce čtyři. Je tedy jasné, že k zajištění plné 
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srovnatelnosti účetnictví bylo daleko. V důsledku práva volby a snahy respektovat národní 

účetní specifika jednotlivých zemí, právní a ekonomické prostředí, nebyly výstupy účetnictví 

plně srovnatelné ani v rámci EU, ani celosvětově. Nelze však říci, že by direktivy neměly pro 

harmonizaci účetnictví přínos, ten bezpochyby měly, nebyly ale rozpracovány do úrovně 

účetních standardů. 

 
2.2.2 Směrnice a nařízení o aplikaci IFRS  
 

Účetní výkazy, které byly sestaveny v souladu s požadavky direktiv, nebyly řadou 

světových ani evropských burz uznávány (Christensen, Hail, Leuz 2013). Nízká spolehlivost a 

nesrovnatelnost účetních výkazů, variantnost řešení nebo neexistence Koncepčního rámce 

nebyly udržitelné. Proto byla v roce 1995 zahájena Nová strategie harmonizace účetnictví.  

Jak uvádí Žárová (2006, s. 47) „Komise EU dala přednost IAS oproti jiným principům 

uznatelným na světových burzách cenných papírů“. Objevovaly se i úvahy o vytvoření 

nového účetního systému. Tyto myšlenky byly ale zamítnuty, neboť již existovaly 

nadnárodní systémy účetnictví. Byly jimi již uvedené IAS/IFRS a také US GAAP. Hlavním 

cílem bylo odstranit zásadní odlišnosti mezi mezinárodními účetními standardy a direktivy.  

Výsledkem Nové strategie harmonizace účetnictví je studie analyzující shodu IAS 

s direktivy EU. Jak uvádí část B této studie, může se každý členský stát EU rozhodnout, zda a 

do jaké míry použije IAS.  

 

Další etapa harmonizace začala vyhlášením Strategie účetního výkaznictví EU: 

cesta vpřed. Opět byla vydána nová právní norma. Tentokrát to nebyla směrnice, jako u 

direktiv, ale nařízení - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. 

července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů. Toto nařízení ukládá 

povinnost, jak uvádí např. Devallle a kol. (2010), sestavovat konsolidované účetní výkazy 

v souladu s předpisy IFRS pro společnosti, které chtějí obchodovat na mezinárodních 

kapitálových trzích, s aplikací nejpozději od roku 2005. Výsledek tohoto kroku se projevil 

v růstu konkurenceschopnosti a dalšího rozvoje společného trhu EU, neboť došlo 

k harmonizaci a zvýšení důvěry informací získaných z účetního výkaznictví.  

Účetní závěrka požaduje ve výkazech (rozvaha, výkaz zisku a ztráty), uvádět hodnoty 

za sledované období a za období předcházející. Z toho vyplynula povinnost používat IFRS již 

od roku 2004, neboť jinak by nebylo možné plnou shodu deklarovat.   

Účetní jednotky, které aplikovaly v době před vydáním nařízení 1606/2002 US 

GAAP, mohly začít používat IFRS až od roku 2007.  
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Změna ustanovení 4. a 7. direktivy proběhla pomocí směrnic. V roce 2003 směrnicí 

2003/51/ES Evropského parlamentu a Rady z 18. června 2003, kterou se upravují Směrnice 

78/660/EHS, 83/349/EHS, 86/635 EHS a 91/647/EHS. Směrnice zabezpečuje srovnatelnost 

informací v účetní závěrce, bez ohledu na to, zda je sestavená podle IFRS nebo podle 

novelizované 4. a 7. direktivy.  

Další novelizace 4. a 7. direktivy proběhla v roce 2009 Směrnicí 2009/49/ES 

Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. června 2009.  

Významným milníkem bylo vydání směrnice 2013/34/EU Evropského parlamentu a 

Rady o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících 

zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS. Členské státy EU jsou 

povinny mít právní předpisy v souladu s touto směrnicí do 20. května 2015. Ve směrnici je 

uvedeno, že předpisy musí být použity na účetní závěrky za účetní období začínající 

nejpozději od 1. ledna 2016.  

 

 Několik studií zkoumalo harmonizaci účetnictví v prostředí EU. V roce 1998 to byla 

studie zabývající se implementací 4. direktivy ve všech členských státech EU2. Bylo zjištěno, 

že účetní závěrku vždy tvoří rozvaha, výsledovka a příloha a je považována za nedílný celek. 

Výkaz cash-flow nebyl ve všech státech povinný (např. Německo, Rakousko, Francie). Země 

EU mají v legislativě zakotven požadavek na věrný a poctivý obraz, ve výkazech se uvádí 

informace za současné i minulé období.  

 Odlišnosti v účetním výkaznictví byly např. v oblasti vykázání upsaného nesplaceného 

kapitálu nebo nehmotných aktiv. Závěrem této studie je, že i přes implementaci 4. direktivy, 

nadále v účetním výkaznictví existují odlišnosti.  

 

Studie z roku 20073 zkoumala výši nákladů malých, středních a velkých podniků 

v souvislosti s přípravou účetních závěrek. Experti doporučili, aby mikropodniky a malé 

podniky nemusely sestavovat účetní závěrku v plném rozsahu. Dalším závěrem je, že 

požadavky určené direktivy na kategorie položek zveřejňované ve výkazech účetní závěrky 

jsou opodstatněné. 

                                                 
2 Německo, Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Spojené království, Řecko, 
Španělsko, Portugalsko, Rakousko, Finsko, Švédsko.  
3 Study on Administrative costs of the EU Company Law Acquis  
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Ve stejném roce proběhla studie4 zkoumající vliv implementace IFRS. Průměrné 

náklady s přípravou účetní závěrky dle IFRS byly v závislosti na velikosti podniku od 0.05 do 

0.31 % obratu. Výzkumný vzorek zahrnoval celkem 200 společností, z toho 151 z nich 

aplikovalo IFRS poprvé. Do vzorku byly zahrnuty také 3 české společnosti – Komerční 

banka, ČEZ a Orco.  

Celkem 13 států (např. Slovensko, Polsko) odložilo účinek nařízení o povinné aplikaci 

IFRS pro konsolidované účetní závěrky až na rok 2007. Více než 80 % respondentů uvedlo, 

že aplikace IFRS jim přinesla velmi vysoké náklady.   

 

Významná je studie5 zabývající se vyhodnocením aplikace IFRS  na účetní závěrky 

společností EU. IFRS způsobily, že se kvalita účetní závěrky zvýšila. Specifickým 

problémem byla aplikace IFRS v malých a středních podnicích. Výzkumný vzorek zahrnoval 

v tomto případě 270 společností (z ČR – ČEZ, Paramo). Studie uvádí, že kvalita účetních 

systémů v jednotlivých členských státech je přijatelná, problémem je porozumění obsahu 

informací z těchto účetních systémů mimo daný stát.  

Za účelem podpory zahraničních investic a rozvoji další spolupráce je vhodné i nadále 

pokračovat v implementaci IFRS (lepší možnosti porovnání údajů v mezinárodním kontextu, 

mezi jednotlivými společnostmi, porozumění informacím investory). 25 % respondentů 

uvedlo, že aplikace IFRS pozitivně ovlivnila jejich investiční profil. Více než 40 % 

respondentů vyslovilo skutečnost, že díky IFRS manažeři a analytici lépe rozumí informacím 

získaných z účetní závěrky, naopak 10 % z nich uvedlo, že porozumění obsahu účetní závěrky 

je při IFRS náročnější.  

 K oblastem, ve kterých IFRS nesplňuje požadavky manažerů a analytiků, patří nejvíce 

finanční nástroje (23 %) a podnikové kombinace (15 %). Celkový kladný přínos 

z mezinárodního pohledu IFRS uvedlo 57 % respondentů, 7 % neví a zbylá část uvádí, že 

přínos IFRS je záporný. Zkoumán byl i rozsah účetní závěrky, nejméně to bylo 45 řádků, 

nejvíce 267 řádků.  

 

 Studie zaměřená na malé podniky6 vychází z výjimek 4. direktivy7. Článek 11 

umožňuje těmto podnikům, aby sestavily rozvahu ve zkráceném rozsahu, která nepodléhá 

                                                 
4 EU Implementation of IFRS and the Fair Value Directive 
5 Evaluation of the Application of IFRS in the 2006 Financial Statements of EU Companies 
6 Evaluation of Tresholds for Micro-entites  
7 Obdobná studie na malé a střední podniky je Report on Impacts of Raised Tresholds Defining SMEs 
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povinnému auditu, je-li suma aktiv nižší než 4 400 000 EUR, obrat nižší než 8 800 000 EUR a 

počet zaměstnanců nižší než 50 (stačí splnit 2 z 3 kritérií).  

Analyzovány jsou změny těchto kritérií, dále změny pro určení, jaký podnik je malým 

podnikem, mikropodnikem a středním podnikem. V závěru je vyčíslen dopad na počet 

podniků při změně hodnoty jednotlivých kritérií v uvedených kategoriích. 

 

 Studie8 z roku 2010 zkoumá náklady spojené s implementací IFRS pro malé a střední 

podniky, vyhodnocuje změnu spojenou se snížením administrativní zátěže související se 

zjednodušením výkazů rozvahy, výkazu zisku a ztráty a cash-flow pro středně velké a velké 

společnosti. Ve výzkumném vzorku je i 16 společností z ČR (velikost vzorku celkem je 375 

společností).  

 68 % společností se domnívá, že zjednodušená forma rozvahy bude výhodou a 38 % 

očekává i snížení nákladů. Ve studii je sledován čas potřebný na sestavení výkazů účetní 

závěrky v komparaci s časem potřebným pro sestavení výkazů při implementaci vybraných 

změn a zjednodušení. Ve všech případech by vznikla časová úspora.  

 
2.3 Mezinárodní účetní standardy  
 

Nástrojem celosvětové harmonizace účetnictví jsou mezinárodní účetní standardy 

IAS/IFRS. Starší standardy vydávané v letech 1973-2001 Výborem pro mezinárodní účetní 

standardy (IASC – International Accounting Standard Committee) jsou označovány jako IAS. 

Novější vydávané Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB – International Accounting 

Standards Board) nesou označení IFRS.  

IASC vznikla 29. června 1973 společnou dohodou profesních účetních institucí 

z Austrálie, Kanady, Francie, Německa, Japonska, Mexika, Nizozemska, Velké Británie, Irska 

a USA. Sídlo měla v Londýně, cílem bylo vypracovat takový systém účetního výkaznictví, 

který bude akceptován celosvětově. Počet členů i počet zemí IASC se postupně zvyšoval, 

proto jak uvádí Kovanicová (2004) dosáhl IASC významného postavení.  

Náročnost a složitost aplikace standardů v řadě zemí byla příčinou vzniku Stálého 

interpretačního výboru (SIC – Standing Interpretations Committee), jehož úlohou bylo 

posuzovat vybrané účetní problémy a k nim vytvořit interpretaci sjednocujících řešení. SIC 

vznikl v roce 1997 a řada vydaných interpretací je v platnosti dodnes.  

                                                 
8 Framework Contract for projects relating to Evaluation and Impact Assessment activities of Directorate 
General for Internal Market and Services 4th Company Law Directive and IFRS for SMEs  
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Neméně významným obdobím byl konec 90. let. IASC uzavřela s Mezinárodní komisí 

pro cenné papíry dohodu o doporučení IAS, podle kterých by firmy, jejichž cenné papíry jsou 

obchodovány na světových burzách, vyhotovovaly účetní výkazy.   

 

Vytvoření nové organizační struktury a zefektivnění činnosti IASC mělo za následek 

vznik Nadace výboru pro mezinárodní účetní standardy (IASCF – International Accounting 

Standard Committee Foundation). Na konci roku 2000 přijal IASCF novou strukturu. Kromě 

SIC nově vznikl Poradní sbor (SAC – Standards Advisory Council) a IASB.  

 

Hlavním úkolem Mezinárodních účetních standardů není standardizace účtování, proto 

jsou nově vydávané standardy IASB označovány jako IFRS. Dříve vydané IAS zůstávají 

v platnosti do doby, než dojde k jejich novelizaci nebo zrušení. Prvním nově vydaným IFRS 

byl IFRS 1 zabývající se první aplikací mezinárodních standardů účetního výkaznictví.  

IASB se zabývá schvalováním nových standardů a změnou stávajících. Zveřejňuje 

návrhy nových standardů a konečnou verzi interpretací ke standardům.  

SIC vydávající interpretace k IAS byl přejmenován na Výbor pro interpretace 

mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC - International Financial Reporting 

Interpretation Committee). Původní a nové označení zkratek v období do roku 2000 a 

v období po roce 2000 je uvedeno v Tab. 2.2.  

 
Tab. 2.2: Komparace Mezinárodních účetních standardů před a po roce 2001  
Položka  Do roku 2000 včetně  Od roku 2001 
Standardy  IAS IFRS  
Interpretace  SIC IFRIC  
Zdroj: vlastní zpracování dle Kovanicová (2004)  

 
Jak uvádí např. Barth (2005) je aplikace IFRS spojena s vyšší kvalitou účetních 

informací v porovnání se situaci, kdy jsou účetní výkazy sestaveny jen dle národních účetních 

standardů. IFRS představují propracovaná pravidla pro účetní výkaznictví. V porovnání 

s českým účetním systémem nenařizují žádné konkrétní metodické účetní postupy.  

Účetnictví řady zemí EU je v souladu s uvedeným Nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1606/2002 orientováno na IFRS. I tako skutečnost, jak zjistil např. Ding a kol. 

(2007) vedla k akceptaci IFRS celosvětově. Redmaye a Laswad (2013) proto oprávněně 

označují IFRS jako globální standardy.  
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IFRS obsahují kromě vlastních standardů, interpretací SIC a IFRIC úvodní část, 

předmluvu k výkladu standardů a Koncepční rámec. Úvodní část vymezuje řídící orgány a 

jejich postupy, předmluva určuje základní cíle IFRS. Významnou součástí IFRS je Koncepční 

rámec.  

                                                                                 
2.3.1 Koncepční rámec  
 

Ideovou platformou a základním teoretickým východiskem, ze které vycházejí IFRS je 

Koncepční rámec. Kromě vymezení účelu obsahuje stanovení cíle účetní závěrky, jejich 

kvalitativních charakteristik, definice a podmínky pro rozpoznání a vykázání základních 

prvků jako jsou aktiva, závazky, vlastní kapitál, náklady a výnosy. V Koncepčním rámci jsou 

vymezeny koncepty oceňování. Poslední část se zabývá pojetím a uchováním kapitálu. 

Pojednáno je o uživatelích účetní závěrky a jejich informačních potřebách.  

Jak uvádí Eccles a Hold (2014) prochází v současné době vybraná ustanovení 

Koncepčního rámce změnou. Nezbytnou podmínkou pro porozumění jednotlivým standardům 

je znalost Koncepčního rámce.  

 

Cílem výkazů, ze kterých se skládá účetní závěrka, je dle Ernst&Young (2010) 

poskytnout informaci o finanční pozici podniku a o změnách ve finanční situaci. Výkaz o 

finanční pozici informuje o aktivech, které podnik vlastní a o zdrojích jejich financování. 

Leiwy a Persk (2013) uvádí, že používání pojmu výkaz o finanční pozici místo pojmu rozvaha 

se stalo běžné právě s celosvětovou aplikací IFRS. K základním prvkům výkazu o finanční 

pozici patří aktiva, závazky a vlastní kapitál.  

 

Pro hodnocení změn ve finanční situaci se sestavuje výkaz o úplném výsledku 

hospodaření a výkaz peněžních toků. V úplném výsledku hospodaření se vyskytují náklady a 

výnosy. Všechny uvedené výkazy se sestavují za účelem poskytnutí informací pro uživatele – 

existující a potenciální investoři, zaměstnanci, dodavatelé, odběratelé, stát, veřejnost.  

 

Při sestavování účetních výkazů se vychází z předpokladu „going concern“ a akruální 

báze. Going concern neboli předpoklad trvání podniku, vychází z toho, že podnik existuje a 

bude ve své činnosti v dohledné budoucnosti pokračovat. Účetní závěrka sestavená na 

akruální bázi odráží dle Dvořáková (2013, s. 17) „výsledky transakcí v období, kdy k nim 

dochází a nikoliv jen nebo až v okamžiku, kdy jsou realizovány s nimi související peněžní 
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toky“. V účetnictví jsou dle Kovanicová (2005) zobrazeny i přísliby získat peníze a povinnosti 

peníze zaplatit.  

 

Mezi nejdůležitější kvalitativní charakteristiky určené Koncepčním rámcem patří:  

- srozumitelnost,  

- spolehlivost, 

- srovnatelnost,  

- relevance.  

Informace, kterým uživatelé účetní závěrky neporozumí, nemají přínos, proto musí být 

všechny informace prezentovány jasně a v logické struktuře. Účetní informace by měly 

pravdivě zobrazovat skutečnost, aby byly dostatečně spolehlivé. Kladen je požadavek na 

úplnost, přednost obsahu před formou a na nestrannost. Užitnost informací se zvyšuje 

v případě zajištění srovnatelnosti, a to jak v čase, tak i v prostoru. Z toho vyplývá požadavek 

na stálost účetních metod a jednotných pravidel pro oceňování. Odchýlení je možné pouze 

výjimečně. Za účelem zajištění srovnatelnosti jsou v účetních výkazech obsaženy nejen 

hodnoty za sledované, ale i za minulé účetní období.  

Zveřejňují se pouze takové informace, které jsou relevantní, tzn. mohou ovlivnit 

ekonomická rozhodnutí uživatelů. Dvořáková (2013) uvádí, že relevance je ovlivněna 

významnosti informací. Souvisí také bezprostředně s tím, zda je informace podaná včas. Mezi 

uvedenými kvantitativními charakteristikami by mělo být dosaženo rovnováhy. Koncepční 

rámec uvádí, že pro dosažení cíle účetních výkazů jsou důležité takové, které maximalizují tyto 

kvalitativní charakteristiky (Barth, 2014).  

 

Koncepční rámec uvádí definici základních prvků účetní závěrky (Baker, 2010). Na 

rozdíl od českého účetnictví, obsahují IFRS stejně jako US GAAP základní definice, které 

sjednocují pravidla pro zobrazení prvků v účetních výkazech.  

Dle Koncepčního rámce jsou aktivem zdroje využívané podnikem, jehož existence je 

výsledkem minulých skutečností a od něhož se očekává, že přinese ekonomický prospěch, 

který je spolehlivě měřitelný. Závazky jsou současnou povinností podniku, které vznikly na 

základě minulých skutečností a jejich vypořádání povede ke snížení ekonomického 

prospěchu. Posledním prvkem, který se vyskytuje ve výkazu o finanční pozici, je vlastní 

kapitál, který je definován jako zbytkový podíl na aktivech po odečtení všech závazků.  

Podmínkou rozpoznání a vykázání všech prvků je vysoká pravděpodobnost a 

spolehlivost ocenění.  
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Základní prvky výkazu o změnách ve finanční pozici jsou náklady a výnosy. Náklad je 

snížení ekonomického prospěchu, které vede k poklesu vlastního kapitálu (jinak než 

rozdělením vlastníkům). Výnosem je zvýšení ekonomického prospěchu, které vede ke zvýšení 

vlastního kapitálu (jinak než příspěvky vlastníků).  

Výnosy z běžných činností se označují jako revenues. Takové výnosy jsou upraveny 

IAS 18. Vedle těchto výnosů se v IFRS vyskytuje také pojem gains = přínosy. Proto výkaz o 

úplném výsledku hospodaření, jak vyplývá z podstaty názvu, zahrnuje revenues i gains.  

Obdobně v rámci nákladů je zaběhlé označení expenses. Jedná se o náklady, které 

vznikají v rámci běžných činností. Kromě expenses se ale do výkazu o úplném výsledku 

hospodaření zahrnují také losses – újmy, ztráty, které jsou opakem gains.  

 

S výsledkem hospodaření, který se zjistí jako rozdíl výnosů a nákladů souvisí i 

koncept uchování kapitálu. Koncepční rámec rozlišuje dvě pojetí uchování – finanční a 

produkční.  

V případě finančního pojetí uchování kapitálu dosahuje podnik zisku, pokud vlastní 

kapitál na konci účetního období (po případném vyloučení vkladů a výběrů vlastníky) 

převyšuje hodnotu vlastního kapitálu na začátku období. Produkční neboli fyzické pojetí 

uchování kapitálu vychází z podstaty, že zisku podnik dosahuje, jakmile je jeho fyzická 

produkční kapacita na konci období vyšší než na počátku období.  

 

Významnou součástí Koncepčního rámce je část zabývající se koncepty oceňování. 

Uvedeny jsou tyto báze, na nichž je ocenění založeno: 

- historická cena (náklady),  

- běžná cena, 

- realizovatelná hodnota,  

- současná hodnota.   

 

Převládající způsob ocenění aktiv a závazků je dle Kovanicová (2005) pomocí 

historické ceny. V případě aktiv získaných formou nákupu je za historickou cenu považována 

pořizovací cena. Pokud jsou aktiva vytvořena ve vlastní režii, představují historickou cenu 

výrobní náklady. I když se jedná o převládající způsob ocenění, je možné následně vybrané 

druhy aktiv přecenit dle Bohušová a kol. (2013) na reálnou hodnotu.  Pro ocenění závazku se 

používá částka, kterou bude třeba vynaložit na úhradu takového závazku.  
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Báze běžné ceny se svou podstatou blíží reprodukční pořizovací ceně (kterou je možno 

použit v souladu s ČÚP). Aktivum se ocení v částce, za kterou by bylo pořízeno 

v současnosti, závazky v nediskontované částce potřebné dnes k jejich úhradě.  

Množství peněžních prostředků, které by bylo možno získat prodejem aktiv při 

vyřazení, označuje Koncepční rámec za realizovatelnou hodnotu. Poslední báze, která 

zohledňuje působení faktoru času je současná hodnota. Odráží současnou hodnotu budoucích 

peněžních toků, které aktivum přináší. V případě závazku vyjadřuje budoucí čisté odtoky 

peněžních prostředků, které jsou nutné k vypořádání.  

 

Volba metody ocenění ovlivňuje vypovídací schopnost informací získaných 

z účetnictví. Koncepční rámec ale žádnou z metod oceňování nepreferuje, záleží na 

rozhodnutí účetní jednotky, kterou z metod použije. Kritériem pro rozhodování je zajištění 

„true and fair viev“.  

 

Základním východiskem pro IFRS je Koncepční rámec. Nemá úlohu standardu, a 

proto nerozvádí žádnou konkrétní oblast související se zveřejňováním nebo oceňováním. 

Dochází-li k rozporu mezi ustanovením Koncepčního rámce a příslušného standardu, mají 

požadavky určené standardem přednost.  

 
2.3.2 Účetní závěrka 
 

Obecnými požadavky na účetní závěrku se zabývá standard IAS 1 – Sestavování a 

zveřejňování účetní závěrky. Ve velké míře navazuje IAS 1 na ustanovení Koncepčního 

rámce, které dále detailně rozvádí. Standard upravuje požadavky na sestavování a 

zveřejňování účetní závěrky, neupravuje specifika pro účetní zobrazení, které jsou upraveny 

samostatnými standardy.  

Definování jednotných požadavků na obsah, sestavení a zveřejnění účetní závěrky 

umožňuje zajištění její srovnatelnosti. Požadavky na mezitimní účetní závěrku jsou upraveny 

samostatným standardem.  

Součástí účetní závěrky je výkaz o finanční situaci, výkaz o úplném výsledku 

hospodaření, výkaz o změnách vlastního kapitálu, výkaz o peněžních tocích a komentář. 

Výkaz peněžních toků je upraven samostatným standardem. Účetní závěrka sestavená 

v souladu s IFRS zvyšuje dle Paseková a kol. (2014) možnost porovnání z nadnárodního 

pohledu. Detailněji se účetní závěrkou dle IFRS zabývá kapitola 3.1. 
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2.4 US GAAP 
 

US GAAP jsou volně překládány jako všeobecně uznávané účetní principy. Jedná se o 

národní účetní standardy, které jsou používány zejména v USA. Systém US GAAP je dle 

Meulen a kol. (2007) založen na účetních zásadách, které jsou velmi propracované a ucelené. 

US GAAP jsou, jak uvádí Chlor-Proell a Nelson (2007) systémem účetního výkaznictví 

založeného na principech. 

US GAAP vznikly již ve 30. letech 20. století v důsledku krachu na newyorské burze. 

Tehdy se došlo k závěru, že jednou z příčin špatné situace na burze byly účetní výkazy, které 

nebyly dostatečně přesné a věrohodné a neměly dobrou vypovídající schopnost. Palepu a 

Healy (2008) uvádí, že Komise pro cenné papíry a burzy (SEC – Security and Exchange 

Commission) měla stanovit účetní zásady pro společnosti, jejichž akcie jsou na burze 

obchodovány. SEC pověřila tímto úkolem Výbor pro standardy finančního výkaznictví 

(FASB – Financial Accounting Standards Board). FASB je nejvyšší autoritou pro regulaci 

účetního výkaznictví pro podnikatelské subjekty (Bohušová a kol., 2013).  

 

Stejně jako IFRS jsou i US GAAP uznávány světovými burzami. Hierarchie US 

GAAP, jak demonstruje Tab. 2.3, obsahuje čtyři kategorie – A, B, C a D.  

 
Tab. 2.3 Hierarchie US GAAP  
Kategorie  Obsah kategorie  
A Standardy FASB, interpretace FASB  

Názory APB, účetní výzkumné bulletiny AICPA 
B Technické bulletiny FASB 

Auditorské a účetní směrnice AICPA  
Prohlášení AICPA  

C Souhlasné prohlášení EITF  
Praktické bulletiny AICPA  

D Interpretace AICPA  
Implementační příručky FASB  
Průmyslové, obecně uznávané postupy  

Zdroj: vlastní zpracování dle Kieso, Weygrant (2013)  
 
Nejvýznamnější je kategorie A do které spadají standardy a interpretace. Standardy 

obsahují principy, podle kterých jsou sestavovány účetní výkazy. Nejnižší váhu má kategorie 

D. Jak uvádí Müllerová (2004) má vyšší úroveň při aplikaci v případě významového rozporu 

přednost před níže postavenými vyhláškami. Pokud existuje rozdíl mezi přístupy předpisů v 

dané kategorii, použije se ten, který lépe zobrazí podstatu transakce.  
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2.4.1 Koncepční rámec  
 

Koncepční rámec US GAAP je tvořen vyhláškami SFAC 1 – SFAC 8 vydané FASB. 

SFAC 1 – Cíle účetního výkaznictví podnikatelských subjektů a SFAC 2 – Kvalitativní 

charakteristiky účetních informací byly nahrazeny SFAC 8 – Cíle účetního výkaznictví a 

kvalitativní charakteristiky účetních informací. SFAC 3 byl nahrazen SFAC 6 – Prvky 

účetních výkazů. SFAC 4 (Cíle účetního výkaznictví nepodnikatelských subjektů) je svou 

podstatou zaměřen na nepodnikatelské subjekty.  

Výstupem výkaznictví jsou výkazy, ke kterým patří rozvaha, výsledovka, výkaz 

nerozdělených zisků, výkaz ostatních změn ve vlastním kapitálu a výkaz změn ve finanční 

pozici. Cílem je poskytnutí informací pro investory, věřitele, o ekonomických zdrojích 

podniků a požadavcích na jejich změny. Mezi kvalitativní charakteristiky účetních informací 

patří relevantnost, spolehlivost, srovnatelnost a konzistentnost.  

Koncepční rámec uvádí celkem deset prvků účetních výkazů – aktiva, závazky, 

kapitál, investice od majitelů, výplaty majitelům, tržby, náklady, zisky, ztráty a komplexní 

hospodářský výsledek. Aby mohla být jakákoliv z těchto položek vykázána je nutné splnění 

podmínky definice, měřitelnosti, relevance a spolehlivosti.  

Požadavek měřitelnosti je splněn vykázáním prvků v peněžních jednotkách, relevantní 

je taková informace, která je podstatná pro rozhodování a její opomenutí by mohlo mít vliv na 

úsudek uživatele informací z účetnictví. Spolehlivost je zajištěna pravdivostí, objektivitou a 

důvěryhodností.  

 

Za aktiva se považují budoucí ekonomické zdroje, vlastněné účetní jednotkou, které 

jsou výsledkem minulých událostí. Závazky jsou pravděpodobné budoucí úbytky 

ekonomických zdrojů účetní jednotky jako následek minulých událostí. Kapitálem je hodnota 

aktiv po odečtení závazků. Výplaty majitelům jsou položky snižující vlastní kapitál 

v důsledku převodu aktiv, poskytnutí služeb nebo vzniku závazku vůči vlastníkům. Investice 

od majitelů je naopak zvýšením vlastního kapitálu vyplývající z transferu od vlastníka 

k účetní jednotce.  

 

Jak uvádí Bohušová a kol. (2013) je definice prvků jako výnos, náklad, zisk, ztráta a 

komplexní výsledek za použití českého pojmového aparátu obtížná. Vykázání informací o 

nákladech i o výnosech je pro uživatele účetních výkazů dle Wegenhofer (2014) důležité 

k pochopení hodnoty a zdrojů ziskovosti. Za zvýšení ekonomického užitku považuje SFAC 6 
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tržby. V tomto případě nastává zvýšení aktiv nebo snížení závazků z důvodu dodání výrobků, 

zboží nebo poskytnutí služeb. Snížení hodnoty aktiv nebo zvýšení závazků z titulu dodání 

výrobků, zboží nebo poskytnutí služeb je nákladem.  

Oproti české účetní legislativě používají US GAAP také pojem gains = zisky a losses 

= ztráty. Vznikají v důsledku vedlejších činností podniku s výjimkou transakcí s vlastníky. 

Změna vlastního kapitálu za účetní období způsobena všemi transakcemi mimo transakcí 

s vlastníky je komplexním výsledkem.  

 

Součástí Koncepčního rámce je vymezení zásad, mezi které patří zásada historické 

ceny, uznání tržeb, uznání nákladů a úplné informace. Všechny tyto čtyři zásady detailněji 

rozvádí SFAC 5. Pro omezení týkající se informací, které jsou prezentovány v rámci účetní 

závěrky, jsou významné náklady oproti přínosu, podstatnost, průmyslové zvyklosti a zásada 

opatrnosti.  

 
2.4.2 Účetní výkaznictví   

 
Obsah a forma výkazů sestavených v souladu s US GAAP není pevně daná. US 

GAAP stejně jako IFRS nemají definovanou účtovou osnovu.  

Účetní závěrka sestavená v souladu s US GAAP zahrnuje výkaz rozvahy, výkaz 

nerozdělených zisků (může být součástí výsledovky), výkaz cash-flow a přílohu.  

Rozvaha se odvíjí od rovnice, kde se celková hodnota aktiv rovná hodnotě závazků a 

vlastního kapitálu. V Tab. 2.4 je demonstrována minimální klasifikace na prvky v rozvaze.  

 
Tab. 2.4 Rozvaha dle US GAAP 
AKTIVA  ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPTIÁL 
Běžná aktiva  Závazky   
Peníze  Krátkodobé závazky  
Pohledávky  Dlouhodobé závazky  
Zásoby  Vlastní kapitál  
Časové rozlišení  Nominální hodnota kapitálu  
Stálá aktiva  Emisní ážio 
Dlouhodobé investice  Nerozdělený zisk  
Pozemky, budovy, zařízení  
Nehmotná aktiva   
Ostatní aktiva   
Zdroj: vlastní zpracování dle Mládek (2002)  

 
Aktiva jsou tříděna do dvou hlavních skupin – běžná aktiva a stálá (dlouhodobá) 

aktiva. Jako první se uvádí aktiva běžná. Běžná aktiva se vykazují dle likvidity od nejvíce po 
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nejméně likvidní. Ke stálým aktivům patří taková, která nebudou během jednoho roku 

prodána nebo spotřebována. K vyjádření opotřebení hodnoty aktiva se používají odpisy, 

obvykle se dle Mládek (2002) odepisuje rovnoměrně. 

Závazky se člení na krátkodobé (běžné) a dlouhodobé. Zůstatková hodnota aktiv po 

odečtení závazků představuje vlastní kapitál.  

 

Sumarizace nákladů a výnosů je soustředěna do výkazu zisku a ztrát. Výsledovka je, 

jak uvádí Kovanicová (2004) sestavena vždy podle účelového členění provozních nákladů. Ve 

výsledovce se uvádí údaje o výši tržeb, nákladech na prodané výrobky, služby a zboží a o 

ostatních provozních nákladech. Samostatně se uvádí výsledky z ukončovaných činností. 

Vykazování mimořádných položek (mimořádné náklady, mimořádné výnosy) je možné zcela 

výjimečně. Musí se jednat o ojedinělost z hlediska výskytu a vzácnost z hlediska své podstaty.  

Mezi nejdůležitější položky výsledovky patří zisk/ztráta z pokračujících činností a 

informace o čistém zisku nebo ztrátě za období.  

K výsledovce se připojuje výkaz o úplném výsledku hospodaření zahrnující zisky a 

ztráty, které nejsou ve výsledovce uvedeny. Tyto zisku a ztráty byly zobrazeny ve vlastním 

kapitálu.  

 

US GAAP požadují, aby byly prezentovány také informace o peněžních tocích 

uskutečněných během období. Výkaz peněžních toků podává informace nejen o výši 

peněžních prostředků, ale vysvětluje i příčiny změn. Cash-flow se stejně jako dle IFRS nebo 

ČÚP uvádí za oblast provozní, finanční a investiční činnosti.  

 

2.4.3 US GAAP x IFRS  
 
Koncepční rámec IFRS a US GAAP se odlišuje. Obsah obou Koncepčních rámců je 

shodný, liší se ale význam Koncepčního rámce v systému, neboť v IFRS je význam 

Koncepčního rámce vysoký. Shodné je i vymezení uživatelů, drobný rozdíl je v rozsahu 

působnosti. IFRS jsou zaměřeny na stávající i potenciální uživatele a na hodnocení úrovně 

managementu, US GAAP se na hodnocení úrovně managementu nezaměřují. Pro vykázání 

aktiv a závazků v příslušném výkazu účetní závěrky nepožadují US GAAP spolehlivou 

měřitelnost.  
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Koncepční rámec IFRS definuje méně prvků účetních výkazů než US GAAP. Vklady 

a výplaty vlastníkům nejsou v IFRS považovány za prvek účetních výkazů. Další odlišnosti 

v oblasti účetní závěrky jsou znázorněny v Tab. 2.5.  

 
Tab. 2.5 US GAAP x IFRS pro účetní závěrku  
Položka  US GAAP IFRS  
Komponenty (složky) účetní 
závěrky  

Obdobné  Obdobné  

Počet vykazovaných období Ve vybraných případech 2 
nebo 3 předcházející účetní 
období  

Obvykle 1 předcházející 
účetní období  

Formát rozvahy, výsledovky Závazný formát není 
stanoven 

Závazný formát není 
stanoven, je určen minimální 
počet položek, který má být 
vykázány samostatně  

Mimořádné výnosy a 
náklady  

Ve výjimečných případech 
povoleno 

Zakázáno  

Zdroj: vlastní zpracování dle PricewaterhouseCoopers (2013), Ernst and Young (2012)  

 
 Přehled vybraných významných rozdílů pro krátkodobá a dlouhodobá aktiva je uveden 

v Tab. 2.6.  

 
Tab. 2.6 US GAAP x IFRS v oblasti aktiv.  
Položka  US GAAP IFRS  
Zásoby  Metoda LIFO je povolena, 

zásoby jsou oceněny v nižší 
z tržní hodnoty nebo nákladů 
na prodej  

Metoda LIFO zakázána, 
zásoby jsou oceněny v nižší 
z hodnot – čistá 
realizovatelná hodnota nebo 
náklady na prodej  

Dlouhodobá hmotná aktiva  Přecenění není povoleno, 
investice do nemovitostí se 
nevykazují samostatně 

Přecenění je povoleno -  
nutno aplikovat vždy pro 
celou třídu aktiv, 
investice do nemovitostí se 
vykazují samostatně, dle IAS 
40  

Nehmotná aktiva  Přecenění není povoleno Přecenění na reálnou 
hodnotu je povoleno 

Zdroj: vlastní zpracování dle PricewaterhouseCoopers (2013), Ernst and Young (2012)  

 
Významné rozdíly existují v oblasti uznávání a vykazování výnosů. IASB a FASB 

vytvořili projekt Revenue Recognition“. Jeho cílem se sjednotit požadavky a pravidla pro 

rozpoznání a vykazování výnosů. Okamžik uznání výnosů je další odlišností. Pravidla pro 

vykázání odložených plateb a věrnostních programů nejsou rovněž shodná.  
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V současné době existují mezi oběma systémy (IFRS a US GAAP) odlišnosti. V roce 

2002 se, jak uvádí Deloitte (2009) IASB a FASB dohodli na projektu konvergence, který má 

za cíl pravidla obou systémů přiblížit a zajistit dále jejich společný vývoj. Konvergenční 

proces byl potvrzen i v roce 2006 vydáním Memoranda o porozumění (Memorandum of 

Understanding). Podstatou je odstranění nekonzistentních pravidel (např. v oblasti uznání a 

vykazování výnosů). Dle Dvořáková (2008) jsou ale oba tyto systémy postaveny na 

obdobných principech a neexistují mezi nimi zásadní rozpory.  

 

Celý Konvergenční proces je realizován prostřednictvím krátkodobých a 

dlouhodobých projektů ze strany FASB i IASB. Předpokládaný termín dokončení Memoranda 

o porozumění byl stanoven na rok 2014, je však zcela jisté, že tento termín dodržen nebude. 

Mládek (2012) nepředpokládá dokončení ani v roce 2015. O složitosti celého procesu 

konvergence svědčí i fakt, že původní termín dokončení konvergence byl plánován na rok 

2008. Bohušová a kol. (2013) předpokládá, že rok 2015 je nejvíce optimistický termín 

dokončení, ale je velmi pravděpodobné, že ani v roce 2015 nebude vzájemná konvergence 

dokončena.  

Dlouhodobé projekty zaměřené na konvergenci obou systémů se zabývají oblastmi 

Koncepčního rámce, podnikových kombinací, oceňování reálnou hodnotou, zveřejňováním 

účetní závěrky, účtováním výnosů, finančními nástroji, odúčtováním, konsolidací, 

nehmotnými aktivy, leasingy, závazky a vlastním kapitálem a oblasti zaměstnaneckých 

požitků po skončení pracovního poměru. Projekty zaměřené na vykazování výnosů, leasingy a 

finanční nástroje zatím nebyly ukončeny.   

Mezi krátkodobé projekty na straně IASB se řadí výpůjční náklady, společné podniky, 

vykazování podle segmentů, vládní dotace a podpora. Krátkodobé projekty FASB se zabývají 

ocenění reálnou hodnotou pro finanční nástroje, investicemi do nemovitostí, výzkumem a 

vývojem a následnými událostmi. Ke společným projektům z krátkodobého časového 

horizontu patří snížení hodnoty a daně ze zisku.  

Dlouhodobým záměrem FASB i IASB je vytvoření kvalitních a globálních standardů 

pro účetní výkaznictví. Pro dosažení kompatibility obou systémů je nutno splnit předpoklad, 

aby oba systémy vycházely ze stejných principů a zásad. Tyto zásady a principy vymezuje 

Koncepční rámec.   
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3 Charakteristika systému IFRS a komparace vybraných rozdílů 
v porovnání s českými účetními předpisy 
 

IFRS představují velmi propracovaná pravidla pro účetní výkaznictví. Účetní výkazy 

poskytují informace o finanční pozici a výkonnosti, které jsou důležité pro ekonomická 

rozhodnutí širokého okruhu uživatelů (Elliot a Elliot, 2013). Úkolem IFRS je zajistit, aby 

informace získané z účetnictví byly srovnatelné a srozumitelné pro všechny jejich uživatele.  

V posledních letech musí velké množství společností sestavovat účetní závěrku podle 

IFRS povinně (Christensen a kol. 2013). Přijetí IFRS usnadňuje dle Ball (2006) nebo Choi a 

Meek (2005) transparentnost informací, má vliv na snížení nákladů a informační asymetrie a 

tím zvýšení konkurenceschopnosti a efektivity trhů. Výhodou je možnost srovnávat výkazy 

společností v různých zemích navzájem. Dle Horton a kol (2012) nebo Black a White (2003) 

je zvýšení srovnatelnosti účetních informací hlavním přínosem IFRS. 

 

V porovnání s ČÚP je systém IFRS odlišného charakteru. Jedná se o systém, který se 

ve velké míře zaměřuje na výstupy účetnictví – účetní závěrku. Neupravuje ale striktně účetní 

postupy, neboť každá společnost si může definovat svou vlastní účtovou osnovu a zvolit 

takové postupy, aby bylo dosaženo věrného a poctivého obrazu (Krajňák, 2014c). Nutné je 

dodržovat pravidla upravující účetní výstupy, z toho vyplývá, že zaměření IFRS je zejména na 

podobu účetních výkazů a účetní závěrku. IFRS proto představují dle Mackenzie a kol. (2014) 

vysoce kvalitní, srozumitelné a široce akceptovatelné účetní standardy.  

 
3.1 Výkazy účetní závěrky  
 

Účetní závěrku dle IFRS upravuje standard IAS 1, stěžejní úlohu má i Koncepční 

rámec. Cílem IAS 1 je sjednotit požadavky na obsah účetní závěrky a zajištění její 

srovnatelnosti mezi podniky po obsahové i časové stránce.  

Součástí účetní závěrky dle IFRS je výkaz o finanční situaci, výkaz o úplném výsledku 

hospodaření, výkaz o změnách vlastního kapitálu, výkaz o peněžních tocích a komentář. 

Konkrétní forma výkazů není stanovena.  

Dle ČÚP je účetní závěrka upravena třetí části zákona o účetnictví. Stejně jako v IFRS 

je i dle ČÚP výkaz o peněžních tocích upraven samostatným standardem.  
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3.1.1 Výkaz o finanční situaci  
 

Výkaz o finanční situaci informuje o konkrétní podobě aktiv a zdrojích jejich krytí. 

Aktiva jsou členěna na krátkodobá a dlouhodobá (Baker, 2010). Pokud je naopak 

spolehlivější prezentace dle likvidity, uplatní se toto kritérium.  

Za krátkodobá aktiva jsou považována taková, která jsou držena k obchodování, jsou 

realizována během provozního cyklu nebo během 12 měsíců po rozvahovém dni. Krátkodobé 

závazky jsou takové, které budou uhrazeny během provozního cyklu, jsou drženy 

k obchodování nebo jsou splatné do 12 měsíců po rozvahovém dni.  

 

Po formální stránce předepisuje standard IAS 1 uvést název výkazu a účetní jednotky, 

den, ke kterému je výkaz sestaven, měnu a číselný řád ve kterém jsou položky aktiv, závazků 

a vlastního kapitálu vykázány. Při sestavení rozvahy může být použita buď horizontální nebo 

vertikální forma. Výběr formátu rozvahy je v kompetenci účetní jednotky.  

 

Možnou podobu horizontální formy rozvahy dokumentuje Tab. 3.1. Standard 

stanovuje minimální obsah vykazovaných údajů. Aktiva a závazky není možné až na výjimky, 

kdy kompenzaci vyžaduje jiný standard, vzájemně kompenzovat. Za účelem zajištění 

srovnatelnosti z pohledu časového se údaje uvádí za aktuální i za minulé účetní období.  

 
Tab. 3.1: Horizontální forma rozvahy (v souladu s IFRS) 
AKTIVA  VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY  
Dlouhodobá aktiva  Vlastní kapitál  
Pozemky, budovy, zařízení Emitovaný kapitál, rezervní fondy  
Investice do nemovitostí  Menšinové podíly  
Nehmotná aktiva  Dlouhodobé závazky  
Investice oceněné ekvivalenční metodou  Rezervy  
Odložená daňová pohledávka  Odložený daňový závazek  
Finanční aktiva  Finanční závazky  
Oběžná aktiva  Krátkodobé závazky  
Finanční aktiva  Rezervy  
Pohledávky z titulu běžných daní  Obchodní a jiné závazky  
Biologická aktiva  Závazky, které jsou  
Aktiva držená k prodeji  součástí celků určených k prodeji 
Zásoby  Závazky z titulu běžných daní 
Obchodní a jiné pohledávky   
Peníze a peněžní ekvivalenty   
Zdroj: vlastní zpracování dle IAS 1  
 

Při využití vertikální formy rozvahy jsou ve sloupci uspořádány nejprve aktiva a poté 

vlastní kapitál a závazky. Minimální rozsah vykazovaných údajů je shodný.  
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Rozvaha sestavená v souladu s ČÚP obsahuje stejně jako dle IFRS aktiva, místo 

vlastního kapitálu a závazků se používají pasiva. Dle Šebestíková a kol. (2014) je rozvaha 

výkazem zachycujícím dvojí pohled na majetkovou podstatu firmy. Základní struktura rozvahy 

dle ČÚP je zachycena v Tab. 3.2. Jak uvádí Hakalová (2010), vychází právní úprava rozvahy 

ze čtvrté direktivy EU. Důraz je kladen na formu rozvahy, zatímco IFRS klade důraz na 

obsah. 

 
Tab. 3.2 Rozvaha  
AKTIVA  VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY  
Pohledávky za upsaný základní kapitál Vlastní kapitál  
Dlouhodobý majetek  Základní kapitál  
Dlouhodobý nehmotný majetek  Kapitálové fondy  
Dlouhodobý hmotný majetek Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku  Dlouhodobý finanční majetek 
Oběžná aktiva  VH minulých let  
Zásoby  VH běžného období  
Dlouhodobé pohledávky  Cizí zdroje  
Krátkodobé pohledávky  Rezervy  
Krátkodobý finanční majetek  Dlouhodobé závazky  
Časové rozlišení  Krátkodobé závazky  
 Bankovní úvěry a výpomoci 
 Časové rozlišení  
Zdroj: vlastní zpracování dle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky 500/2002 Sb.   
 

Údaje v rozvaze se uvádí za minulé a za běžné účetní období. Za běžné účetní období 

v členění na brutto, korekce a netto u aktiv. Dle Zmeškal a kol. (2004) je rozvaha stavovým 

výkazem, jak uvádí Brealey a kol. (2012) podává informace také o likviditě nebo finanční 

struktuře. Detailnější struktura rozvahy je v příloze 1. 

 
3.1.2 Výkaz o úplném výsledku hospodaření 
 

K základním prvkům tohoto výkazu patří náklady a výnosy. Úplný výsledek 

hospodaření zahrnuje všechny náklady a výnosy a změny vlastního kapitálu nevyvolané 

transakcemi s vlastníky. Výkaz o úplném výsledku hospodaření zachycuje kromě „revenues“ 

a „costs“ také „gains“ a „losses“.  

Informace o úplném výsledku hospodaření mohou být prezentovány pomocí jednoho 

výkazu, který má dvě části – o výsledku a o ostatním úplném výsledku nebo pomocí dvou 

výkazů. V tomto případě jeden výkaz uvádí transakce, které ovlivňují výsledek hospodaření a 

druhý výkaz kapitálově účtované transakce. Pokud je zvolena tato alternativa, sestaví se 

nejprve výkaz výsledovky a až následně výkaz o úplném výsledku hospodaření.   
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Standard IAS 1 upravující účetní závěrku umožňuje sestavit výkaz buď v druhovém 

nebo v účelovém členění (Wehrfritz, Haller, 2014). Klasifikovat náklady nebo výnosy jako 

mimořádné IFRS nedovolují, dle Dvořáková (2013) tím došlo ke zvýšení vypovídající 

schopnosti výsledovky. 

 

Samostatně se dle IAS 1 musí vykázat:  

- výnosy,  

- finanční náklady,  

- podíl na zisku nebo ztrátě přidružených podniků zaúčtovaný použitím   

ekvivalenční metody,  

- zisky nebo ztráty z přecenění aktiv nebo skupin aktiv a závazků držených  

k prodeji v důsledku ukončovaných činností,  

- zisk nebo ztráta z ukončovaných činností po zdanění,  

- daňové náklady,  

- celkový zisk nebo ztráta,  

- zisk nebo ztráta připadající na akcionáře mateřského podniku,  

- zisk nebo ztráta připadající menšinovým vlastníkům.  

Poslední dvě uvedené položky se vykazují od ostatních položek výsledovky odděleně.  

 

V příloze 2 je zachycena možná podoba výsledovky v souladu s požadavky IAS 1 při 

druhovém a účelovém členění nákladů.   

 

Při sestavení účetní závěrky v souladu s ČÚP podává informace o finanční výkonnosti 

výkaz zisku a ztráty – výsledovka. Informace o struktuře a objemu nákladů a výnosů jsou 

podány za provozní, finanční a mimořádnou činnost (Wild a kol., 2008). Základní stavební 

prvky výsledovky jsou náklady a výnosy. V případě, že by účetní jednotka sestavila výkaz 

zisku a ztráty v účelovém členění, musí uvést dle Bohušová (2008) v příloze tento výkaz 

v druhovém členění. ČÚP povolují členění nákladů i výnosů na mimořádnou činnost.  

Základní struktura výkazu zisku a ztráty se nachází v příloze 3. Závazné uspořádání a 

obsahové vymezení položek výkazu je určeno prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví.    
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3.1.3 Ostatní výkazy účetní závěrky  
 

Součástí účetní závěrky sestavené dle IFRS je výkaz o změnách vlastního kapitálu a 

výkaz o peněžních tocích. Příloha (komentář) je povinnou součástí dle ČÚP vždy, obsah a 

rozsah je v porovnání s IFRS odlišný.  

Výkaz o změnách vlastního kapitálu a výkaz o peněžních tocích je dle ČÚP povinný 

pouze v případě povinného auditu dle zákona o účetnictví. V ostatních případech je sestavení 

těchto výkazů dle Kovanicová (2012) dobrovolné. Na druhé straně Glutier, Underdown (2001) 

uvádí, že rozvaha a výsledovka jsou nejdůležitějšími účetními výkazy.  

 
Výkaz změn vlastního kapitálu  
 

Povinnou součástí účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS je od roku 1998, 

informuje o počátečním a konečném stavu položek vlastního kapitálu, o změnách, ke kterým 

došlo v průběhu období. Výkaz podává informace o transakcích, které ovlivnily výši a 

strukturu vlastního kapitálu.  

Výkaz obsahuje celkový (úplný) výsledek hospodaření, dopady retrospektivní aplikace 

nebo úpravy na každou položku vlastního kapitálu, změnu každé položky vlastního kapitálu, 

ke které došlo během období a vklady a výběry kapitálu vlastníky.  

 
Výkaz o peněžních tocích  
 

Povinnou součástí účetní závěrky dle IFRS je výkaz o peněžních tocích. Na rozdíl od 

ostatních výkazů jsou peněžní toky obsahem samostatného standardu IAS 7 – Výkaz 

peněžních toků. Dle Haskins (1996) nebo Ittelson (2009) je hlavní úlohou přehledu o 

peněžních tocích zachytit a vysvětlit rozdíl mezi počátečním a konečným stavem peněžních 

prostředků a peněžních ekvivalentů za sledované období. Peněžní ekvivalenty jsou 

krátkodobé, vysoce likvidní investice, které jsou pohotově směnitelné za známé částky 

peněžních prostředků a u nichž riziko změny hodnot není významné. 

Peněžní toky jsou, jak uvádí Kimmel a kol. (2009) nebo Baker a kol. (1996) rozčleněny 

do oblasti provozní, finanční a investiční. K sestavení výkazu za oblast provozní činnosti se 

může dle Lighstone a kol. (2014) použít přímá nebo nepřímá metoda. IFRS preferují využití 

metody přímé. Peněžní toky za investiční a finanční činnost se sestavují metodou přímou.  

U přímé metody se zobrazují dvě hlavní kategorie – hrubé peněžní příjmy a hrubé 

peněžní výdaje. Nepřímá metoda zobrazuje čisté peněžní toky upravené o dopady 

nepeněžních transakcí.  



36 
 

Klíčovým ukazatelem jsou peněžní toky z provozní činnosti, ke kterým patří běžné, 

základní výdělečné činnosti podniku. Peněžní toky spojené s nabýváním a pozbýváním 

dlouhodobých aktiv spadají do činnosti investiční. Mezi peněžní toky související se změnou 

velikosti a struktury vlastního a cizího kapitálu patří i finanční činnosti (Pennan, 2003).  

IAS 7 upravuje nejen požadavky k sestavení výkazu, ale také ke zveřejnění 

v komentáři. Pomocí peněžních toků je možné odhadnout do budoucna schopnost účetní 

jednotky generovat další peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty.  

 

Dle ČÚP se výkaz o peněžních tocích sestavuje za stejné oblasti a při sestavení se 

aplikují i shodné metody. Na rozdíl od IFRS není výkaz peněžních toků dle ČÚP vždy 

povinnou součástí účetní závěrky. IFRS preferují využití přímé metody. Zaplacené dividendy 

musí být v souladu s českou účetní úpravou zahrnuty do finanční činnosti, IFRS umožňují 

možnost volby mezi provozní a finanční činnosti. Obdobně platí uvedené pro přijaté úroky a 

dividendy. Za peněžní ekvivalenty nejsou dle IFRS považovány majetkové cenné papíry.  

 
Komentář  
 

Úlohou komentáře je umožnit uživateli lepšímu porozumění obsahu účetních výkazů. 

Součástí komentáře je prohlášení o shodě s IFRS, informace o aplikovaných účetních 

pravidlech. Pro účely další analýzy tkví význam komentáře v detailnějších informacích o 

jednotlivých položkách účetních výkazů.  

V komentáři se obvykle uvádí prohlášení o shodě s IFRS, informace o použitých 

účetních pravidlech. Významné jsou doplňující informace k jednotlivým položkám účetních 

výkazů, za účelem poskytnutí analytičtějších informací. Součástí komentáře je popis hlavní 

činnosti účetní jednotky.  

ČÚP používají místo komentáře přílohu. Obvykle je méně rozsáhlá, přesná formální 

struktura není stanovena. Dle prováděcí vyhlášky, která uvádí, co musí být v příloze uvedeno, 

se uživatel dozví informace např. o přepočteném počtu zaměstnanců, výši úvěrů, půjček nebo 

o použitých účetních metodách, způsobech oceňování nebo odpisování. Každá významná 

položka z výkazů by měla být v příloze uvedena samostatně.  

  

Tab. 3.3 dokumentuje a porovnává rozdíly ve vybraných oblastech účetního 

výkaznictví z pohledu systému českého účetnictví, IFRS a pro doplnění i z pohledu US 

GAAP. Z této tab. vyplývá, že primární východisko pro světově uznávaný systém účetnictví 

nepředstavují účetní standardy, ale Koncepční rámec.  
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Tab. 3.3 Rozdíly a shody v oblasti účetního výkaznictví  
Oblast IFRS US GAAP ČÚP 
Součásti účetní 
závěrky 

Výkaz o finanční 
situaci, 
Výkaz o úplném 
výsledku 
hospodaření, výkaz 
změn vlastního 
kapitálu, výkaz 
peněžních toků za 
sledované a 
předcházející účetní 
období, komentář 

Obdobná struktura, 
veřejné instituce 
musí zveřejňovat 
údaje za sledované 
období a za období 
dvou let 
předcházejících 
sledovanému období 

Rozvaha, výkaz 
zisku a ztráty, 
příloha, údaje se 
uvádí za sledované 
období a za 1 období 
předcházející 
sledovanému období, 
Výkaz cash-flow9 a 
výkaz změn 
vlastního kapitálu10 
není vždy povinný 

Formát rozvahy Závazný formát není 
předepsán, preferuje 
se uspořádání dle 
likvidity  

Obvykle se volí 
prezentace dle 
likvidity od nejvíce 
po nejméně likvidní 

Formát rozvahy je 
stanoven na základě 
vzoru rozvahy, 
položky aktiv jsou 
uspořádány od 
nejméně po nejvíce 
likvidní  

Formát výsledovky Závazný formát není 
předepsán, 
členění nákladů dle 
funkce nebo druhu 

Členění nákladů dle 
funkce 

Formát výsledovky 
je stanoven 
vyhláškou, 
členění nákladů dle 
funkce nebo druhu 

Mimořádné náklady, 
mimořádné výnosy 

Zakázány Výjimečně se 
objevují 

Povoleny a 
vyžadovány 

Měna vykazování 
položek rozvahy a 
výsledovky 

Funkční měna Obdobné jako 
v IFRS 

Česká měna 

Zdroj: Šebestíková, Krajňák (2010)  

 
Vytvoření Koncepčního rámce a jeho aplikace v účetnictví zajišťuje minimalizaci 

rozdílů při komparaci účetních závěrek z globálního pohledu a zároveň usnadňuje uživatelům 

účetních závěrek pochopení informací z ní získaných. V ČR není v současné době žádný 

Koncepční rámec vytvořen. Na druhé straně není vhodné striktně stanovit jednotná pravidla 

pro účtování, což by mohlo vést až k unifikaci účetnictví.  

 
3.2 Dlouhodobá hmotná a nehmotná aktiva  
 

Jedním ze základních prvků výkazu o finanční pozici jsou aktiva (Leiwy, Perks, 2013). 

Tato aktiva se člení na dlouhodobá a oběžná. Dlouhodobá aktiva se s výjimkou nemovitostí 

pronajímaných podnikem řídí standardem IAS 16 – Pozemky, budovy, zařízení, (Elliot a 

                                                 
9 Struktura výkazu cash-flow sestaveného dle ČÚP – viz příloha 4 
10 Struktura výkazu o změnách vlastního kapitálu sestaveného dle ČÚP – viz příloha 5 
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Elliot, 2013), dlouhodobá nehmotná aktiva IAS 38 – Nehmotná aktiva. Pozemky a stavby 

pronajímané podnikem nebo pořízené ze spekulativních důvodů jsou upraveny v IAS 40 – 

Investice do nemovitostí. Pro vykazování jsou důležitá vybraná ustanovení jiných IFRS, např. 

IFRS 5 – Stálá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti, IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv, 

IAS 37 – Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva a další (Krajňák, 2014a).  

Pro dlouhodobý majetek jsou dle ČÚP stěžejní standardy č. 013 – Dlouhodobý 

nehmotný a hmotný majetek a č. 014 – Dlouhodobý finanční majetek.   

 
3.2.1 Dlouhodobá aktiva k užívání  
 

Za dlouhodobá aktiva jsou dle IFRS považována taková, která nejsou klasifikována 

jako oběžná. Jak uvádí Bohušová (2008) standardy nestanovují žádnou peněžní hranici pro 

zařazení do dlouhodobých aktiv, stanovení této hranice je na rozhodnutí účetní jednotky. 

V případě, že jsou aktiva klasifikována k užívání, jsou pro ně rozhodující ustanovení 

standardu IAS 16 pro hmotná aktiva a IAS 38 pro aktiva nehmotná.  

K hmotným aktivům patří taková, která jsou určena k užívání v rámci běžné činnosti 

účetní jednotky. Za nehmotná jsou považována taková, která jsou identifikovatelná nepeněžní 

aktiva, která nemají hmotnou podstatu. Typickým příkladem jsou programy, patenty, koncese, 

názvy, obchodní značky. Aby mohlo být aktivum vykázáno v rozvaze, musí být kromě 

spolehlivosti ocenění prokázána jistota, že aktivum přinese účetní jednotce v budoucnu 

ekonomický prospěch.  

 

Pro oceňování rozlišují IFRS okamžik pořízení a oceňování v průběhu držení aktiva.  

Při pořízení se aktiva nejčastěji oceňují pořizovacími náklady. Pořizovací náklady zahrnují u 

hmotných aktiv, jak říká Šrámková, Janoušková (2007) nákupní cenu, cla a daně po odečtení 

obchodních slev a rabatů, přímo přiřaditelné náklady na dopravu a zajištění stavu 

potřebného k používání aktiva (např. dopravné, instalace, montáž). Součástí pořizovacích 

nákladů jsou odhadované náklady na demontáž, přemístění aktiva a uvedení místa do 

původního stavu, na který je rezerva vytvářena. Nehmotná aktiva se oceňují pořizovacími 

náklady (v případě úplatného nabytí) na obdobném principu jako aktiva hmotná.  

U pozdějších plateb je rozdíl mezi peněžním ekvivalentem ceny a celkovou částkou 

platby vykázán jako úrok (za podmínky, že není uznán v účetní hodnotě položky).  Následné 

výdaje – např. technické zhodnocení se stanou součástí vstupní ceny aktiva jen tehdy, pokud 

zvyšují tomuto aktivu užitečnost. Výdaje související s opravou a údržbou představují běžné 

provozní náklady.  
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Pořízení aktiva ve vlastní režii je oceněno za použití stejného principu. Reálná hodnota 

se použije při pořízení aktiva směnou, pokud není k dispozici, použije se účetní hodnota 

předaného aktiva.  

 

K rozvahovému dni se aktiva oceňují pomocí modelu pořizovací ceny nebo modelu 

fair value. U modelu pořizovací ceny jsou položky aktiv zachyceny v cenách snížené o 

oprávky a o ztráty ze snížení hodnoty. Dopad použití takového modelu se projeví ve výkazu 

výsledovky jako provozní náklad.  

Model fair value umožňuje, na rozdíl od předcházejícího modelu, promítnout do 

účetních výkazů nejen snížení, ale i zvýšení hodnoty. Snížení hodnoty má výsledkový dopad 

(náklad), zvýšení hodnoty rozvahový dopad (vlastní kapitál-fond z přecenění). Jako provozní 

výnos se zvýšení hodnoty zachytí pouze tehdy, pokud bylo v minulosti účtováno snížení 

hodnoty do nákladů, maximálně do částky odpovídající snížení hodnoty nákladů. Jako snížení 

hodnoty vlastního kapitálu se zachytí pokles hodnot, pokud bylo v minulosti účtováno 

zvýšení hodnoty do vlastního kapitálu, opět maximálně do hodnoty zvýšení aktiva, které bylo 

v minulosti účtováno s rozvahovým dopadem.  

 

Rozložení pořizovací ceny do nákladů představují odpisy. Jsou nákladem, který 

ovlivňuje výsledek hospodaření (Reimers, 2008). Hmotná aktiva jako pozemky, budovy, 

zařízení se obvykle odepisují. Nehmotná aktiva, která mají neurčitelnou dobu použitelnosti, se 

neodpisují, místo toho se musí pravidelně testovat na snížení hodnoty.  

Odpisuje se od okamžiku, kdy je aktivum způsobilé k užívání. Pokud je doba 

použitelnosti jednotlivých významných částí aktiva odlišná, má účetní jednotka povinnost 

použít komponentní odpisování.  

Výši odpisů ovlivňuje odpisová metoda. Odpisové metody se dělí na metody založené 

na čase a na metody založené na výkonu aktiva (3.5).  

K odpisovým metodám založených na čase patří metoda zmenšujícího se základu 

(3.1), metoda DDB (3.3) a metoda SYD (3.4). Použitá metoda by se měla dle Krupová (2002) 

odvíjet od způsobu, kterým jsou ekonomické užitky plynoucí z aktiva využívány podnikem.  

 =  . ,          (3.1) 
 
kde O je odpis, ZC zůstatková cena a s roční odpisová sazba. Odpisová sazba s se vypočte 

pomocí (3.2).  
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= 1 −  ,          (3.2)  

 
kde BC je zbytková cena, ostatní proměnné mají stejný význam jako u (3.1). 
 =  . ,           (3.3) 
 
kde O je odpis, PC pořizovací cena a s odpisová sazba.  
 

 =  . ,          (3.4) 
 
kde O je odpis, PC pořizovací cena, n je zbývající počet let životnosti aktiva a N celkový 

počet let životnosti aktiva.   

 

 =  . ,          (3.5) 
 
kde O je odpis, PC pořizovací cena, v výkon v daném roce a V celkový výkon aktiva.  
 

Trvalé snížení hodnoty aktiva vyjadřují odpisy, k přechodnému snížení se používají 

opravné položky. Ke snížení hodnoty aktiva dochází, pokud je účetní hodnota vyšší než 

zpětně získatelná částka. Za zpětně získatelnou částku je brána vyšší z hodnot – hodnota 

z užívání nebo fair value snížená o náklady prodeje.  

Pravidelné každoroční testování na snížení hodnoty aktiva je povinné pro nehmotná 

aktiva, která mají neurčitelnou dobu použitelnosti. IFRS vyžadují, aby snížení hodnoty aktiva 

bylo zachyceno v tom období, kdy došlo ke snížení užitečnosti aktiva.  

K vyloučení položek aktiv z účetního výkazu dochází dle Krupová a kol. (2005) 

v okamžiku, kdy nejsou očekávány žádné další ekonomické užitky z jeho používání nebo 

vyřazení.  

 
3.2.2 Investice do nemovitostí a dlouhodobá aktiva držená k prodeji, biologická aktiva  
 

Investicí do nemovitostí je nemovitost držená za účelem dosažení příjmu z 

nájemného nebo za účelem zhodnocení či obojího než pro používání při výrobě nebo 

dodávkách výrobků, zboží či služeb, případně pro administrativní účely nebo pro prodej v 

rámci běžné činnosti. Aby se investice do nemovitostí mohla vykázat jako aktivum, musí být 

dle McKeith, Collins (2013) pravděpodobné, že účetní jednotka získá budoucí ekonomické 

užitky spojené s investicí do nemovitostí a musí být možnost spolehlivě zjistit pořizovací 

náklady spojené s investicí.  

Při oceňování k okamžiku pořízení se používají pořizovací náklady. U odložené platby 

platí totéž co u dlouhodobých aktiv k užívání, tzn., že rozdíl mezi současnou a budoucí 
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hodnotou je úrokovým nákladem. Pro následné oceňování má účetní jednotka na výběr ze 

dvou modelů – modelu pořizovacích nákladů a modelu reálné hodnoty.  

Model ocenění pořizovacími náklady je založen na principu vykázání těchto aktiv 

v netto hodnotě, neboť investice do nemovitostí se při použití toho modelu odpisují. Kromě 

oprávek se od brutto hodnoty odčítají ztráty ze snížení hodnoty.  

IFRS upřednostňují použití modelu reálné hodnoty. Reálná hodnota se stanoví dle 

tržní ceny s ohledem na aktuální stav k datu přecenění, tzn. k rozvahovému dni. Nejlepším 

indikátorem reálné hodnoty je aktivní trh. Rozdíl z přecenění má výsledkový dopad (loss and 

gain). 

Vykazovat aktivum jako investici do nemovitostí přestává účetní jednotka, pokud 

dochází k prodeji, likvidaci nebo k předání nemovitostí za využití finančního leasingu.  

 

Dlouhodobá aktiva držená k prodeji jsou taková, u kterých se předpokládá, že jejich 

účetní hodnota bude zpět získána pravděpodobněji prodejem než pokračujícím užíváním. 

Dlouhodobá aktiva držená k prodeji vykazuje účetní jednotka v rozvaze. Podmínky pro 

klasifikaci aktiva jako aktivum držené k prodeji jsou následující: 

- aktivum musí být připraveno pro okamžitý prodej v jejich současném stavu, 

- na aktivum se musí vztahovat podmínky, které jsou pro prodej podobných aktiv 

obvyklé, 

- prodej musí být vysoce pravděpodobný.  

 

Dlouhodobá aktiva držená k prodeji se neodpisují, vykazují se v nižší z částek účetní 

hodnoty nebo reálné hodnoty snížené o náklady související s prodejem. Jelikož se aktiva 

držená k prodeji neodpisují, musí být testována na snížení hodnoty. Případné snížení hodnoty 

má dopad do výkazu výsledovky jako náklad nebo výnos.  

 

Při respektování pravidel ČÚP se investice do nemovitostí vykazují jako součást 

dlouhodobého majetku, i to může být důvodem, proč mají např. dle Iatridis (2010) IFRS 

mnohem vyšší stupeň spolehlivosti. Aktiva určená prodeji mohou být zachycena jako součást 

oběžných aktiv.  

 

Samostatným standardem jsou upravena biologická aktiva a zemědělská produkce 

v okamžiku sklizně. Biologickým aktivem rozumí IFRS zvíře nebo rostlinu. K ocenění 

biologických aktiv se používá reálná hodnota snížená o odhadnuté náklady na prodej aktiva. 
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Základem pro určení reálné hodnoty biologického aktiva je kótovaná cena na aktivním trhu. 

Na rozdíl od předcházejících aktiv se ocenění v reálné hodnotě provede k okamžiku pořízení 

takového aktiva. Případné další přecenění aktiv má dopad do výsledku hospodaření.  

 
3.2.3 Zobrazení dlouhodobých aktiv v rozvaze  
 

Účetní výkazy nejsou dle Boumediene a kol. (2013) definovány v mezinárodním 

měřítku stejným způsobem. Z důvodů odlišné úpravy v IFRS a ČÚP vznikají při vykazování 

aktiv odlišnosti. Přehled vybraných rozdílů je uvedený v Tab. 3.4.   

 
Tab. 3.4 Odlišnosti u dlouhodobých aktiv 
Oblast IFRS ČÚP 

Vymezení a definice aktiva Koncepční rámec  Není obsaženo 

Ocenění aktiva při pořízení  

Částečné odlišnosti ve 
složkách vstupní ceny, 
rezerva zvyšuje pořizovací 
náklady  

Více možností jaké ceny 
použít, výčet složek vstupní 
ceny aktiva je detailnější 

Odpisy 
Různé odpisové metody, 
zbytková hodnota, 
komponentní odpisování 

Obdobné IFRS 
Možnost přerušit odpisování 
pokud aktivum není dočasně 
používáno, 
všechna nehmotná aktiva se 
odpisují 

Přecenění  

Model pořizovací 
(historické) ceny nebo 
model přecenění (fair value) 
 

Přechodné snížení hodnoty 
pomocí opravné položky, 
zvýšení hodnoty aktiva se 
neúčtuje 

Investice do nemovitosti 

Samostatná úprava pro 
vykazování, oceňování, 
odpisování a možnosti 
přecenění na reálnou 
hodnotu  

Není upraveno samostatným 
standardem, shodné 
účtování jako v případě, že 
jsou nemovitosti využity pro 
činnost podniku 

Množství vykazovaných 
informací v účetní závěrce 

Rozsáhlejší než dle ČÚP  
Není tak detailní 
v porovnání s IFRS 

Biologická aktiva  
Úprava samostatným 
standardem 

Úprava standardem pro 
účtování dlouhodobého 
majetku nebo zásob 

Zdroj: vlastní zpracování dle Krajňák (2014a), Shah et al. (2013), Fadúr and Rusu (2012)   
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Základem pro porozumění účetním výkazům je pojmové sjednocení stavebních prvků 

výkazů, které je uvedeno v Koncepčním rámci. V ČÚP jsou lépe vymezeny jednotlivé složky 

pořizovací ceny, odlišnosti jsou i u technického zhodnocení. Zatímco nehmotná aktiva 

s neurčitou dobou použitelnosti se dle IFRS neodpisují, ale testují na snížení hodnoty, dle 

ČÚP se taková aktiva odpisují. Výhodou IFRS je, že umožňují zachytit zvýšení hodnoty 

aktiva.  

Po formální stránce z pohledu účetních standardů je oblast dlouhodobých aktiv 

detailněji upravena v IFRS, počet a rozsah standardů je vyšší. V ČR je účtování 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku upraveno jedním standardem. IFRS rozlišují 

fázi výzkumu a vývoje (jako nehmotná aktiva). Dlouhodobá aktiva držená k prodeji jsou 

upravena samostatným IFRS, v ČR se vykazují jako běžná aktiva, bez zvláštního vymezení. 

Díky detailnímu zveřejnění v účetní závěrce dle IFRS mohou uživatelé lépe zhodnotit dle Jílek, 

Svobodová (2013) např. finanční dopady vyřazovaných dlouhodobých aktiv.  

 

3.3 Komparace dalších vybraných rozdílů  
 

Kromě dlouhodobých aktiv mají účetní jednotky vzhledem k charakteru své činnosti 

často i aktiva oběžná. V oblasti závazků a vlastního kapitálu vznikají při účetním zachycení 

dle IFRS v konfrontaci s ČÚP odlišnosti.  

 
3.3.1 Vykazování oběžných aktiv  
 

Mezi oběžná aktiva patří zásoby, pohledávky a peněžní prostředky. Dle definice IAS 2 

upravující zásoby, jsou to aktiva, která drží účetní jednotka za účelem prodeje v běžném 

podnikání, aktiva ve výrobním procesu určená k prodeji nebo suroviny a spotřebovávaný 

materiál. Při pořízení se zásoby oceňují pořizovacími náklady, které tvoří náklady na nákup 

zásob a na jejich přeměnu. K nákladům na přeměnu patří položky související se změnou 

materiálu na nedokončenou výrobu a z nedokončené výroby na výrobky. Požadavkem IFRS 

je, aby náklady na přeměnu byly rozčleněny na fixní a variabilní část režie.  

Úroky mohou být součástí vstupní ceny zásob, pokud jsou účelově spjaty s pořízením 

zásoby. Podniky výrobního typu se setkávají se sdruženou výrobou, kde vzniká současně dva 

a více výrobků. Za účelem ocenění se používá kalkulace vlastních nákladů pomocí odečítací 

nebo rozčítací metody.  
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Pro oceňování zásob v průběhu držení se dodržuje pravidlo Lower cost or market, tzn. 

zásoby se oceňují v nižší z hodnot pořizovací ceny nebo čisté realizovatelné hodnoty. Zásoby 

nelze ocenit na vyšší úrovni, než je očekávaný efekt z jejich prodeje nebo užívání.  

Při vyskladnění se používají metody shodné s ČÚP. Kromě ocenění skutečnou 

pořizovací cenou, které je typické v případě zásob individuálního charakteru, lze použít 

metodu FIFO nebo váženého aritmetického průměru. Použití metody LIFO IFRS stejně ČÚP 

nedovolují. Standard nabízí velké množství metod k ocenění. Pro rozhodování je nezbytné dle 

Horová (2012) mít srovnatelné účetní výkazy, proto by se neměly metody pro ocenění často 

měnit. Prodej zásob je účetním nákladem a to v tom období, kdy vzniká s prodejem zásob 

související výnos (Šrámková a kol., 2009). 

 ČÚP považují naskladnění zásob vlastní výroby za výnos, systém IFRS zachycuje tuto 

operaci také s výsledkovým dopadem, nikoliv do výnosů, ale o změnu stavu zásob upravuje 

dle Krupová (2002) hodnotu nákladů. Významné náhradní díly jsou dle  IFRS dlouhodobými 

aktivy, dle ČÚP jsou náhradní díly vždy aktivem oběžným jako součást materiálu.  

 

Pohledávky patří mezi důležitá oběžná aktiva. Obchodní pohledávky se ocení při 

vzniku v pořizovacích nákladech. Pro následné ocenění bere účetní jednotka v úvahu splatnost 

pohledávky, současná hodnota pohledávky je proto nižší než jmenovitá hodnota, neboť 

hodnota peněz se v čase zvyšuje. Rozdíl mezi jmenovitou a současnou hodnotou je úrok. 

IFRS proto dle Dvořáková (2013) respektují působení faktoru času.  

Pohledávky se musí dle IFRS každoročně testovat na snížení hodnoty. Při testování 

snížení hodnoty má velký význam zpětně získatelná částka. Rozdíl mezi účetní hodnotou a 

zpětně získatelnou částkou je nákladem a proto má výsledkový dopad. Navýšení účetní 

hodnoty pohledávek je možné maximálně do výše, ve které byla pohledávka vykazována před 

zohledněním ztráty ze snížení hodnoty.  

Dle ČÚP se používají pro dočasné snížení hodnoty pohledávek opravné položky. 

Tvorba opravné položky zvyšuje náklady a snižuje netto hodnotu aktiva. Pro rozčlenění, zda 

je pohledávka krátkodobá nebo dlouhodobá, je stejně jako u IFRS rozhodující zbývající doba 

splatnosti. Zohlednění časové hodnoty peněz při splatnosti pohledávek není v ČÚP 

zapracováno.  

 

Ve výkazu o finanční pozici se dle IFRS naopak nevykazují podmíněná aktiva. Jsou to 

možná aktiva, která vyplývají z minulých událostí a jejichž existence bude potvrzena tím, že 

dojde nebo nedojde k jedné nebo více nejistých budoucích událostí, které nejsou zcela pod 
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kontrolou společnosti. Protože výsledek budoucí události je nejasný, není splněna podmínka 

spolehlivosti a dostatečné jistoty.  Podmíněná aktiva nebudou uvedená v účetních výkazech, 

ale v komentáři. ČÚP pojem podmíněná aktiva nepoužívají.  

 
3.3.2 Principy a pravidla pro závazky  

 
Definici závazku uvádí Koncepční rámec. Účetní jednotka rozlišuje závazky stejně 

jako pohledávky na krátkodobé a dlouhodobé. Kritériem pro začlenění je zbývající doba do 

splatnosti. Obvykle platí, že obchodní závazky, které souvisí s provozním cyklem, jsou 

krátkodobé, ostatní závazky mohou být krátkodobé i dlouhodobé. Při vykazování 

dlouhodobých závazků se rozdíl mezi současnou hodnotou a jmenovitou hodnotou závazku 

zachytí do výkazu výsledovky, tzn. musí se např. dle Morris (2012) respektovat působení 

faktoru času a časové hodnoty peněz. Dluhošová (2012, s. 28) uvádí, že „peníze dnes mají 

jinou hodnotu než ty, které obdržíme po uplynutí určité doby“.  

IFRS upravují zobrazení podmíněných závazků. Platí obdobné postupy jako pro 

podmíněná aktiva. Pokud je pravděpodobné, že nastanou, uvádí se v komentáři. ČÚP 

podmíněné závazky v účetní terminologii nepoužívají.  

 

Rezerva se dle IFRS vykáže, pokud má podnik současný závazek, vzniklý jako 

důsledek minulé události, je pravděpodobné, že k vypořádání závazku bude nezbytný odtok 

peněžních prostředků a tento závazek lze spolehlivě ocenit. Z toho vyplývá, že rezerva je 

závazek, který je vykázán ve výkazu o finanční pozici. Rezervy se dle Leiwy, Perks (2013) 

nebo DePamphlills (2014) obvykle tvoří na právní závazky, reorganizaci nebo různé budoucí 

náklady. K oceňování se používá odhad peněžních toků nutných k vypořádání závazku. V 

případě významného dopadu časové hodnoty peněz provede diskontování na současnou 

hodnotu (Bohušová, 2008).  

Tvorba rezervy zvyšuje náklady a závazky. Na rozdíl od ČÚP se rezerva netvoří 

postupně několik období, ale jednorázově. ČÚP povolují tvorbu rezervy na opravu majetku 

nebo na odbahnění rybníka. Dle IFRS nejsou splněny podmínky pro vykázání závazku a proto 

takové rezervy v souladu s IFRS tvořit nelze.  

 

Závazky (krátkodobé i dlouhodobé) mohou vyplývat z titulu zaměstnaneckých 

požitků. Zaměstnanecké požitky jsou všechny formy odměn, které jsou poskytovány 

podnikem zaměstnancům výměnou za jejich služby. Zaměstnanecké požitky jsou, jak uvádí 

Wild a kol. (2008) rozděleny na krátkodobé zaměstnanecké požitky, požitky po skončení 
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pracovního poměru, ostatní dlouhodobé zaměstnanecké požitky, požitky při předčasném 

ukončení zaměstnaneckého poměru a odměny vázané na vlastní kapitál. U dlouhodobých 

zaměstnaneckých požitků je dle Dvořáková (2013) účetní zobrazení náročnější, neboť účetní 

jednotka na základě pojistněmatematických výpočtů určí výši tvorby rezervy.  

 
3.4 Převodový můstek  
 

Porovnáním postupů určených ČÚP a IFRS vznikají rozdíly. Pokud je poprvé 

sestavována účetní závěrka dle IFRS, vychází účetní jednotky ze standardu IFRS 1, který 

poskytuje návod na řešení vybraných problémů. Při vlastním převodu účetní závěrky nestačí 

samotná znalost jednoho standardu. Účetní jednotka musí vzít v úvahu všechny standardy a 

interpretace, které IFRS tvoří.  

Při převodu na účetní závěrku v plném souladu s IFRS musí společnost vyřadit takové 

položky, které nesplňující definice základních prvků účetních výkazů uvedené v Koncepčním 

rámci, v souladu s požadavky standardů překlasifikovat vybrané položky a zařadit nové 

položky, které naopak dle ČÚP vykazovány nebyly. Rozdíly z reklasifikace se vykáží 

v rozvaze ve vlastním kapitálu.  

 

Dle Krupová (2005) je obecný postup při prvním převodu následující:  

- příprava společnosti na první převod,  

- analýza účetní závěrky podle ČÚP,  

- analýza oblastí, které nejsou součástí ČÚP,  

- určení hranice významnosti pro první převod, 

- analýza částek v účetních výkazech,  

- převod účetních výkazů, 

- sestavení přílohy (komentáře) k účetním výkazům. 

 

Při přípravě společnosti na první převod dochází k určení data a termínu prvního 

přijetí a ke školení zaměstnanců. Je nutné informovat nejen samotné účetní, ale všechny 

zaměstnance, na něž bude mít přijetí IFRS dopad. Při analýze účetní závěrky dle ČÚP nestačí 

jen analyzovat data z účetních výkazů, pozornost se musí dle Hakalová a kol. (2014) věnovat i 

problémům, které nejsou součástí české účetní legislativy. Určení hranice významnosti pro 

první převod je důležité z hlediska nákladů spojených s přechodem na IFRS. Tyto náklady by 

neměly být vyšší, než je hodnota informací získaná z účetních výkazů sestavených dle IFRS. 
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Pro analýzu částek účetních výkazů se musí správně zvolit oceňovací základny a účetní 

metody. Poslední etapou procesu je sestavení vlastní účetní závěrky dle IFRS.   

 

Navržený postup převodu dlouhodobých hmotných a nehmotných aktiv je uveden 

v Tab. 3.5. Východiskem jsou ustanovení vybraných IFRS a vzor rozvahy v souladu s ČÚP.  

 
Tab. 3.5 Převodový můstek pro vybraná dlouhodobá hmotná a nehmotná aktiva  
Položka dle rozvahy v souladu s ČÚP  Vykázání ve výkazu o finanční pozici dle IFRS 
Pohledávky za upsaný základní kapitál Pohledávka nebo součást základního kapitálu 
Zřizovací výdaje  Dle IFRS nejsou aktivem  
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Dle IFRS je nehmotným aktivem pouze vývoj 
Software Nehmotná aktiva – software 
Ocenitelná práva  Nehmotná aktiva – ocenitelná práva  
Goodwill  Nehmotná aktiva – goodwill  
Pozemky Dlouhodobá aktiva – pozemky, pokud jsou 

používány k běžné činnosti. v příp. držby za 
účelem zhodnocení nebo příjmu z nájemného jako 
investice do nemovitostí,  
odděleně se vykazují aktiva pro prodej   

Stavby  Dlouhodobá aktiva – stavby pokud jsou používány 
k běžné činnosti, v příp. držby za účelem 
zhodnocení nebo příjmu z nájemného jako 
investice do nemovitostí, 
odděleně se vykazují aktiva pro prodej 

Samostatné movité věci Dlouhodobá aktiva – stroje, lodě, letadla, 
motorové a dopravní prostředky, nábytek a 
příslušenství, kancelářské zařízení, 
odděleně se vykazují aktiva pro prodej, 
náhradní díly používané po dobu delší než 1 rok 
nebudou součástí oběžných aktiv 

Pěstitelské celky trvalých porostů Biologická aktiva 
Základní stádo a tažná zvířata  Biologická aktiva  
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
majetek 

Pokud splňují krátkodobost, vykazují se jako 
oběžná aktiva  

Zdroj: vlastní zpracování  
 

Pro vykázání dlouhodobých hmotných a nehmotných aktiv jsou stěžejní zejména 

standardy IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení, IAS 38 – Nehmotná aktiva, IFRS 5 – 

Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti, IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv a 

IAS 41 – Zemědělství.  

Kromě správného vykázání v konkrétní položce výkazu o finanční pozici je důležité 

věnovat pozornost ocenění a případným možnostem přecenění. Řadu položek aktiv dle IFRS 

je možné přecenit nejen směrem dolů, ale i směrem nahoru. V souvislosti s dlouhodobými 
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aktivy je zapotřebí správně zvolit odpisové metody, zohlednit zbytkovou hodnotu nebo 

pravidlo komponentního odpisování.  

 

Převod vybraných položek oběžných aktiv zachycuje Tab. 3.6.  

 
Tab. 3.6 Převodový můstek pro vybraná oběžná aktiva  
Položka dle rozvahy v souladu s ČÚP  Vykázání ve výkazu o finanční pozici dle IFRS 
Materiál   Významné náhradní díly jsou dlouhodobými 

aktivy, ostatní složky jako oběžná aktiva – 
materiál 

Nedokončený výroba Uvedené položky se vykážou jako zásoby, 
v souladu s IAS 2 se musí adekvátně upravit 
ocenění zásob.  

Polotovary 
Výrobky  
Zboží  
Zvířata Biologická aktiva  
Pohledávky z obchodních vztahů 
(krátkodobé)  

Oběžná aktiva, zohlednění případné ztráty ze 
snížení hodnoty    

Pohledávky z obchodních vztahů 
(dlouhodobé) 

Dlouhodobé pohledávky, zohlednění rozdílu mezi 
současnou a budoucí hodnotou pohledávky, 
úprava na současnou hodnotu  

Peníze v pokladně Vykazují se jako peníze a peněžní ekvivalenty 
Bankovní účty  Vykazují se jako peníze a peněžní ekvivalenty   
Časové rozlišení  Pokud bude zúčtováno do 1 roku, vykazuje se jako 

oběžné aktivum, jinak jako aktivum dlouhodobé 
Zdroj: vlastní zpracování  
 

Zásoby se vykáží v nižší z hodnot pořizovací ceny nebo čisté realizovatelné hodnoty. 

Oběžná aktiva nadále zůstávají oběžnými aktivy i dle IFRS. Odlišný dopad na účetní výkazy 

má naskladnění a vyskladnění zásob vlastní výroby. U pohledávek s delší dobou splatnosti 

(nad 1 rok) se provede úprava na současnou hodnotu a o rozdíl hodnot se postupně navýší 

částka výnosů.  

 

Převod vybraných položek pasiv při sestavení rozvahy v souladu s ČÚP demonstrují 

Tab. 3.7 a 3.8. 

 
Tab. 3.7 Převodový můstek pro vybrané položky vlastního kapitálu  
Položka dle rozvahy v souladu s ČÚP  Vykázání ve výkazu o finanční pozici dle IFRS 
Základní kapitál  Základní kapitál jako součást vlastního kapitálu 
Rezervní fond  Jako součást nerozděleného zisku nebo ztráty  
Fondy (statutární a ostatní fondy) Jako vlastní kapitál nebo závazek dle charakteru 

fondu 
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta  Nerozdělené zisky 
Zdroj: vlastní zpracování  
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Tab. 3.8 Převodový můstek pro vybrané položky závazků  
Položka dle rozvahy v souladu s ČÚP  Vykázání ve výkazu o finanční pozici dle IFRS 
Dluhy z obchodních vztahů Jako závazky, u dlouhodobých závazků se musí 

částka závazku upravit na současnou hodnotu.  
Rezervy (rezervy podle zvláštních 
předpisů, rezerva na daň z příjmů, 
ostatní rezervy) 

Jako závazky – rezervy, pokud nesplní podmínky 
dle IFRS je částka vykázána jako náklad z běžné 
činnosti  

Časové rozlišení  Pokud bude zúčtováno do 1 roku, vykazuje se jako 
krátkodobý závazek, jinak jako dlouhodobý 

Zdroj: vlastní zpracování  
 
 V případě, že vybrané složky vlastního kapitálu nemohou být dle IFRS jako součást 

vlastního kapitálu vykázány, jsou často součástí závazků. Všechny dlouhodobé závazky 

(stejně jako pohledávky) musí být diskontovány na současnou hodnotu, kde rozdíl mezi 

současnou hodnotou a nominální výši závazku je finančním nákladem.  

 Tvorba rezervy je dle IFRS stejně jako v souladu s ČÚP nákladem a závazkem. Účely, 

na které se rezervy tvoří, jsou odlišné. V některých případech rezervu tvořit nelze a 

předpokládaná částka je naopak součástí vstupní ceny konkrétního aktiva.  

 Z důvodu odlišné klasifikace, oceňování a vlastního vykázání se celková částka aktiv 

nebo vlastního kapitálu a závazků v rozvaze sestavené dle IFRS odlišuje od částky v rozvaze 

sestavené dle ČÚP.  

 
3.5 Přínosy a náklady spojené s implementací IFRS 
 

Implementace IFRS do ČÚP kromě přínosů obnáší i související náklady. Dle Kim 

(2013) přijetí IFRS zvyšuje kvalitu účetních informací. Účetní závěrka sestavená v souladu 

s IFRS zvyšuje možnost porovnání z nadnárodního pohledu. Zajištěna je vyšší srozumitelnost 

informací. 

Postupná implementace IFRS nemusí být ihned přínosem. Synek a kol. (2009) uvádí, 

že předpokladem objektivního srovnávání je shoda účetních výkazů. Respektování jednotných 

principů a pravidel umožňuje dle Kovanicová a Kovanic (1995b) srovnatelnost v čase. Při 

postupné implementaci ustanovení IFRS se může struktura výkazů v čase měnit.  

Pokud by došlo k implementaci všech IFRS do ČÚP mohly by účetní jednotky 

deklarovat plnou shodu s tímto systémem. Plná shoda by zřejmě vedla k uznávání účetní 

závěrky na světových burzách. Pozitivem je zvýšení kvality účetních informací, které se 

projeví vyšším využíváním účetních informací v rozhodování. Choi a Meek (2004) uvádí, že 

dochází ke zvýšení průhlednosti, srovnatelnosti a kvality účetního výkaznictví, což může vést 
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např. k efektivnějšímu rozhodování o investicích a nižším nákladům spojených se získáním 

kapitálu.  

Neméně významná je skutečnost, že účetní výkazy jsou primárním zdrojem dat pro 

finanční analýzu. Neúplná nebo nevěrohodná data z účetní závěrky mohou poškodit a ohrozit 

fungování podniku v důsledku přijetí nesprávných manažerských rozhodnutí, neboť větší 

významnost informací je přínosná i pro manažery (Paseková a kol., 2012).  

Dalším přínosem je zobrazení skutečného stavu bez vlivu daňových zákonů, např. 

zákona o daních z příjmů, neboť silná vazba mezi účetnictvím a daněmi v ČR stále existuje.  

 

 K nákladům souvisejících s implementací IFRS patří zvýšení náročnosti prací při 

sestavování účetní závěrky, rozsah účetní závěrky, zejména komentáře je v porovnání s ČÚP 

podstatně větší. Významnou roli má při rozhodnutí, zda implementovat IFRS dle 

Jermarkowicz, Tomaszewski (2006), finanční náročnost. Nevýhodou jsou vysoké náklady 

spojené se vzděláváním pracovníků, zejména v takových účetních jednotkách, kde 

zaměstnanci nemají s IFRS praktické zkušenosti.  

 Kromě částek související se školením a vzděláváním musí vynaložit účetní jednotka 

náklady spojené s nákupem účetního softwaru, poradenské a konzultační služby. Převod 

účetní závěrky sestavené dle ČÚP na účetní závěrku s IFRS se často neobjede bez pomocí 

odborných pracovníků auditorských firem.  

 Nevýhodou sestavení účetní závěrky dle IFRS je povinnost v ČR vést účetnictví 

v souladu s ČÚP. Využití účetnictví jako podklad pro účely daně z příjmů v případě 

implementace IFRS není možné, neboť legislativa vyžaduje základ daně zjištěný z účetnictví 

očistit od vlivu IFRS. Šteker, Struhařová (2011) uvádí, že účetní jednotce vznikají náklady 

nejen při vlastním zavádění IFRS, ale také před zahájením implementace IFRS a po 

implementaci.  

 

3.6 Analýza silných a slabých stránek IFRS a ČÚP  
 

Systém IFRS a ČÚP je, jak vyplývá ze závěrů analýzy předcházejících kapitol ve 

velké míře odlišný. K silním stránkám IFRS patří, že se jedná o globální účetní standardy. 

Účetní závěrka má vyšší stupeň srozumitelnosti, srovnatelnosti, účetní výkazy mají vyšší 

relevanci a lepší vypovídající schopnost. Globální charakter IFRS vede k vyšší 

důvěryhodnosti. Tato skutečnost ovlivňuje obchodní politiku a možnosti získání úvěru od 

banky, příp. dalšího kapitálu od jiných subjektů. Třetí subjekty nemusí studovat národní 
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úpravu účetnictví konkrétních zemí. Účetní závěrka je akceptována světovými burzami, což 

v mnohém usnadňuje vstup na kapitálové trhy. S přijetím IFRS lze pozorovat posun kvality 

účetního výkaznictví (Grudnitski, Aubert, 2009).   

V případě nadnárodních společností je jednotný systém účetnictví výhodou, neboť 

srovnatelnost je zajištěna bez dalších úprav. Existence Koncepčního rámce vytváří základ pro 

pojmové sjednocení a jasné vymezení základních prvků výkazů účetní závěrky. Proto je 

účetní závěrka dle IFRS lepším pokladem pro účely finanční analýzy nebo pro kvalifikovaná 

rozhodnutí manažerů. 

Metody oceňování respektují změnu hodnoty v čase. Hrozící ztráty se vykazují 

okamžitě, což je přínosem nejen pro vlastníky, ale také investory. Díky tomu mohou účetní 

jednotky správně upravit účetní hodnotu aktiv, závazků, vlastního kapitálu nebo výši výsledku 

hospodaření. Na druhé straně jsou tržní ceny některých aktiv nestabilní, hrozí riziko vykázání 

nerealizovaných zisků a ztrát.  

 

Mezi slabé stránky IFRS patří vysoký stupeň náročnosti při první aplikaci a při 

přechodu na IFRS. Účetní metody, postupy a pravidla musí být upraveny, příp. nově 

zavedeny. Z důvodu takové náročnosti se náklady na vedení účetnictví zvyšují, roste rozsah 

prací při sestavení výkazů účetní závěrky. Dle platné právní úpravy nestačí účetním 

jednotkám v ČR vést jen účetnictví dle IFRS, neboť např. zjištění základu daně navazuje na 

výsledek hospodaření z účetnictví bez vlivu IFRS.   

 

 Výhodou vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky v souladu s ČÚP je jejich 

relativní jednoduchost. Skutečnost, že výsledek hospodaření zjištěný z účetnictví je pokladem 

pro základ daně z příjmů (po dalších úpravách), vede k nižším nákladům.  

České účetní standardy mají nižší právní sílu než Zákon o účetnictví a prováděcí 

vyhláška. Nadále trvá silná vazba mezi účetnictvím a daněmi. Aplikací IFRS by došlo k 

oslabení provázanosti účetnictví a daní.  

ČÚP neuvádí definice základních prvků účetních výkazů, neexistuje Koncepční rámec. 

Omezením je skutečnost, že položky dlouhodobé povahy jsou oceněny pomocí historických 

cen. Takové ocenění nebere v úvahu reálnou hodnotu aktiv (Knápková, 2013). Z důvodu 

nízké propracovanosti některých metod nebo skutečností, kterými se české účetnictví 

v porovnání s IFRS nezabývá, není účetní závěrka pro potřeby vstupu na světovou burzu 

uznávaným dokumentem.  
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 Ze závěrů této a předcházející kapitoly vyplývá, že každý systém má své výhody a 

nevýhody. Účetnictví dle IFRS slouží primárně k informovanosti (Hinke, 2013), proto je 

upřednostňováno zachycení podstaty před formou. Jednotlivé účetní standardy jsou 

v porovnání s českými rozsáhlejší a detailnější. To vede k tomu, že i účetní výkazy v souladu 

s IFRS jsou kvalitnější. Nevýhodou jsou vysoké náklady a náročnost vedení účetnictví a 

sestavení účetní závěrky v souladu s IFRS. Vedení účetnictví dle ČÚP je pro účetní jednotky 

méně nákladné, systém je jednodušší. Na druhou stranu je nižší kvalita účetních výkazů a 

z důvodu národních specifik je výrazně omezena srovnatelnost informací získaných 

z účetnictví.  

 

Je otázkou, jaký systém je výhodnější. Kritériem pro rozhodování jsou např. náklady, 

kvalita účetních výkazů nebo náročnost při vedení účetnictví. K přijetí správného rozhodnutí 

je zapotřebí zohlednit více kritérií, proto je v další části práce k výběru nejvhodnějšího 

účetního systému, aplikováno vícekriteriální rozhodování.   
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4 Vícekriteriální hodnocení variant účtování a vykazování 
 

V této kapitole práce jsou specifikovány přístupy vícekriteriálního hodnocení variant. 

Cílem je provést obecnou formalizaci řešení pro hodnocení užitnosti, rizik a stability 

v návaznosti na výsledky druhé a třetí kapitoly. Dle Bonini a kol. (1997) je rozhodování 

proces, ve kterém se vybírá řešení ze souboru možných variant. Výsledkem je výběr takového 

řešení a takové kombinace účtování a vykazování dle IFRS a dle ČÚP vykazující nejvyšší 

efekt. Jak uvádí Černý, Glückaufová (1982) je jedním z problémů rozhodování nutnost brát 

v úvahu velké množství různých hledisek. Složitost situace má za následek, že rozhodování 

pouze podle jednoho kritéria nemusí být dostačující. Multikriteriální charakter rozhodovacích 

problémů, existence smíšeného souboru kritérií, které nejsou aditivní, jsou faktory, které 

vedou k použití metod vícekriteriálního rozhodování. 

 

4.1 Specifikace metod vícekriteriálního rozhodování a stanovení vah kritérií 
 

Rozhodováním rozumíme výběr takové varianty řešení, které subjekt rozhodování 

dává z určitých důvodů přednost před ostatními. V případě, že bude při výběru optimální 

varianty zohledněno více kritérií, jedná se o vícekriteriální rozhodování (Bierman a kol. 

1986).   

 

Metody vícekriteriálního rozhodování jsou determinovány na metody,  

- s ordinálními informacemi,  

- s kardinálními informacemi,  

- a aspiračními úrovněmi (s nominálními informacemi o kritériích).  

 

K poslední uvedené patří např. disjunktní a konjunktivní metody aspiračních úrovní. 

Metoda lexikografická nebo ORESTE jsou typickými zástupci skupin metod s ordinálními 

informacemi. Metoda váženého součtu nebo AHP patří mezi metody s kardinálními 

informacemi. Více o metodách rozhodování např. Anderson (2011).  

S ohledem na zdroje dat, které má autor práce k dispozici, jsou aplikovány metody 

s kardinálními informacemi.   

 

Hodnocení užitnosti i rizika j-tých variant účtování a vykazování je provedeno pomocí 

kriteriálních matic. Řešení se vybírá z množiny variant V={V1; V2; … Vn}, při rozhodování se 
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berou v úvahu kritéria C={C1, C2, … Cm}. Výsledkem je sestavení modelu pomocí kriteriální 

matice (A).                                 …   

A = ⋮  
⋯⋮ ⋱ ⋮⋯ ,        (4.1) 

 

kde  jsou prvky matice vyjadřující absolutní užitnost j-té varianty při zohlednění i-tého 

kritéria, V1–Vn jsou varianty, C1–Cm kritéria.  

 

Před další částí rozhodovacího procesu a hodnocení užitnosti je nezbytné vybranými 

metodami stanovit váhy i-tých kritérií, neboť výsledek vlastního řešení je diferenciací váhy 

kritéria ovlivněn. Platí, že čím je kritérium důležitější, tím vyšší bude mít váhu. Váha kritéria 

se vyjadřuje ze zvolené stupnice pomocí nezáporných čísel ( ≥ 0).  

 
4.1.1 Metody stanovení vah kritérií  
 

Z důvodu rozsáhlého souboru kritérií vyznačujících se různou významností jsou 

použity vybrané metody pro stanovení váhy kritérií. Pro odhad vah i-tých kritérií lze aplikovat 

široké spektrum metod.  K nim patří metody přímého stanovení vah (bodová stupnice, metoda 

alokace 100 bodů, metoda preferenčního pořadí) a metody založené na párovém porovnávání 

(Fullerův trojúhleník, Saatyho metoda). Vzhledem k většímu počtu kritérií jsou váhy 

stanoveny také metodou postupného rozvrhu vah.  

 
Fullerův trojúhelník 
  

V metodě párového srovnání, kterou rozebírá např. Paterson, Brown (1998) jsou váhy 

kritérií stanoveny pomocí Fullerova trojúhelníku. Porovnávají se současně vždy 2 kritéria. 

Výstupem je sestavení matice F. Pokud rozhodovatel preferuje kritérium v řádku před 

kritériem ve sloupci, zapisuje se do pole matice hodnota 1, pro opačnou situaci hodnota 0.     

 

F = 
⋯⋮ ⋱ ⋮⋯ .          (4.2) 
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Pro určení váhy kritérií se určí počet jeho preferencí vzhledem ke všem ostatním 

kritériím. Počet preferencí fj se zjistí (4.3), 

 

               =  ∑ K ,                                                          (4.3) 

 
kde Kn je počet polí v řádcích matice F, ve kterých je zapsaná hodnota 1 pro i-té kritérium.    

 

Normovaná váha kritéria  se stanoví pomocí vztahu (4.4),  

 

    =   ∑ ,                                                              (4.4) 

 
kde  je počet kritérií.  

 
Saatyho metoda  
 

Výhodou metody je, že umožňuje určit velikost preference vybraným počtem bodů ze 

zvolné stupnice. Autor metody Saaty (1980) doporučuje použít bodovou stupnicí od 1 do 9, 

která je uvedená v Tab. 4.1. Pokud nedostačuje uvedená stupnice lze použít ještě mezistupně, 

kterým budou odpovídat numerické hodnoty 2, 4, 6 a 8 (Jablonský, 2007).  

V případech, kdy je první kritérium méně důležité, použije se pro vyjádření preference 

převrácená hodnota počtu bodů z Tab. 4.1.  

 
       Tab. 4.1 Saatym doporučená bodová stupnice s deskriptory  

Počet bodů  Deskriptor  
1 Kritéria jsou stejně významná  
3 První kritérium je slabě významnější než druhé 
5 První kritérium je dosti významnější než druhé 
7 První kritérium je prokazatelně významnější než druhé 
9 První kritérium je absolutně významnější než druhé 

        Zdroj: Fotr, Švecová (2010, s. 172)  

 
Porovnáním jednotlivých kritérií se sestaví Saatyho matice, z principu její konstrukce 

vyplývá, že na hlavní diagonále nabývají prvky hodnoty 1.  

                               …  

S = ⋮  
⋯⋮ ⋱ ⋮⋯ ,         (4.5) 
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kde sij jsou prvky Saatyho matice.  

 

Normovaná váha kritéria  se stanoví užitím aproximativních postupů např. podílem 

geometrického průměru i-tého kritéria a součtu geometrického průměru všech kritérií ∑ .  

 =  ∑ ,           (4.6) 

 = .  .   …  .       (4.7) 

 

Aby bylo hodnocení významnosti kritérií v Saatyho matici relevantní, bude nutné 

ověřit její konzistentnost koeficientem konzistence (4.8) CR. Obecně nelze očekávat úplnou 

konzistenci (Jablonský, 1986), ta je výjimečná, dle Zmeškal (2012) platí, že pokud CR < 0.1, 

je matice konzistentní.  

 =  ,         (4.8) 

 
kde RI je náhodný index. CI je index konzistence určený vztahem (4.9), 

 =   ,
,           (4.9) 

 

kde λmax je největší vlastní číslo matice a N počet kritérií. λmax je určena pomocí vztahu (4.10), 

 =   ∑ ( . ) / ,            (4.10) 

 
kde N je počet kritérií, w je vektor a S.w je i-tý prvek vektoru.  

 

Hodnota náhodného indexu RI se odvíjí od počtu kritérií. V Tab. 4.2 jsou uvedeny 

hodnoty od 1 do 15 kritérií. Hodnoty byly odvozeny na základě výzkumu provedeného 

Saatym a jeho týmem spolupracovníků na Oak Ridge National Laboratory a Wharton School 

of the University of Pennsylvania. 

 
Tab. 4.2 Hodnoty RI pro 1 – 15 kritérií  
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
RI 0 0 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.54 1.56 1.57 1.58 
Zdroj: vlastní zpracování dle Alonso, Lamana (2006)  
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Metoda postupného rozvrhu vah  
 

Z důvodu rozsáhlého souborů kritérií je může rozhodovatel rozčlenit do skupin dle 

věcné náplně. Nejprve se stanoví váhy skupin kritérií (musí být opět normovány) a následně 

se stanoví váhy i-tých kritérií ve skupinách (opět musí být provedena normalizace). Výsledná 

váha (vvi) se pak stanoví pomocí (4.11).  

 =  . ,          (4.11) 

 
kde vsk je váha skupiny kritérií a vk váha kritérií v rámci skupiny.  

 

Vzhledem k tomu, že jsou při rozhodování brány v úvahu různé druhy kritérií, je 

vhodné i takovou metodu aplikovat, neboť v případě jejích nevyužití by vyšší váhu měla 

skupina kritérií, která je v souboru kritérií zastoupena větší četností.  

 
4.1.2 Metoda AHP  
 

AHP patří dle Valasquez a Hester (2013) mezi široce aplikovanou metodu pro 

vícekriteriální rozhodování. Metoda se používá ve složitých rozhodovacích situacích. Byla 

vytvořena prof. Saatym v roce 1980 (Saaty 1980, 1994). V první fázi aplikace metody je 

rozhodovací problém znázorněn pomocí hierarchické struktury (viz Obr. 4.1), složitá 

rozhodovací situace je rozložena dle Ramík (1999) na jednodušší komponenty.  

 
Hierarchická struktura má vždy několik úrovní, forma uspořádání je od obecného ke 

konkrétnímu, tzn. čím je prvek konkrétnější, tím zaujímá v hierarchické struktuře nižší místo. 

1. úroveň se zaměřuje na cíl hodnocení, 2. úroveň hodnotí důležitost kritérií, 3. úroveň 

hodnotí důležitost variant. Na každé úrovni hierarchické struktury se provede párové 

porovnání. 

 

Další částí metody po vytvoření hierarchické struktury je výpočet vah kritérií, které 

jsou obvykle stanoveny pomocí Saatyho metody. I v tomto případě se ověřuje konzistence. 

Kromě Saatyho metody může být aplikována např. metoda nejmenších čtverců nebo metoda 

geometrického průměru. Ohodnocením párových srovnání kritérií se získá vektor jejich vah. 

Váha kritérií se vypočte pomocí vztahu (4.6). 
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Obr. 4.1: Hierarchická struktura  
 

Cíl 
 
 
 

Kritérium 1  Kritérium 2     Kritérium m  
 
 
 

Varianta 1   Varianta 2                Varianta n 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle Saaty (1994)  

 
Po výpočtu vah hlavních kritérií se obdobným způsobem vypočítají váhy subkritérií. 

Důležité je rozlišovat mezi lokálními a globálními váhami kritérií. Vypočtené lokální váhy se 

musí přepočítat na globální váhy (4.12).     

 =  . ,           (4.12) 
 

kde vgi je globální váhy subkritéria, vil lokální váha subkritéria a vi váha i-tého kritéria.   
 

Před stanovením optimální varianty zbývá určit váhu j-tých variant pro hlavní kritéria 

a pro subkritéria. Postup výpočtu vah je založen na stejném principu, tzn. jednotlivé varianty 

se mezi sebou vzájemně porovnávají. Také v tomto případě se rozlišují lokální váhy a 

globální váhy.  

 
Výsledná váha pro j-té varianty se určí pomocí vztahu (4.13).  

 =  ∑ ,         (4.13) 
 

kde VV je výsledná váha a vgi globální váha j-té varianty.  
 

4.1.3 Metoda váženého součtu  
 

Metoda, kterou se zabývá např. Fishburn (1967), je vhodná pro kvantitativní kritéria. 

Protože hodnoty v kriteriální matici jsou uvedeny kvantitativně, ale v různých jednotkách, je 

třeba znormovat hodnoty v kriteriální matici A pomocí vztahu (4.14) do intervalu bij ∈ [0;1]. 

Tím dojde k eliminování rozdílu v měrných jednotkách, ve kterých jsou vyjádřeny hodnoty 

v matici A.  
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=    ,         (4.14) 

 

kde  vyjadřuje nejvyššího (ideální) hodnotu i-tého kritéria,  nejnižší (bazální) 

hodnotu i-tého kritéria a  příslušný prvek kriteriální matice A.  

 

Vztah (4.14) se použije pro maximalizační kritéria, modifikace pro minimalizační 

kritéria je ve vztahu (4.15). Vysvětlení proměnných je stejné jako u (4.14), 

=   .         (4.15) 

 

Kriteriální matice B zohledňující váhu i-tých kritérií má podobu (4.16).    

                        …   

B = 
⋯⋮ ⋱ ⋮⋯ .        (4.16) 

 

Zbývá stanovit užitnost U j-té varianty, jež se zjistí součtem hodnot prvků matice C 

dle vztahu (4.17). Jednotlivé prvky matice C určené vztahem (17) vyjadřují hodnotu užitku j-

té varianty a nabývají hodnot 0; 1 .  

 
cij = bij. vi,           (4.17) 

 
kde vi je váha i-tého kritéria stanovené výše uvedenými postupy, bij prvek kriteriální matice B.  

 

 

U = ∑ .          (4.18) 

K realizaci je vybrána taková alternativa, jejíž vážený součet je nejvyšší.  

 
4.1.4 Metoda TOPSIS  
 

Metoda TOPIS vytvořená autory Hwang a Yoon (1981) a dále rozvinutá Yoon (1987) 

a Hwang, Liu (1993) používá pro hodnocení variant vzdálenosti od ideální a bazální varianty.  

Využití metody TOPSIS je dle Behzadian et al. (2012) velmi časté.   
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Cílem je vybrat takovou variantu, která je nejblíže ideální variantě a nejdále bazální 

variantě. Z důvodu komplexnosti a složitosti rozhodovací situace jsou v rozhodovacím 

problému často kritéria maximalizační i minimalizační. Proto pomocí vhodné převodové 

stupnice budou převedeny na stejný typ kritérií, což usnadňuje aplikaci této metody. 

 

Původní hodnoty upravené kriteriální matice A se transformují na hodnoty rij pomocí 

vztahu (4.19),  

 =  ∑ / .          (4.19) 

 

Tím se získá normalizovaná kriteriální matice R. Prvky vážené kriteriální matice R´ se 

vypočtou pomocí (4.20),  

 
r´ij = rij. vi,          (4.20) 

 
kde rij je prvek normalizované kriteriální matice R a vi váha i-tého kritéria.    

 
Z prvků matice R´ se určí ideální H = (H1, H2, …, Hk) a bazální varianta D = (D1, D2, 

…, Dk), 

 

Další částí metody je výpočet vzdálenosti variant od ideální a bazální. Za tímto účelem 

se použijí vztahy (4.21) a (4.22),  

 = ∑ ´ − /
,        (4.21) 

 = ∑ ´ − /
,        (4.22) 

 
kde r´ij je prvek vážené kriteriální matice R´, Hj ideální varianta a Dj bazální varianta.  

Posledním krokem metody je výpočet relativního ukazatele ci vzdáleností od bazální 

varianty podle (4.23), 

 =   ,         (4.23) 

 

kde  je vzdálenost varianty od bazální varianty a  vzdálenost varianty od ideální 

varianty. Hodnoty 0 nabývá bazální varianta, hodnoty 1 ideální varianta.   
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4.2 Analýza citlivosti  
 

Posouzení stability a robustnosti výsledků je úkolem analýzy citlivosti. Cílem je zjistit, 

jak se změní pořadí variant v závislosti na jejich užitnosti, dojde-li ke změně hodnot vah 

kritérií. Metody pro analýzu citlivosti jsou uvedeny např. Saltelli a kol. (2008) nebo 

Triataphyllou (2000).  

 

Pravidla pro stanovení citlivostních mezí jsou dle Triataphyllou (2000), 

, >  , . , pro xn,k – xm,k > 0,      (4.24a) 

, <  , . , pro xn,k – xm,k < 0,      (4.24b) 

, = 0 , pro xn,k – xm,k = 0. 

,  vyjadřují citlivostní limity. Platí, že čím jsou koeficienty ,  menší, tím jsou varianty 

m a n citlivější na váhu k. Poslední uvedené pravidlo vyjadřuje situaci, kdy jsou varianty 

z hlediska vah rovnocenné, a tím pádem nejsou citlivé na změnu váhy. 

  

Am a An jsou hodnoty kritéria stanoveny vztahem,  

 ∑ , . ,  ∑ , . ,       (4.25) 

kde xm,j a xn,j jsou normalizovanou hodnotou j-té varianty. 

 
 
 Pro vyjádření citlivostních limitů v % se použije vztah  
 , >  , .  . , pro xn,k – xm,k > 0,     (4.26a) 

, <  , .  . , pro xn,k – xm,k < 0,     (4.26b) 

kde vj je váha j-tého kritéra.  
 

Největší převrácená hodnota nejmenší absolutní hodnoty vypočtené dle (4.26) 

vyjadřuje kritérium, které je nejvíce citlivé na změnu své váhy.   
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4.3 Integrace rizikových faktorů  
 

Při výběru optimální varianty účtování a vykazování budou posouzena i rizika 

vyplývající z jejich realizace. Pravidla pro rozhodování za rizika se uplatňují v případech, kdy 

rozhodovatel zná pravděpodobnost (p) jednotlivých stavů světa.  

 
Pro pravděpodobnost jednotlivých stavů světa platí (4.27),  

 ∑ ( ) = 1,         (4.27) 
 

kde p(z) je pravděpodobnost stavů světa v jednotlivých scénářích.  

 

K používaným metodám rozhodování za rizika paří např. metoda očekávané hodnoty. 

Více o metodách rozhodování za rizika uvádí např. Mousavi, Gigerenzer (2014).  

 
Metoda očekávané hodnoty  
 

Metoda očekávané hodnoty (více např. Fotr, Švecová, 2010), označovaná také jako 

metoda očekávané střední hodnoty, vychází z výpočtu očekávaných hodnot zvoleného kritéria 

hodnocení rizikových variant. Jako optimální bude vybrána taková varianta, jejíž hodnota je 

nejnižší.  

Tento princip je aplikován v modifikované podobě vztahu (4.28).   

 =  ∑  .  ,         (4.28) 
 

kde SO je stupeň ohrožení, p je pravděpodobnost a w váha nepříznivého jevu. Metodu lze 

použít v případě, kdy funkce užitku není známá.  
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5 Aplikace vícekriteriálního rozhodování při implementaci 
vybraných ustanovení IFRS do české účetní legislativy  

 

V této části práce jsou aplikovány metodologické postupy uvedené v předcházející 

kapitole. Výstupem této části je určení, která pravidla účtování a vykazování jsou výhodnější 

dle IFRS a dle ČÚP. Za pomocí vícekriteriálního rozhodování je vybrán takový systém 

účetnictví, který vykazuje nejvyšší efekt při zohlednění užitnosti, rizika a stability řešení. Data 

k analýze jsou získána autorem práce v rámci dotazníkového průzkumu. Dotazník je uveden 

v příloze 6.   

Kromě možností účtovat dle ČÚP a dle IFRS, příp. obojího vychází dotazníkový 

průzkum z možnosti postupné implementace vybraných ustanovení IFRS do ČÚP. Z této 

skutečnosti se odvíjí struktura a podstata variant ve vícekriteriálním rozhodování. Subjektem 

rozhodování je vždy účetní jednotka, která má averzní vztah k riziku, chce maximalizovat 

užitek a nalézt takovou variantu, která je co nejméně citlivá na změnu vah i-tých kritérií.  

 
5.1 Klasifikace možností účtování a vykazování, stanovení vzorku  
 

Při tvorbě variant je čerpáno zejména z platné právní úpravy v ČR. Účetní jednotky 

vedou účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví, prováděcí vyhláškou 500/2002 Sb., a 

Českými účetními standardy pro podnikatele. Dle  ustanovení zákona o účetnictví jsou účetní 

jednotky, které jsou emitenty cenných papírů přijatých k obchodování na evropském 

regulovaném trhu, povinny použít pro účtování a sestavení účetní závěrky takový systém, 

který je tímto trhem uznáván. Jedním z nich mohou být IFRS.  

 

Ve druhé kapitole práce byly rozebrány a analyzovány aspekty harmonizace účetnictví 

ve světě. Nástrojem harmonizace kromě IFRS jsou také US GAAP, v minulosti měly 

významnou úlohu Direktivy EU.  

Z důvodu zahájení procesu konvergence US GAAP a IFRS v roce 2002 a přijetí 

směrnice 33-8879 z 21. 12. 2007 vydanou Komisí pro burzy a cenné papíry v USA (SEC – 

Securities and Exchange Commission) nejsou US GAAP zahrnuty do množiny variant pro 

výběr pravidel pro účetní výkaznictví. Dle Bohušová a kol. (2013) je umožněno účetní výkazy 

sestavené v souladu s IFRS schválené IASB přijímat i bez přepočítávání rozdílů oproti US 

GAAP. Řada studií, např. Barth a kol. (2012), Hansen a kol. (2011) nebo Street a kol. (2000) 

uvádí, že účetnictví firmem aplikující IFRS je srovnatelné s těmi, co používají US GAAP.  



64 
 

Dle výsledků výzkumu KPMG (2000) je kvalita účetních výkazů sestavených dle 

IFRS srovnatelná s US GAAP, navíc implementace IFRS není ve srovnání s US GAAP tak 

nákladná. Leuz (2003) taktéž uvádí, že kvalita informací z účetní závěrky sestavené dle obou 

systémů je srovnatelná.  

 

Direktivy EU nejsou v množině variant uvedeny. Jedním z důvodů je nařízení (ES) č. 

1606/2002 ze dne 19. července 2002, o uplatňování mezinárodních účetních standardů. 

Nařízení ukládá povinnost sestavovat nejpozději od roku 2005 konsolidované účetní výkazy 

v souladu s IFRS pro společnosti, které chtějí obchodovat na mezinárodních kapitálových 

trzích. Přijetím tohoto nařízení jasně vyplývá orientace EU na IFRS. Dalším důvodem je 

zastaralost direktiv, byly vydávány již od 70. let minulého století, obsahují řadu alternativních 

postupů a je zřejmé, že v současné době již primární úlohu pro harmonizaci účetnictví neplní.  

 
5.1.1 Charakteristika posuzovaných variant   
 

Soubor tvoří celkem 5 variant. Tyto varianty vychází z podstaty účtování pouze dle 

ČÚP, IFRS a jejich kombinace. První varianta (V1) představuje situaci, která platí pro účetní 

jednotky obchodující na mezinárodních kapitálových trzích, musí vést účetnictví dle ČÚP a 

zároveň dle IFRS.  

Druhá varianta (V2) je založena na respektování pravidel určených ČÚP. Tuto 

variantu primárně využívají účetní jednotky bez mezinárodního propojení. Náklady spojené 

s aplikací IFRS nejsou zanedbatelné a výsledný efekt by u menších účetních jednotek 

nepřinesl požadovaný efekt. Takového účetní jednotky ale mohou využít IFRS pro malé a 

střední podniky.  

Třetí varianta (V3) je založena pouze na vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky 

v souladu s IFRS. Sestavení účetní závěrky jen v souladu s IFRS není v současné době 

dostačující, neboť účetní jednotky musí vést účetnictví v souladu a ČÚP. Výhodou je 

neexistence dvojího účetnictví (v porovnání s V1). 

 

Do množiny jsou zahrnuty další dvě varianty vyplývající z postupné implementace 

vybraných ustanovení IFRS analyzovaných ve třetí kapitole do české účetní legislativy (V4 a 

V5). Důvodem zahrnutí těchto variant je skutečnost, že podniky musí počítat s postupným 

přibližováním ČÚP k mezinárodním pravidlům (Knápková a kol., 2013). Opět se jedná, stejně 

jako u V3 o varianty, které současné právní předpisy v ČR neumožňují. Postupná aplikace 
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ustanovení IFRS do ČÚP však může být výhodou, neboť okamžitý přechod na IFRS by 

vyvolal jednorázově vyšší náklady než postupné přiblížení. Nevýhodou je, že účetní jednotka 

aplikuje ustanovení IFRS, jelikož ale aplikace není 100%, nemůže získat všechny výhody 

spojené s účetním výkaznictvím dle IFRS.  

Čtvrtá varianta vychází z aplikace menšího množství IFRS do ČÚP za předpokladu 

dosažení plné shody s IFRS v časovém horizontu do 8-10 let. Rozsáhlejší aplikace ustanovení 

IFRS je myšlenkou páté varianty, kde je předpoklad plné shody s IFRS v časovém horizontu 4 

– 5 let. Předpokladem V4 i V5 je nejprve aplikace standardů týkajících se dlouhodobých aktiv, 

neboť jejich podíl byl k oběžným aktivům u respondentů v průzkumu vyšší.  

 

Ve čtvrté variantě by byla z IAS 16 aplikována povinnost přecenit aktiva 

k rozvahovému dni za použití modelu pořizovací ceny. Nadále zůstává možnost dobrovolného 

využití komponentního odpisování nebo odpisování se zbytkovou hodnotou, jak to umožňuje 

současná právní úprava. V případě odložených plateb by bylo povinností diskontovat na 

současnou hodnotu. Významné náhradní díly nejsou součástí oběžných aktiv, ale 

dlouhodobých.  

Do legislativy by byly implementovány dvě nové kategorie – investice do nemovitostí, 

za podmínky následného oceňovací pouze pomocí modelu pořizovací ceny (pořizovací 

náklady). Druhou novou kategorií by byla dlouhodobá aktiva držená k prodeji s přijetím 

pravidel pro oceňování v souladu se standardem IFRS.  

V účetní závěrce zůstává výkaz cash-flow a výkaz o změnách vlastního kapitálu 

nadále nepovinnou součástí účetní závěrky. Příloha (komentář) je rozsáhlejší a je v souladu 

s požadavky IFRS v rámci aplikovaných oblastí.  

 V roce následujícím by byla přijata další ustanovení z IFRS se zaměřením na 

dlouhodobá aktiva. V dalších letech by se aplikovaly standardy související s oběžnými aktivy, 

vlastním kapitálem a závazky a to tak, aby docházelo k postupnému přiblížení a v ideálním 

případě i dosažení shody ČÚP s IFRS v horizontu do 10 let.  

 

Pátá varianta vychází ze skutečnosti, kdy je aplikováno do ČÚP vše, co je uvedeno 

ve čtvrté variantě. Navíc jsou implementovány další ustanovení. Pro ocenění pozemků, budov 

a staveb k rozvahovému dni je možno použít model reálné hodnoty. Komponentní odpisování 

a odpisování se zbytkovou hodnotou je povinné. Nehmotná aktiva s neurčitou dobou 

životností nejsou odpisována, musí se testovat na snížení hodnoty aktiva. Investice do 

nemovitostí mohou k datu ocenění využít i model reálné hodnoty, neboť tento model IAS 40 
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preferuje. Další ustanovení IFRS budou aplikována postupně, tak aby do 5 let byla shoda 

s IFRS. Tab. 5.1 uvádí shrnutí a komparaci uvedených variant.  

 
Tab. 5.1 Komparace V1-V5 
Varianta  Výhody   Nevýhody  

V1 Účetní závěrku uznává světová burza, 
zajištění vysokého stupně 
srovnatelnosti účetních informací 
z národního i z nadnárodního pohledu 

Vedení dvojího účetnictví,  
Vysoké náklady  

V2 Nižší náklady spojené s vedením 
účetnictví, 
nižší stupeň náročnosti na 
porozumění obsahu účetní závěrky, 
pro srovnatelnost v kontextu ČR 
dostačující.  

Obtížná srovnatelnost 
z mezinárodního pohledu,  
účetní závěrka není uznávaná 
světovou burzou.  

V3 Srovnatelnost nejen z pohledu 
národního ale i nadnárodního, 
účetní závěrku dle IFRS uznává 
světová burza.  

Vysoké náklady,  
Vysoký stupeň náročnosti zejména 
v prvním roce aplikace,  
rozsáhlejší účetní závěrka klade vyšší 
nároky na porozumění obsahu 
účetních informací.  

V4, V5 Postupná implementace IFRS může 
vést v dlouhodobém časovém 
horizontu k dosažení shody s IFRS, 
dochází k přiblížení systému IFRS a 
rozložení nákladů s přechodem na 
tento systém do několika let 

Účetní jednotka nemůže deklarovat 
plnou shodu s IFRS a získat tak 
výhody spojené s aplikací IFRS.  

Zdroj: vlastní zpracování  
 

5.1.2 Stanovení vzorku  
 

Výzkum byl proveden v regionu Z11, kde se vyskytuje celkem 165 průmyslových 

podniků, jejichž počet zaměstnanců je vyšší než 100 (dle údajů Českého statistického 

úřadu)12. Newbold a kol. (2013), Neuman (2000) nebo Buglear (2012) uvádí, že velmi obtížné 

získat pro výzkum údaje od všech subjektů a proto je k analýze výhodnější zvolit vzorek ze 

základního souboru. Pro výpočet velikosti vzorku je aplikován vztah (5.1).  

 =  . . ( )( . ) .  ( ) ,           (5.1) 

                                                 
11 Zlínský kraj – tato oblast byla zvolena s ohledem na bydliště autora práce a dostupnost dat pro výzkum. V celé 
ČR se nachází celkem 2 307 průmyslových podniků s počtem zaměstnanců vyšším než 100, v průměru na 
jednotlivý kraj je průměrný počet 164,78571 
12 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Veřejné databáze. [online]. [cit. 2014-01-01]. Dostupné z 
:http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=PRU0040PU_KR&&kapitola_id=33 
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kde N je velikost základního souboru, z koeficient spolehlivosti, d přípustná míra odchylky a r 

očekávaná míra odchylky.  

Stupeň jistoty je stanoven na 90 %13, hodnota koeficientu spolehlivosti z pro tento 

stupeň jistoty je dle statistických tabulek 1,65. Velikost základního souboru N činí 165. 

Očekávaná míra odchylky je 2 %14, přípustná míra odchylky 5 %15. Dosazením údajů do 

vztahu 5.1 je získána velikost vzorku základního souboru.  

 =  ,  .  . ,  .( , )( ,  . )  ,  . ,  .( , )   

= 18,32   
 

Aby byly závěry výzkumu relevantní, je nutno mít k dispozici data od 19 účetních 

jednotek. Za účelem získání dat bylo autorem práce kontaktováno (buď emailem, telefonicky 

nebo osobně) celkem 40 vybraných účetních jednotek v regionu. Kritériem pro výběr byl 

počet zaměstnanců (více než 100). Aplikace IFRS není pro malé podniky typická – nejsou 

mezinárodně propojeny, vysoká náročnost aplikace by nepřevýšila prospěch z aplikace 

související. Kritérium počtu zaměstnanců je také použito Českým statistickým úřadem, proto 

nebyla jiná kritéria při určení základního souboru zvolena.   

Návratnost dotazníků byla cca 50%. Dotazníky byly zaslány a vyhodnoceny v roce 

2014. Dotazník vyplňovali hlavní účetní oslovených účetních jednotek. Jednalo se zpravidla o 

osoby s vysokoškolským vzdělaním ekonomického směru a několikaletou praxi v oblasti 

účetnictví.   

 

5.2 Charakteristika posuzovaných kritérií a jejich váhy  
 

Při rozhodování o výběru varianty vykazující nejvyšší užitnost bude posuzováno 

celkem 5 hlavních kritérií uvedených v Obr. 5.1. Pro řešení je primárně použita metoda AHP, 

proto jsou u vybraných hlavních kritérií definována další subkritéria.  

 
 
 
 

                                                 
13 10% hladina významnosti patří dle Newbold a kol. (2013) k jedné z obvyklých hodnot (obvykle 0.01-0.1). 
Stupeň jistoty je vypočten jako rozdíl 1 a hladiny významnosti.   
14 POKYN CHJ. [online]. [cit. 2014-01-01]. Dostupné z www.mfcr.cz/.../Pokyn-MF_c-004_2005-01-13_Pokyn-
CHJ-4-2005-01 
15 Dle doporučení KAČR by neměla přípustná míra odchylky překročit 8 %, doporučená hodnota je kolem 5 % 
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Obr. 5.1 Kritéria  

 
Zdroj: vlastní zpracování pomocí softwaru MakeItRational  

 
Kritérium C1 – nákladovost vybrané varianty zahrnuje mzdové náklady, náklady na 

školení zaměstnanců, náklady na účetní software, ostatní náklady. Jedná se o částky, které 

musí účetní jednotka využít při realizaci příslušné varianty. Cílem je dosáhnout co nejnižších 

nákladů, proto je kritérium minimalizační.  

 

Pro výpočet hodnoty kritéria mzdové náklady se vychází z průměrné mzdy odborného 

pracovníka účetnictví. Ta byla v roce 2013 ve výši 24 239 Kč
16. Průměrný počet zaměstnanců 

u dotazovaných respondentů byl 7.  

V případě vedení účetnictví jen dle IFRS (V3) je možné počet zaměstnanců snížit o 

jednoho, při účtování jen v souladu s ČÚP (V2) o dva. Pro V4 a V5 je předpokládáno snížení o 

jedno pracovní místo, s tím, že při realizaci V5 by byl přijat pracovník na dohodu o provedení 

práce s odměnou nepřevyšující 10 000 Kč. Mzdové náklady v Tab. 5.1 a v detailněji v příloze 

7 jsou vypočteny pro 1 kalendářní měsíc.  

 

                                                 
16 Průměrné mzdy podle profese [online]. [cit. 2014-02-01]. Dostupné z 
http://ciselnik.artega.cz/prumerne_mzdy_podle_profese.php 
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Aby zaměstnanci podávali požadovaný pracovní výkon, je nezbytnou podmínkou 

zvyšování jejich kvalifikace účastí na školeních, kurzech a seminářích.  

Pro V1 je předpokládáno celkem 14 kurzů (školení), tzn. v průměru 2 školení ročně na 

jednoho zaměstnance. Průměrná cena za 1 kurz je stanovena s ohledem na současnou nabídku 

školení na 2 150 Kč, zohledněna je vyšší cena kurzů zabývající se oblastí IFRS (2 500 Kč). 

Ceny jsou bez DPH.   

 

Náklady na software zahrnují prostředky vynaložené na nákup potřebných licencí 

účetního softwaru (dle počtu zaměstnanců). Výpočty v Tab. 5.1 a příloze 7 jsou pro účetní 

software Pohoda, verze Pohoda-Profi, neboť se jedná o nejpoužívanější účetní software17.  

 

Ostatní náklady zahrnují drobné materiálové náklady, náklady na služby atd. (např. 

spotřeba kancelářského papíru, telefonické hovory, servis tiskáren a kopírek atd.). Uvedené 

částky v Tab. 5.2 jsou vyčísleny jako průměrné hodnoty na 1 měsíc.  

 
Tab. 5.2 Náklady pro V1-V5 v CZK 
Náklady  V1 V2 V3 V4 V5 
K1 – Mzdové náklady 227 367 162 405 194 886 194 886 204 886 
K2 – Školení a vzdělávání 32 550 21 500 30 000 27 900 27 900 
K3 – Software 41 800 23 960 37 010 32 290 38 260 
K4 – Ostatní náklady 8 000 6 500 6 500 7 000 7 500 
Celkem  309 717 214 365 268 396 262 076 278 546 
Zdroj: vlastní zpracování dle údajů v příloze 1  

 
Kritérium C2 – náročnost na porozumění účetním výkazům je hodnoceno 

z pohledu uživatelského a manažerského. Hodnocení je provedeno pomocí číselné škály 0 

– 10. Čím vyšší náročnost, tím více bodů ze zvolené stupnice. Mezi skupiny uživatelů 

informací z účetnictví patří akcionáři, věřitelé, zaměstnanci, vláda, zákazníci, manažeři a 

široká veřejnost (Arnold, Hope, 1990). V případě uživatelského i manažerského pohledu je 

cílem minimalizovat počet bodů, tak aby výkazy podávaly jasné a výstižné informace o účetní 

jednotce. Průměrné hodnoty získané od souboru respondentů v průzkumu uvádí Tab. 5.3.  

Pro „běžné“ uživatele je jednodušší orientace v účetních výkazech sestavených dle 

národní účetní legislativy. Při sestavení účetní závěrky jen dle IFRS nemusí většina uživatelů 

porozumět obsahu účetních výkazů, neboť účetní závěrka sestavená dle IFRS je rozsáhlejší.  

                                                 
17 Přehled nejpoužívanějších účetních programů [online]. [cit. 2014-02-28]. Dostupné z 
http://www.podnikator.cz/provoz-firmy/ucetnictvi-a-dane/prakticke-rady/n:16768/Prehled-nejpouzivanejsich-
ucetnich-programu 
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V porovnání s kritériem K4 – Uživatelský (externí) pohled je pro K5 – Manažerský 

(interní) pohled předpoklad, že pracovníci se orientují v problematice účetního výkaznictví. 

Dobrá vypovídající schopnost je zajištěna i v případě, kdy výkazy jsou sestaveny dle 

národních i nadnárodních účetních standardů. Pokud je účetní závěrka sestavená jen dle IFRS 

je stupeň náročnosti na porozumění vyšší.   

 
Tab. 5.3 Kritérium C2 
Kritérium  V1 V2 V3 V4 V5 
K4 – Uživatelský pohled 7 8 10 7 8 
K5 – Manažerský pohled 5 3 6 7 8 
Zdroj: vlastní zpracování dle údajů z dotazníkového průzkumu 

 
Kritérium C3 – možnost vstoupit na světovou burzu je maximalizační. Má silnou 

vazbu na IFRS, neboť v případě sestavení účetní závěrky dle IFRS může účetní jednotka 

vstoupit na světovou burzu (viz § 19a zákona č. 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů).  

Účetní závěrka sestavená pouze podle ČÚP není světovou burzou uznávána. Důvodem 

je omezená vypovídající schopnost a nízká srovnatelnost v nadnárodním kontextu.  

 
Tab. 5.4 Možnost vstupu na světovou burzu  
Kritérium V1 V2 V3 V4 V5 
Vstup na světovou burzu ANO NE ANO NE NE 
Zdroj: vlastní zpracování dle zákona o účetnictví  

 
Čtvrté kritérium C4  – hodnotí náročnost vedení účetnictví při zvolené j-té 

variantě. Je minimalizační kritériem, které zahrnuje další tři subkritéria – náročnost při 

vlastním účtování, při sestavování účetní závěrky a při využití výstupů účetnictví jako 

podklad pro zpracování daňového přiznání k dani z příjmu. Pro hodnocení je stejně jako u 

kritéria C2 použita bodová stupnice od 0 do 10. Čím vyšší náročnost, tím více bodů j-tá 

varianta nabývá. 

Nejvíce bodů v hodnocení náročnosti účtování (K7), jak zobrazuje Tab. 5.5, získala 

V1, neboť v tomto případě vede účetní jednotka současně dvě účetnictví. Nejméně náročné je 

vedení účetnictví jen v souladu s ČÚP. Varianty vycházející z implementace IFRS získaly 

v průměru 6 bodů.  

Náročnější je sestavení účetní závěrky (K8) dle IFRS, v účetních výkazech se uvádí 

více informací, příloha (komentář) je v porovnání s přílohou sestavenou dle ČÚP mnohem 

rozsáhlejší. Výměnou za vysoký stupeň náročnosti je kvalita informací získaných z účetní 

závěrky. 
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Přidělení vybraného počtu bodů pro hodnocení náročnosti při zpracování přiznání 

k dani z příjmů právnických osob (K9) se odvíjí od vztahu účetnictví a daní. Těsná vazba 

účetnictví a daní v české účetní legislativě způsobuje, že složitost transformace výsledku 

hospodaření na základ daně není tak velká, jako v situaci, kdy je vycházeno jen z IFRS. 

Základ daně se dle zákona o daních z příjmů stanoví jako rozdíl výnosů a nákladů nebo 

příjmů a výdajů, a to bez vlivu IFRS.  

 
Tab. 5.5 Náročnost při vedení účetnictví  
Kritérium  V1 V2 V3 V4 V5 
K7 – Při účtování  7 4 5 6 6 
K8 – Při sestavení účetní 
závěrky  

10 6 9 7 8 

K9 – Při zpracování 
přiznání k DPPO 

3 2 8 5 7 

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů z dotazníkového průzkumu 

 
Poslední souhrnné kritérium C5 - kvalita a důvěryhodnost účetnictví a účetních 

výkazů je maximalizačního typu. Bodové ohodnocení v Tab. 5.6 potvrzuje, že čím vyšší je 

shoda s pravidly IFRS, tím vyšší je kvalita a důvěryhodnost účetních výkazů. Pro bodové 

ohodnocení je použita stupnice 0 – 10 bodů. Ve všech případech je nejvyšší kvalita v případě 

respektování pravidel IFRS.  

 
Tab. 5.6 Kvalita a důvěryhodnost účetnictví   
Kritérium  V1 V2 V3 V4 V5 
K10 – Z pohledu 
vlastníků  

7 6 9 8 8 

K11 – Z pohledu státu  9 8 9 7 8 
K12 – Z pohledu 
společníků 

6 6 9 6 8 

K13 – Z pohledu 
investora 

9 5 10 6 8 

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů z dotazníkového průzkumu 

 
5.2.1 Hlavní kritéria C1-C5 a výpočet vah  
 

Definováno bylo 5 kritérií, která ovlivňují volbu výsledné varianty z hlediska užitnosti 

pro účtování a vykazování aktiv, závazků a vlastního kapitálu. Na stanovení vah kritérií je 

použita Saatyho metoda. Výsledkem vzájemného porovnání významnosti variant je sestavena 

v Tab. 5.7 Saatyho matice S.  
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Tab. 5.7 Saatyho matice pro souhrnná kritéria C1-C5 
Kritérium  C1 C2 C3 C4 C5 G vi 
C1 1 5 7 3 3 3.159 0.476942 
C2 1/5 1 3 3 1 1.128 0.169769 
C3 1/7 1/3 1 1/3 1/5 0.316 0.047768 
C4 1/3 1/3 3 1 1/3 0.644 0.097265 
C5 1/3 1 5 3 1 1.379 0.208256 
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového průzkumu  

 
Pro stanovení váhy kritérií vi je použt vztah (4.6). K jeho aplikaci je zapotřebí 

vypočítat geometrické průměry G pomocí (4.7).  

Nejvýznamnějším kritériem je C1 – nákladovost, druhým nejvýznamnějším je C5 – 

kvalita a důvěryhodnost účetnictví a informací z účetnictví získaných. Nejméně významné je 

kritérium C3 – možnost vstupu na světovou burzu.  

 

Podmínkou relevantnosti hodnocení je konzistentnost dat v Tab. 5.7, která je ověřena 

v Tab. 5.8 pomocí koeficientu konzistence vztahem (4.8). 

max, která vyjadřuje největší vlastní číslo matice, v Tab. 5.7 je vypočtena pomocí 

vztahu (4.10). CI je určeno vztahem (4.9). Hodnota RI vychází z Tab. 4.2, dle Alonso, 

Lamana (2006) je hodnota pro pět kritérií 1.12.  

 
Tab. 5.8 Ověření konzistence  

Kritérium max CI RI CR 
C1 5.402 0.101 1.12 0.089 
C2 5.351 0.088 1.12 0.078 
C3 5.162 0.041 1.12 0.036 
C4 5.403 0.101 1.12 0.090 
C5 5.127 0.032 1.12 0.028 

                                      Zdroj: vlastní výpočty 

 
Hodnota koeficientu konzistence v Tab. 5.8 vychází pro všechna kritéria C1-C5 < 0.1. 

Platí, že matice je konzistentní.  

 

 Ke stanovení váhy kritérií je možno použít např. software MakeitRational. Na Obr. 5.1 

je znázorněna váha kritérií C1-C5. Výhodou je, že v případě nekonzistentnosti při zadávání 

vah upozorní software zadavatele ihned na hodnoty, kde je konzistence porušena.  
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Obr. 5.1 Váhy kritérií C1-C5 

 
Zdroj: zpracováno softwarem MakeItRational  

 

5.2.2 Váhy subkritérií K1-K4 pro kritérium C1 

 
Kritérium C1 – nákladovost má nejvyšší váhu – téměř 48 %. Toto kritérium zahrnuje 4 

subkritéria, a to K1 – mzdové náklady, K2 – náklady na školení a vzdělávání, K3 – náklady na 

účetní software a K4 – ostatní náklady. Výpočet lokálních vah těchto subkritérií je obsahem 

Tab. 5.9, kde dojde i k ověření konzistence.  

 
Tab. 5.9 Saatyho matice pro subkritéria K1-K4 a test konzistence 
Kritérium  K1 K2 K3 K4 G vi max CI RI CR 
K1 1 5 3 7 3.201 0.579 4.122 0.041 0.90 0.045 
K2 1/5 1 1 3 0.880 0.159 4.083 0.027 0.90 0.031 
K3 1/3 1 1 5 1.136 0.205 4.088 0.029 0.90 0.033 
K4 1/7 1/3 1/5 1 0.312 0.056 4.130 0.043 0.90 0.048 
Zdroj: vlastní výpočty dle dat z dotazníkového průzkumu 

 
Nejvýznamnějším kritériem je objem mzdových nákladů, neboť mzdové náklady mají 

často velký podíl na celkových nákladech účetních jednotek. Náklady na účetní software mají 

vyšší váhu než náklady související se vzděláváním zaměstnanců. Podmínky pro konzistenci 

byly ověřeny koeficientem konzistence CR.  

 
5.2.3 Váhy subkritérií K5-K6 pro kritérium C2 

 
 Kritérium C2 - náročnost na porozumění obsahu účetních výkazů má dvě subkritéria. 

Náročnost je hodnocena z pohledu externích uživatelů (K5), např. investoři a z pohledu 

interních uživatelů – K6 - tzv. manažerský pohled. 

C1 

C2 

C3 
C4 

C5 
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Tab. 5.10 Saatyho matice pro subkritéria K5-K6 a test konzistence 
Kritérium  K5 K6 G vi max CI RI CR 
K5 1 1/7 0.377 0.125 2 0 0 0 
K6 7 1 2.646 0.875 2 0 0 0 
Zdroj: vlastní výpočty dle dat z dotazníkového průzkumu 

 
 Jelikož je subjektem, který provádí hodnocení účetní jednotka, je jasné, že manažerský 

pohled má v tomto případě vyšší váhu. Výsledky v Tab. 5.10 dokládají, že váha je 7 krát 

vyšší.  

 

5.2.4 Váhy subkritérií K7-K9 pro kritérium C4 
 
 V Tab. 5.11 jsou vypočteny lokální váhy pro subkritéria K7 – náročnost vedení 

účetnictví při vlastním účtování, K8 – náročnost vedení účetnictví při sestavení účetní závěrky 

a K9 – náročnost při zpracování daňového přiznání na základě vedeného účetnictví. Vlastní 

účtování probíhá pomocí softwaru, sestavení výkazů účetní závěrky je také softwarovou 

záležitosti, k zpracování přílohy (komentáře) ale software využít nelze. Účetní výsledek 

hospodaření, který se uvádí v daňovém přiznání, musí být vždy od vlivu IFRS očištěn.  

 
Tab. 5.11 Saatyho matice pro subkritéria K7-K9 a test konzistence 
Kritérium  K7 K8 K9 G vi max CI RI CR 
K7 1 1 3 1.442 0.429 3 0 0.58 0 
K8 1 1 3 1.442 0.429 3 0 0.58 0 
K9 1/3 1/3 1 0.481 0.142 3 0 0.58 0 
Zdroj: vlastní výpočty dle dat z dotazníkového průzkumu 
 

Stejnou míru významnosti mají kritéria K7 a K8. Pro zpracování daňového přiznání 

mohou účetní jednotky využít další přídavné moduly účetního softwaru, proto je K9 méně 

významné.  

 
5.2.5 Váhy subkritérií K10-K13 pro kritérium C5 
 

Kritérium C5 má v sobě obsažena další subkritéra, kvalita a důvěryhodnost účetnictví 

je hodnocena z pohledu vlastníků (K10), státu (K11), společníků (K12) a investora (K13).  
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Tab. 5.12 Saatyho matice pro subkritéria K10-K13 a test konzistence 
Kritérium  K10 K11 K12 K13 G vi max CI RI CR 
K10 1 7 5 3 3.201 0.579 4.182 0.061 0.90 0.067 
K11 1/7 1 1/5 1/3 0.312 0.057 4.171 0.057 0.90 0.063 
K12 1/5 5 1 1 1 0.182 4.202 0.067 0.90 0.075 
K13 1/3 3 1 1 1 0.182 4.004 0.001 0.90 0.002 
Zdroj: vlastní výpočty dle dat z dotazníkového průzkumu 

  
Pro rozhodovatele, kterým je vždy účetní jednotka, je nejdůležitější vlastnický pohled. 

Pohled státu je, jak demonstruje Tab. 5.12, významný nejméně.  

 Váhy hlavních kritérií i subkritérií byly stanoveny, následuje vyčíslení užitnosti 

vyplývající z realizace j-té varianty po zohlednění váhy i-tého kritéria.  

 
 

5.3 Hodnocení užitnosti implementace IFRS  
 

K hodnocení užitnosti je použita metoda AHP. Jako doplňující k možné komparaci 

výsledků metoda TOPSIS a metoda váženého součtu. Pro zpřehlednění výpočtu jsou 

v souhrnné Tab. 5.13 uvedeny lokální váhy kritérií a pomocí vztahu (4.11) vypočteny globální 

váhy i-tých kritérií.  

 
Tab. 5.13 Lokální a globální váhy kritérií a subkritérií v %  

Kritérium Váha Kritérium Lokální váha Globální váha 

C1 47.69 

K1 57.9 27.61 
K2 15.9 7.59 
K3 20.5 9.80 
K4 5.6 2.69 

C2 16.97 
K5 12.5 2.12 
K6 87.5 14.85 

C3 4.78 C3 4.78 4.78 

C4 9.73 
K7 42.9 4.17 
K8 42.9 4.17 
K9 14.2 1.39 

C5 20.83 

K10 57.9 12.08 
K11 5.7 1.19 
K12 18.2 3.78 
K13 18.2 3.78 

Celkem 100  - 100.00 
             Zdroj: vlastní výpočty   

 
Největší váhu při rozhodování má pro účetní jednotky objem mzdových nákladů. 

Druhým nejvýznamnějším kritériem je porozumění obsahu účetnictví interními uživateli, 

s tím souvisí i kritérium na třetím místě – kvalita a důvěryhodnost účetnictví z pohledu 
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vlastníků účetních jednotek. Při hodnocení významnosti z pohledu účetní jednotky je nejméně 

významná kvalita a důvěryhodnost účetnictví z pohledu státu.  

V Tab. 5.14 jsou komplexně podány všechny údaje získané z dotazníkového 

průzkumu při hodnocení užitnosti.  

 
Tab. 5.14 Shrnutí údajů z dotazníkového průzkumu z Tab. 5.2- 5.6 
Kritérium V1 V2 V3 V4 V5 
K1 227 367 162 405 194 886 194 886 204 886 
K2 32 550 21 500 30 000 27 900 27 900 
K3 41 800 23 960 37 010 32 290 38 260 
K4 8 000 6 500 6 500 7 000 7 500 
C3 ANO NE ANO NE NE 
K5 7 8 10 7 8 
K6 5 3 6 7 8 
K7 7 4 5 6 6 
K8 10 6 9 7 8 
K9 3 2 8 5 7 
K10 7 6 9 8 8 
K11 9 8 9 7 8 
K12 6 6 9 6 8 
K13 9 5 10 6 8 
Zdroj: zpracováno dle údajů z Tab. 5.2 – 5.6 

 
Pro následující výpočty je nutné (pro vybrané metody) zajistit jednotný typ kritérií a 

v závislosti na zvolené metodě provést další adekvátní úpravy.  

 
5.3.1 Hodnocení pomocí metody AHP 
 

Pro metodu AHP jsou stanoveny globální váhy subkritérií (příp. kritérií pro C3). Zbývá 

vzájemně porovnat j-té varianty. Tímto postupem se stanoví výsledný efekt. Výpočty jsou 

založeny na stejném principu jako v kap. 5.2. Primární zdroj vstupních údajů poskytuje Tab. 

5.14. 

 
Porovnání variant pro K1 – Mzdové náklady  
 

Z druhého řádku Tab. 5.14 vyplývá jako nejlepší varianta V2, jako nejhorší V1, neboť 

cílem je minimalizovat objem mzdových nákladů. Pro srovnání je v Tab. 5.15 použita Saatym 

doporučená bodová stupnice s deskriptory, využita je celá škála od 1 do 9, tzn. aplikovány 

jsou i mezihodnoty 2, 4, 6 a 8. Na výpočet lokální váhy vi se použije vztah (4.6), na globální 

váhy vgi (4.12). 

 



77 
 

Tab. 5.15 Porovnání variant pro K1 a test konzistence  

Varianta  V1 V2 V3 V4 V5 vi [%] vgi[%] max CI RI CR 

V1 1 1/9 1/5 1/5 1/4 3.43 0.95 5.30 0.076 1.12 0.068 
V2 9 1 5 5 6 56.51 15.60 5.26 0.064 1.12 0.057 
V3 5 1/5 1 1 2 15.36 4.24 5.07 0.017 1.12 0.015 
V4 5 1/5 1 1 2 15.36 4.24 5.07 0.017 1.12 0.015 
V5 4 1/6 ½ 1/2 1 9.34 2.58 5.12 0.030 1.12 0.027 
Celkem  - - - - - 100 27.61 - - - - 
Zdroj: vlastní výpočty   

 
Nejlepší variantou pro toto kritérium je V2 – účtování dle ČÚP (15.6 %), nejhorší V1 – 

účtování dle IFRS a ČÚP. Vedení dvojího účetnictví vyvolává potřebu většího počtu 

zaměstnanců a tím vyšších mzdových nákladů, které je obvykle cílem minimalizovat. 

Hodnoty v Tab. 5.15 jsou relevantní, koeficient konzistence je < 0.1 ve všech případech.  

 
Porovnání variant pro K2 – náklady na školení a vzdělávání  
 
 Náklady na školení a vzdělávání je u většiny respondentů cílem minimalizovat. 

Nejvyšší náklady by vznikly v případech, kdy by bylo účtováno jen dle IFRS, neboť řada 

účetních nemá s IFRS praktické zkušenosti a ceny školení na IFRS jsou vyšší. Nejnižší 

náklady jsou v případě, kdy je účtováno jen v souladu s ČÚP.  

 
Tab. 5.16 Porovnání variant pro K2 a test konzistence  

Varianta  V1 V2 V3 V4 V5 vi [%] vgi[%] max CI RI CR 

V1 1 1/9 1/3 1/4 1/4 3.80 0.29 5.35 0.074 1.12 0.066 
V2 9 1 7 6 6 59.91 4.55 5.41 0.080 1.12 0.072 
V3 3 1/7 1 1/3 1/3 6.95 0.53 9.31 0.069 1.12 0.062 
V4 4 1/6 3 1 1 14.67 1.11 5.14 0.034 1.12 0.030 
V5 4 1/6 3 1 1 14.67 1.11 5.14 0.034 1.12 0.030 
Celkem  - - - - - 100 7.59 - - - - 
Zdroj: vlastní výpočty  

 
 Výpočty v Tab. 5.16 potvrzují výše uvedené. Nejnižší průměrná částka nákladů je 

21 500 Kč (V2), proto je zde globální váha nejvyšší. Nejvyšší náklady v částce 32 550 Kč mají 

nejnižší globální váhu (V1). Pro určení vah se stejně jako u K1 jednotlivé náklady vzájemně 

porovnávají.  

 
Porovnání variant pro K3 – náklady na účetní software  
 

V Tab. 5.17 jsou stanoveny váhy j-tých variant při zohlednění minimalizačního 

kritéria K3 – náklady na účetní software. Nejlépe vychází V2, kde jsou nejnižší náklady, a to 

23 960 Kč. Nejvyšší průměrné náklady byly u V1, kde dosáhly 41 800 Kč.  
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Tab. 5.17 Porovnání variant pro K3 a test konzistence  

Varianta  V1 V2 V3 V4 V5 vi [%] vgi[%] max CI RI CR 

V1 1 1/9 1/3 1/5 1/3 3.79 0.37 5.29 0.073 1.12 0.065 
V2 9 1 7 5 7 58.71 5.75 5.35 0.087 1.12 0.078 
V3 3 1/7 1 1/3 2 9.80 0.96 5.15 0.038 1.12 0.034 
V4 5 1/5 3 1 4 20.69 2.03 5.26 0.065 1.12 0.058 
V5 3 1/7 1/2 1/4 1 7.01 0.69 5.25 0.064 1.12 0.057 
Celkem  - - - - - 100 9.80 - - - - 
Zdroj: vlastní výpočty  

 
Porovnání variant pro K4 – ostatní náklady   
 

Porovnání variant pro kritérium ostatní náklady uvádí Tab. 5.18. Trend výsledků je 

stále shodný, nejvyšší globální váhy jsou pro V2, nejnižší pro V1. Vysokou hodnotu 

globálních vah nabývá i V3, která je založena na účtování pouze dle pravidel určených IFRS.  

 
Tab. 5.18 Porovnání variant pro K4 a test konzistence  

Varianta  V1 V2 V3 V4 V5 vi [%] vgi[%] max CI RI CR 

V1 1 1/9 1/9 1/6 1/4 2.87 0.08 5.34 0.084 1.12 0.075 
V2 9 1 1 4 6 38.29 1.03 5.16 0.039 1.12 0.035 
V3 9 1 1 4 6 38.29 1.03 5.16 0.039 1.12 0.035 
V4 6 1/4 1/4 1 4 14.17 0.38 5.37 0.092 1.12 0.082 
V5 4 1/6 1/6 1/4 1 6.38 0.17 5.36 0.089 1.12 0.080 
Celkem  - - - - - 100 2.69 - - - - 
Zdroj: vlastní výpočty  

 
Porovnání variant pro K5 a K6 – náročnost na porozumění účetnictví – uživatelský 
(externí) pohled a manažerský (interní) pohled  
 
 Porovnání variant pro subkritéria náročnosti na porozumění účetnictví pro externí 

uživatele a pro interní uživatele jsou zachyceny v Tab. 5.19 a 5.20. Jelikož pro účetní 

jednotky má vyšší význam pohled interních uživatelů, nabývají globální váhy v Tab. 5.20 

vyšších hodnot (v komparaci s hodnotami v Tab. 5.19).  

 
Tab. 5.19 Porovnání variant pro K5 a test konzistence  

Varianta  V1 V2 V3 V4 V5 vi [%] vgi[%] max CI RI CR 

V1 1 4 9 1 4 37.26 0.79 5.109 0.027 1.12 0.024 
V2 1/4 1 6 1/4 1 11.33 0.24 5.124 0.031 1.12 0.027 
V3 9 1/6 1 1/9 1/6 2.80 0.06 5.311 0.077 1.12 0.069 
V4 1 4 9 1 4 37.27 0.79 5.109 0.027 1.12 0.024 
V5 1/4 1 6 1/4 1 11.34 0.24 5.124 0.031 1.12 0.027 
Celkem  - - - - - 100 2.12 - - - - 
Zdroj: vlastní výpočty   
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Tab. 5.20 Porovnání variant pro K6 a test konzistence  

Varianta  V1 V2 V3 V4 V5 vi [%] vgi[%] max CI RI CR 

V1 1 1/4 3 4 6 22.81 3.39 5.232 0.058 1.12 0.052 
V2 4 1 6 7 9 55.32 8.22 5.329 0.082 1.12 0.074 
V3 1/3 1/6 1 3 4 11.80 1.75 5.285 0.071 1.12 0.064 
V4 1/4 1/7 1/3 1 3 6.57 0.98 5.269 0.067 1.12 0.060 
V5 1/6 1/9 1/4 1/3 1 3.50 0.52 5.301 0.076 1.12 0.068 
Celkem  - - - - - 100 14.85 - - - - 
Zdroj: vlastní výpočty   

 
Porovnání variant pro C3 – možnost vstupu na světovou burzu 
 

Možnost obchodovat na burze a získat zde např. potřebný kapitál levnějším způsobem, 

než formou bankovního úvěru je přínosem. Proto v případě systému, který je světovou burzou 

uznáván, je v Tab. 5.21 vyšší globální váha, než u systémů, které nejsou světovou burzou 

uznávány. Hodnota koeficientu konzistence je 0, data jsou zcela konzistentní.  

 
Tab. 5.21 Porovnání variant pro C3 a test konzistence  

Varianta  V1 V2 V3 V4 V5 vi [%] vgi[%] max CI RI CR 

V1 1 9 1 9 9 42.86 2.045 5 0 1.12 0 
V2 1/9 1 1/9 1 1 4.76 0.23 5 0 1.12 0 
V3 1 9 1 9 9 42.86 2.045 5 0 1.12 0 
V4 1/9 1 1/9 1 1 4.76 0.23 5 0 1.12 0 
V5 1/9 1 1/9 1 1 4.76 0.23 5 0 1.12 0 
Celkem  - - - - - 100 4.78 - - - - 
Zdroj: vlastní výpočty   

 
Porovnání variant pro K7 – náročnost při vedení účetnictví – při účtování  
 
 Náročnost při vedení účetnictví se odvíjí od skutečnosti, zda účetní jednotka vede 

dvojí nebo pouze jedno účetnictví. Dalším kritériem pro přiřazení globálních vah provedené 

v Tab. 5.22 je složitost legislativy, rozsah a obsah jednotlivých účetních standardů.  

 
Tab. 5.22 Porovnání variant pro K7 a test konzistence  

Varianta  V1 V2 V3 V4 V5 vi [%] vgi[%] max CI RI CR 

V1 1 1/9 1/6 1/4 1/4 3.40 0.14 5.32 0.079 1.12 0.071 
V2 9 1 4 6 6 55.06 2.29 5.28 0.069 1.12 0.062 
V3 6 1/4 1 3 3 22.10 0.92 5.18 0.046 1.12 0.041 
V4 4 1/6 1/3 1 1 9.72 0.41 5.10 0.025 1.12 0.022 
V5 4 1/6 1/3 1 1 9.72 0.41 5.10 0.025 1.12 0.022 
Celkem  - - - - - 100 4.17 - - - - 
Zdroj: vlastní výpočty   
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 Výsledky v Tab. 5.22 potvrzují, že nejnáročnější je vedení dvou účetnictví – dle 

národní úpravy a současně i dle IFRS, proto je globální váha u V1 nejnižší. Z hlediska 

náročnosti vychází nejlépe V2, kde ale nemusí být podány tak přesné informace, jako při 

respektování pravidel IFRS. Hodnocení důvěryhodnosti a přesnosti informací je obsahem 

kritéria C5.  

 

Porovnání variant pro K8 – náročnost při vedení účetnictví – při sestavení účetní 
závěrky 
 

Náročnost prací souvisejících se sestavením účetní závěrky a stanovení vah je 

obsahem Tab. 5.23. Nejmenší globální váhu mají varianty, které jsou svou podstatou založeny 

na IFRS. Rozsah zveřejňovaných informací v příloze je mnohem větší a účetním výkazům je 

v komparaci s ČÚP věnována v IFRS vyšší pozornost.  

 
Tab. 5.23 Porovnání variant pro K8 a test konzistence  

Varianta  V1 V2 V3 V4 V5 vi [%] vgi[%] max CI RI CR 

V1 1 1/9 1/3 1/7 1/5 3.29 0.14 5.29 0.074 1.12 0.066 
V2 9 1 7 3 5 51.00 2.12 5.27 0.061 1.12 0.062 
V3 3 1/7 1 1/5 1/3 6.36 0.27 5.20 0.051 1.12 0.046 
V4 7 1/3 5 1 3 26.38 1.10 5.19 0.049 1.12 0.044 
V5 5 1/5 3 1/3 1 12.96 0.54 5.21 0.052 1.12 0.047 
Celkem  - - - - - 100 4.17 - - - - 
Zdroj: vlastní výpočty   

 
Porovnání variant pro K9 – náročnost při zpracování přiznání k dani z příjmů 
právnických osob  
 

Daňové předpisy ustanovení IFRS neovlivňují, to je důvodem nižších globálních vah 

pro V3-V5 v Tab. 5.24. Zpracovat daňové přiznání je poplatník (v případě právnické osoby) 

povinen do 6 měsíců po skončení zdaňovacího období. Základem daně je rozdíl mezi výnosy 

a náklady zjištěný z účetnictví, který se mimoúčetně upravuje. Jelikož je nutné vyloučit vliv 

IFRS, je zpracování daňového přiznání na základě účetnictví z IFRS velmi obtížné.  

 
Tab. 5.24 Porovnání variant pro K9 a test konzistence  

Varianta  V1 V2 V3 V4 V5 vi [%] vgi[%] max CI RI CR 

V1 1 1/3 7 3 6 27.05 0.38 5.24 0.059 1.12 0.053 
V2 3 1 9 5 7 50.41 0.69 5.33 0.082 1.12 0.074 
V3 1/7 1/9 1 1/5 1/3 3.25 0.05 5.33 0.082 1.12 0.074 
V4 1/3 1/5 5 1 4 13.57 0.19 5.29 0.074 1.12 0.065 
V5 1/6 1/7 3 1/4 1 5.73 0.08 5.34 0.086 1.12 0.076 
Celkem  - - - - - 100 1.39 - - - - 
Zdroj: vlastní výpočty   
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Porovnání variant pro K10 – kvalita a důvěryhodnost účetnictví – z pohledu vlastníků 
(majitelů)   
 
 Výpočet globálních vah a ověření konzistence dat je obsahem Tab. 5.25. V porovnání 

s předcházejícími výpočty vychází vyšší globální váhy u variant, které zcela nebo částečně 

aplikují vybraná ustanovení IFRS.  

 
Tab. 5.25 Porovnání variant pro K10 a test konzistence  

Varianta  V1 V2 V3 V4 V5 vi [%] vgi[%] max CI RI CR 

V1 1 4 1/6 1/4 1/4 7.06 0.85 5.37 0.092 1.12 0.082 
V2 1/4 1 1/9 1/6 1/6 3.18 0.38 5.36 0.089 1.12 0.079 
V3 6 9 1 4 4 51.58 6.23 5.34 0.084 1.12 0.075 
V4 4 6 1/4 1 1 19.09 2.31 5.16 0.039 1.12 0.035 
V5 4 6 1/4 1 1 19.09 2.31 5.16 0.039 1.12 0.035 
Celkem  - - - - - 100 12.08 - - - - 
Zdroj: vlastní výpočty   

 
 Nejvyšší míru důvěryhodnosti má účetnictví, které je v souladu s IFRS, druhou 

nejvyšší míru globální váhy mají varianty založené na částečné aplikaci IFRS. Subkritérium 

K10 má z hlediska hlavního kritéria C5 – Kvalita a důvěryhodnost účetnictví nejvyšší váhu.  

 
Porovnání variant pro K11 – kvalita a důvěryhodnost účetnictví – z pohledu státu 
 
 Hodnocení kvality a důvěryhodnosti účetnictví z pohledu státu je doplňujícím 

kritériem. Jak lze z Tab. 5.26 pozorovat, globální váha tohoto kritéria je jen 1.19 %.  

 
Tab. 5.26 Porovnání variant pro K11 a test konzistence  

Varianta  V1 V2 V3 V4 V5 vi [%] vgi[%] max CI RI CR 

V1 1 5 1 9 5 38.99 0.46 5.12 0.029 1.12 0.026 
V2 1/5 1 1/5 5 1 9.57 0.11 5.13 0.033 1.12 0.030 
V3 1 5 1 9 5 38.99 0.46 5.12 0.029 1.12 0.026 
V4 1/9 1/5 1/9 1 1/5 2.88 0.04 5.34 0.084 1.12 0.075 
V5 1/5 1 1/5 5 1 9.57 0.12 5.14 0.033 1.12 0.302 
Celkem  - - - - - 100 1.19 - - - - 
Zdroj: vlastní výpočty   

 
 Účetní závěrka sestavená v souladu s ČÚP má nižší hodnotu globální váhy, než účetní 

závěrka sestavená v souladu s IFRS. Zdůvodnění je stejné, jako u kritéria K10. Účetní závěrka 

sestavená dle IFRS podává díky rozsáhlým požadavkům na zveřejnění a propracovanějším 

účetním pravidlům objektivnější a kvalitnější informace, než účetní závěrka sestavená při 

respektování ČÚP.  
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Porovnání variant pro K12 – kvalita a důvěryhodnost účetnictví – z pohledu společníků 
 
 Stanovení globálních vah pro K12 – Kvalita a důvěryhodnost účetnictví z pohledu 

společníků je obsahem Tab. 5.27. I v tomto případě platí, že 100% shoda s IFRS zajišťuje 

vyšší kvalitu účetnictví.  

 
Tab. 5.27 Porovnání variant pro K12 a test konzistence  

Varianta  V1 V2 V3 V4 V5 vi [%] vgi[%] max CI RI CR 

V1 1 1 1/9 1 1/6 5.30 0.20 5.04 0.009 1.12 0.009 
V2 1 1 1/9 1 1/6 5.30 0.20 5.04 0.009 1.12 0.009 
V3 9 9 1 9 4 58.00 2.19 5.27 0.067 1.12 0.060 
V4 1 1 1/9 1 1/6 5.30 0.20 5.04 0.009 1.12 0.008 
V5 6 6 1/4 6 1 26.10 0.99 5.21 0.051 1.12 0.046 
Celkem  - - - - - 100 3.78 - - - - 
Zdroj: vlastní výpočty   

 
Porovnání variant pro K13 – kvalita a důvěryhodnost účetnictví – z pohledu investora 
 

Neméně významné je hodnocení důvěryhodnosti účetnictví z pohledu investorů, kteří 

mohou účetní jednotce zajistit chybějící potřebný kapitál k dalšímu rozvoji podnikatelské 

činnosti. Nejvyšší globální váha je, jak demonstruje Tab. 5.28, v případě aplikace IFRS.   

 
Tab. 5.28 Porovnání variant pro K13 a test konzistence  

Varianta  V1 V2 V3 V4 V5 vi [%] vgi[%] max CI RI CR 

V1 1 7 1/3 6 3 27.37 1.03 5.31 0.077 1.12 0.069 
V2 1/7 1 1/9 1/3 1/6 3.17 0.12 5.33 0.082 1.12 0.073 
V3 3 9 1 7 4 48.78 1.84 5.32 0.080 1.12 0.072 
V4 1/6 3 1/7 1 1/4 5.79 0.22 5.28 0.069 1.12 0.062 
V5 1/3 6 1/4 4 1 14.89 0.57 5.27 0.067 1.12 0.060 
Celkem  - - - - - 100 3.78 - - - - 
Zdroj: vlastní výpočty   

 
 Pro kritérium hodnocení kvality a důvěryhodnosti účetnictví má nejvyšší váhu varianta 

V3, kdy je účetnictví v souladu s IFRS. Varianta, kde je účetnictví vedené jen dle ČÚP má 

váhu nejnižší.  

 
Výpočet vah celkem – určení výsledné varianty 
 

Po stanovení globálních vah j-tých variant zbývá poslední etapa metody AHP, kterou 

je určení optimální varianty. V Tab. 5.29 je stanoveno pořadí variant (od nejlepší po nejhorší 

variantu). Výsledná váha j-té varianty je vypočtena pomocí (4.13).  
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Tab. 5.29 Globální váhy V1-V5 (hodnoty jsou v %) 
Varianta V1 V2 V3 V4 V5 
K1 0.95 15.60 4.24 4.24 2.58 
K2 0.29 4.55 0.53 1.11 1.11 
K3 0.37 5.75 0.96 2.03 0.69 
K4 0.08 1.03 1.03 0.38 0.17 
K5 0.79 0.24 0.06 0.79 0.24 
K6 3.39 8.21 1.75 0.98 0.52 
C3 2.045 0.23 2.045 0.23 0.23 
K7 0.14 2.29 0.92 0.41 0.41 
K8 0.14 2.12 0.27 1.10 0.54 
K9 0.38 0.69 0.05 0.19 0.08 
K10 0.85 0.38 6.23 2.31 2.31 
K11 0.46 0.11 0.46 0.04 0.12 
K12 0.20 0.20 2.19 0.20 0.99 
K13 1.03 0.12 1.84 0.22 0.57 
Celkem 11.115 41.52 22.575 14.23 10.56 
Zdroj: vlastní výpočty z Tab. 5.15 – 5.27  

 
 Při hodnocení variant pomocí metody AHP vychází nejvyšší globální váhy pro V2 – 

účtování dle ČÚP. Hlavním důvodem jsou nižší náklady, které mají při rozhodování váhu  

48 %. Účtování dle IFRS zajišťuje účetním jednotkám informace, které jsou více kvalitní a 

relevantní v porovnání s výstupy získanými z účetní závěrky sestavené dle ČÚP. To lze 

v Tab. 5.29 pozorovat u kritérií K10-K13, kde nejvyšší globální váhu nabývá varianta založená 

na plném respektování pravidel IFRS. Tato varianta (V3) vychází jako druhá nejlepší.  

 Z důvodu vysokých nákladů spojených s vedením dvojího účetnictví v případě V1 je 

globální váha varianty velmi nízká.  

 S ohledem na rozvoj a globalizaci ekonomik je, nejen pro větší společnosti, vedení 

účetnictví jen dle národní účetní legislativy nedostačující. 

 

 Cestou, jak přiblížit ČÚP systému IFRS, může být postupná implementace ustanovení 

IFRS do ČÚP. Tato varianta (V4) je na třetím místě. Závěrem je, že je vhodné ustanovení 

IFRS do ČÚP implementovat. Při porovnání globální váhy V4 a V5 ale vyplývá, že lepší je 

implementovat IFRS postupně a v delším období. Globální váha V5, která byla založena na 

myšlence implementace většího množství ustanovení IFRS, je nižší.   

 

 Dříve, než bude zkoumán vliv rizikových faktorů a stability řešení, bude pořadí variant 

pro doplnění a porovnání stanoveno pomocí metody váženého součtu a metody TOPSIS. 
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5.3.2 Hodnocení pomocí metody váženého součtu  
 

Hodnoty z kriteriální matice A v Tab. 5.14 jsou pomocí vztahů (4.14) a (4.15) 

v závislosti na typu kritéria upraveny. Slovně vyjádřené kritérium C3 (maximalizačního typu) 

– možnost vstupu na světovou burzu je převedeno na číselné. V případě že je účetní systém 

světovou burzou uznáván má varianta 10 bodů, v opačném případě je ohodnocení j-té varianty 

0 body. Aby bylo možné dopočítat prvky normalizované kriteriální matice B, jsou v Tab. 5.30 

uvedeny ideální a bazální hodnoty pro jednotlivá posuzovaná kritéria.  

 
Tab. 5.30 Ideální a bazální hodnota kritérií K1-K13 a C3  
Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 C3 
Typ kritéria Min Min Min Min Min Min Max 
Bi

max 162 405 21 500 23 960 6 500 7 3 10 
Bi

min 227 367 32 550 41 800 8 000 10 10 0 
Kritérium  K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 
Typ kritéria Min Min Min Max Max Max Max 
Bi

max 4 6 2 9 9 9 10 
Bi

min 7 10 8 6 7 6 5 
Zdroj: vlastní zpracování dle údajů z dotazníkového průzkumu  

 
 Hodnoty v Tab. 5.30 jsou pokladem pro sestavení normalizované kriteriální matice 

v Tab. 5.31.  

 
Tab. 5.31 Normalizovaná kriteriální matice B  
Kritérium V1 V2 V3 V4 V5 
K1 0.000 1.000 0.500 0.500 0.346 
K2 0.000 1.000 0.231 0.421 0.421 
K3 0.000 1.000 0.268 0.533 0.198 
K4 0.000 1.000 1.000 0.667 0.333 
K5 1.000 0.667 0.000 1.000 0.667 
K6 0.714 1.000 0.571 0.429 0.286 
C3 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 
K7 0.000 1.000 0.667 0.333 0.333 
K8 0.000 1.000 0.250 0.750 0.500 
K9 0.833 1.000 0.000 0.500 0.167 
K10 0.333 0.000 1.000 0.667 0.667 
K11 1.000 0.500 1.000 0.000 0.500 
K12 0.000 0.000 1.000 0.000 0.667 
K13 0.800 0.000 1.000 0.200 0.600 
Zdroj: vlastní výpočty  

 
 Prvky matice C v Tab. 5.32 se vypočtou pomocí vztahu (4.17). Vážený součet, pomocí 

kterého bude vybrána nejvhodnější alternativa, je vypočten pomocí vztahu (4.18).  
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Tab. 5.32 Matice C a celkový užitek  
Kritérium vi V1 V2 V3 V4 V5 
K1 27.61% 0.000 0.276 0.138 0.138 0.096 
K2 7.59% 0.000 0.076 0.018 0.032 0.032 
K3 9.80% 0.000 0.098 0.026 0.052 0.019 
K4 2.69% 0.000 0.027 0.027 0.018 0.009 
K5 2.12% 0.021 0.014 0.000 0.021 0.014 
K6 14.85% 0.106 0.149 0.085 0.064 0.042 
C3 4.78% 0.048 0.000 0.048 0.000 0.000 
K7 4.17% 0.000 0.042 0.028 0.014 0.014 
K8 4.17% 0.000 0.042 0.010 0.031 0.021 
K9 1.39% 0.012 0.014 0.000 0.007 0.002 
K10 12.08% 0.040 0.000 0.121 0.081 0.081 
K11 1.19% 0.012 0.006 0.012 0.000 0.006 
K12 3.78% 0.000 0.000 0.038 0.000 0.025 
K13 3.78% 0.030 0.000 0.038 0.008 0.023 
U - 0.269 0.743 0.588 0.465 0.384 
Zdroj: vlastní výpočty  

 
 Nejvyšší U vzniká u varianty V2, kdy je účtováno pouze dle ČÚP. Druhý nejvyšší U je 

u V3, jež je založena na účtování a vykazování v souladu s pravidly IFRS. Nejnižší efekt je 

zaznamenán stejně jako v případě metody AHP u V1. V tomto případě je vedeno dvojí 

účetnictví (národní a nadnárodní), což v sobě obnáší vysoké náklady. Nákladová subkritéria 

K1-K4 mají velmi vysokou váhu, což je důvodem nízkého U u varianty V1.  

 I v tomto případě se potvrzuje závěr zjištěný metodou AHP, že je postupná 

implementace ustanovení IFRS do ČÚP přínosná. Čtvrtá varianta V4 vykazuje třetí nejvyšší 

hodnotu U.  

 

5.3.3 Hodnocení metodou TOPSIS 
 
 K výpočtu je při metodě TOPSIS nezbytný jednotný charakter kritérií, proto jsou 

minimalizační kritéria (K1-K9) převedena na kritéria maximalizační. Převod kritérií na 

maximalizační je v Tab. 5.33 proveden tak, že od nejhorší hodnoty je odečtena hodnota 

kriteriální.  

 Slovně vyjádřené kritérium C3 je převedeno tak, že nejlepší varianta nabývá 10 bodů, 

nejhorší 0 bodů.  
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Tab. 5.33 Upravená kriteriální matice A´ 
Kritérium V1 V2 V3 V4 V5 
K1 0 64962 32481 32481 22481 
K2 0 11050 2550 4650 4650 
K3 0 17840 4790 9510 3540 
K4 0 1500 1500 1000 500 
K5 3 2 0 3 2 
K6 3 5 2 1 0 
C3 10 0 10 0 0 
K7 0 3 2 1 1 
K8 0 4 1 3 2 
K9 5 6 0 3 1 
K10 7 6 9 8 8 
K11 9 8 9 7 8 
K12 6 6 9 6 8 
K13 9 5 10 6 8 
Zdroj: vlastní výpočty  

 
 Pomocí (4.19) jsou v Tab. 5.34 vypočteny prvky normalizované kriteriální matice.  
 
Tab. 5.34 Normalizovaná kriteriální matice A´ 
Kritérium V1 V2 V3 V4 V5 
K1 0.000 0.786 0.393 0.393 0.272 
K2 0.000 0.843 0.195 0.355 0.355 
K3 0.000 0.846 0.227 0.451 0.168 
K4 0.000 0.626 0.626 0.417 0.209 
K5 0.588 0.392 0.000 0.588 0.392 
K6 0.480 0.801 0.320 0.160 0.000 
C3 0.707 0.000 0.707 0.000 0.000 
K7 0.000 0.775 0.516 0.258 0.258 
K8 0.000 0.730 0.183 0.548 0.365 
K9 0.593 0.712 0.000 0.356 0.119 
K10 0.408 0.350 0.525 0.467 0.467 
K11 0.489 0.435 0.489 0.380 0.435 
K12 0.377 0.377 0.566 0.377 0.503 
K13 0.514 0.286 0.572 0.343 0.457 
Zdroj: vlastní výpočty  

 
Ke stanovení pořadí variant se užitím (4.20) určí prvky vážené kriteriální matice R, 

vzdálenosti variant od ideální a bazální varianty použitím (4.21) a (4.22). Výsledný efekt ci 

z realizace příslušné varianty vypočtený pomocí (4.23) se nachází v intervalu <0;1>. Čím je 

hodnota bližší jedné, tím je varianta výhodnější.  
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Tab. 5.35 Vážená kriteriální matice R a výsledný efekt  
Kritérium V1 V2 V3 V4 V5 H D 
K1 0.000 0.217 0.108 0.108 0.075 0.217 0.000 
K2 0.000 0.064 0.015 0.027 0.027 0.064 0.000 
K3 0.000 0.083 0.022 0.044 0.016 0.083 0.000 
K4 0.000 0.017 0.017 0.011 0.006 0.017 0.000 
K5 0.012 0.008 0.000 0.012 0.008 0.012 0.000 
K6 0.071 0.119 0.048 0.024 0.000 0.119 0.000 
C3 0.034 0.000 0.034 0.000 0.000 0.034 0.000 
K7 0.000 0.032 0.022 0.011 0.011 0.032 0.000 
K8 0.000 0.030 0.008 0.023 0.015 0.030 0.000 
K9 0.008 0.010 0.000 0.005 0.002 0.010 0.000 
K10 0.049 0.042 0.063 0.056 0.056 0.063 0.042 
K11 0.006 0.005 0.006 0.005 0.005 0.006 0.005 
K12 0.014 0.014 0.021 0.014 0.019 0.021 0.014 
K13 0.019 0.011 0.022 0.013 0.017 0.022 0.011 
di

+ (4.21) 0.251 0.042 0.154 0.160 0.205 - - 
di

- (4.22) 0.081 0.273 0.132 0.127 0.086 - - 
ci  (4.23) 0.245 0.866 0.460 0.443 0.294 - - 
Zdroj: vlastní výpočty  

 
Dle výsledků metody TOPSIS v posledním řádku Tab. 5.35 vychází jako nejlepší 

varianta V2 – vykazování a účtování dle ČÚP. Nejnižší hodnota je naopak pro V1 – účtování a 

vykazování dle ČÚP a současně i dle IFRS.  

 

Shrnutí pořadí variant účtování a vykazování zobrazuje Tab. 5.36. Pořadí variant se 

v závislosti na použité metodě odlišuje pouze nepatrně u variant vykazující nižší efekt z jejich 

realizace.  

 
Tab. 5.36 Pořadí variant (metoda AHP, metoda váženého součtu, metoda TOPSIS)  

Pořadí AHP Vážený součet TOPSIS 
1. V2 V2 V2 
2. V3 V3 V3 
3. V4 V4 V4 
4. V1 V5 V5 
5. V5 V1 V1 

                Zdroj: vlastní zpracování dle Tab. 5.29, 5.32, 5.35  

 
 Výsledky z Tab. 5.36 dokládají, že účtování a vykazování dle dvou systémů 

(národního a nadnárodního účetnictví) přináší vysoké náklady, což je důvodem že tato 

varianta je v případě metody AHP na předposledním místě, resp. u metody váženého součtu a 

TOPSIS na místě posledním. Výhodou je možnost vstupu na světovou burzu, toto kritérium 

má ale nižší váhu, než výše celkových nákladů.  
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Další výhodou v tomto případě jsou kvalitnější informace získané z účetnictví než 

v situaci V2, kdy je účtováno a vykazováno jen dle národní účetní legislativy. Tato varianta – 

V2 – má nejvyšší hodnotu užitku, avšak kvalita účetních informací je nižší. V případě vzniku 

nadnárodních korporací či investic ze strany zahraničních partnerů není účtování pouze dle 

národních účetních standardů dostačující.  

Druhá nejlepší varianta V3 – účtování a vykazování dle IFRS v sobě obnáší vyšší 

náklady, přínosem je srovnatelnost informací v nadnárodním pohledu. Akceptace účetních 

závěrek sestavených dle IFRS světovými burzami přidává na kvalitě a důvěryhodnosti.  

 

Z výsledků teoretické analýzy třetí kapitoly vyplývají nadále velké odlišnosti mezi 

úpravou dle ČÚP a dle IFRS. Cestou, jak dosáhnout postupně shodu s pravidly IFRS, může 

být varianta V4 – implementace vybraných ustanovení IFRS do ČÚP. Z výsledků vyplývá, že 

je vhodné aplikovat tato ustanovení postupně, než najednou, neboť efekt u varianty V5 

vycházející z rozsáhlejší aplikace IFRS v kratším časovém horizontu je nižší.  

 

5.4 Analýza citlivosti řešení  
 
 Pořadí variant bylo stanoveno v předcházející kapitole. Do jaké míry je pořadí stabilní 

v závislosti na změně vah i-tých kritérií je předmětem této kapitoly. K analýze citlivosti jsou 

aplikovány vztahy (4.24a) příp. (4.24b).  

 V Tab. 5.37 jsou výsledky za souhrnná kritéria C1-C5, a to ve vyjádření absolutní 

změny váhy kritéria. Následně procentní vyjádření vypočtené pomocí (4.26a) nebo (4.26b) 

zobrazuje Tab. 5.38. 

 

Čím nižší hodnota v Tab. 5.37, tím vyšší je citlivost na změnu váhy kritéria. Nejvíce 

citlivá je změna váhy kritérií v kombinaci variant V1-V5. Tyto varianty mají při hodnocení 

metodou AHP nejnižší stupeň užitnosti.  
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             Tab. 5.37 Analýza citlivosti pro C1-C5  
Kombinace 
variant  

Kritéria (absolutní změna) 
C1 C2 C3 C4 C5 

V1-V2 1.205 7.121 -16.752 6.848 -17.575 
V1-V3 2.260 -4.835 - 19.759 1.401 
V1-V4 0.513 -1.293 -1.716 2.995 13.543 
V1-V5 -0.194 0.162 0.306 -1.500 -0.383 
V2-V3 0.939 2.853 -10.438 4.908 -1.912 
V2-V4 1.424 4.085 - 8.026 -13.923 
V2-V5 1.383 4.026 - 7.607 -9.736 
V3-V4 -8.345 208.625 4.598 -18.141 1.050 
V3-V5 5.437 11.443 6.620 57.214 1.785 
V4-V5 1.143 3.634 - 5.478 -3.008 

                Zdroj: vlastní výpočty  

 
 Aby došlo ke změně pořadí např. V1-V2 musela by se změnit váha kritéria C1 o 1.205. 

Původní váha C1 je 47.69. Pro změnu pořadí by musela být váha C1 o 120.5 vyšší. V tomto 

případě se jedná pouze o teoretickou interpretaci, v praxi nelze váhu kritéria zvýšit tak, aby 

výsledná váha byla vyšší než 100 %. Obdobný závěr platí pro všechny hodnoty vyšší než 1.  

  Nejnižší hodnota v absolutním vyjádření je u C2 pro kombinaci variant V1-V5. V tomto 

případě by ke změně pořadí stačilo zvýšit váhu kritéria C2 o 16.2.   

 
             Tab. 5.38 Analýza citlivosti pro C1-C5 

Kombinace 
variant  

Kritéria (procentní změna) 
C1 C2 C3 C4 C5 

V1-V2 2.526 41.960 -350.462 70.380 -84.374 
V1-V3 4.740 -28.494 - 203.069 6.726 
V1-V4 1.076 -7.617 -35.905 30.783 65.019 
V1-V5 -0.407 0.956 6.397 -15.416 -1.838 
V2-V3 1.970 16.813 -218.369 50.442 -9.178 
V2-V4 2.985 24.074 - 82.492 -66.843 
V2-V5 2.901 23.724 - 78.180 -46.740 
V3-V4 -17.498 1229.375 96.188 -186.447 5.039 
V3-V5 11.400 67.430 138.490 588.019 8.571 
V4-V5 2.397 21.412 - 56.296 -14.442 
CC 2.457 1.045 0.156 0.064 0.544 

                Zdroj: vlastní výpočty 

 
 Pomocí koeficientu citlivosti v Tab. 5.38 je stanoveno pořadí kritérií v závislosti na 

citlivosti změnu váhy kritéria (od nejvyšší po nejnižší citlivost) – C1, C2, C5, C3 a C4. 

Kritérium, které je nejvíce citlivé na změnu váhy, je nákladovost.  

 Z výsledků analýzy citlivosti lze konstatovat, že pořadí variant stanovené metodou 

AHP je stabilní. Více citlivé na změnu váhy kritéria jsou pouze varianty V1 a V5, které 
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nabývají jedny z nejnižších efektů. Aby se pořadí prvních tří variant změnilo, musely by 

nastat velmi výrazně změny vah i-tých kritérií.  

 

 Pro doplnění je stejná analýza citlivosti provedena i pro sub-kritéria K1-K13. Postup a 

výsledky jsou z důvodu obsáhlosti tabulek uvedeny v příloze 8.  

 Závěrem z analýzy citlivosti subkritérií je potvrzení stabilnosti a robustnosti pořadí 

variant určené AHP. Nejméně stabilní je pořadí variant V1 a V5. Nejvyšší citlivost byla 

zjištěna u K1 – mzdové náklady (hodnota CC = 0.81). Ke změně pořadí stačí změnit váhu 

kritéria o 1.23 %.  

  Druhým nejvíce citlivým kritériem je K6 – náročnost na porozumění obsahu účetnictví 

– manažerský pohled (CC = 0.11). Pro změnu pořadí se musí váha kritéria změnit o 1.30 %.  

 

 Nejméně citlivým kritériem na změnu váhy je K4 – ostatní náklady. Zvýšení váhy 

tohoto kritéria i v řádu několika desítek procent by výsledné pořadí variant neovlivnilo.  

 Změna vah kritérií K1 a K6 v řádu jednotek procent může ovlivnit pořadí variant V1 a 

V4. Z celkového pohledu platí, že by pro změnu pořadí muselo dojít k velmi výrazné změně 

váhy kritérií.  

 

5.5 Identifikace problémových oblastí při přechodu na IFRS 
 

Při rozhodování zohledňuje subjekt rozhodování rizika, která s sebou j-tá varianta 

přináší. Realizace j-té varianty přináší tyto rizikové jevy: 

R1 – Riziko chyb v účetnictví,  

R2 – Fluktuace kvalifikovaných pracovníků,  

R3 – Ztráta důvěry věřitelů, investorů, 

R4 – Riziko vysokých nákladů v budoucnosti - při nutnosti přejít na IFRS, 

R5 – Ostatní rizika.  

 
Riziko chyb v účetnictví (R1) se odvíjí od složitosti účetního systému. Čím je sytém 

náročnější, tím je riziko chyby větší. Výhodou pro IFRS je úprava chyb samostatným 

standardem. Audit účetní závěrky riziko chyby snižuje.  

Vysoká fluktuace zaměstnanců (R2) není vhodná. Obnáší v sobě náklady na výběr a 

zaškolení nových zaměstnanců. Odchod zaměstnanců znamená, že know-how, citlivé 

informace a obchodní tajemství se mohou dostat až ke konkurenci. S tímto jevem souvisí i R1, 

neboť riziko výskytu chyby se snižuje v závislosti na zkušenostech a znalostech a době praxe.  
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Nesprávné, nerelevantní a nesrovnatelné informace mají za následek ztrátu důvěry 

věřitelů (R3) účetních jednotek. V případě, kdy jsou pravidla pro účetní závěrku a 

zveřejňování detailně upravena, je riziko ztráty důvěry nižší. Důvěryhodnost účetní závěrky 

zvyšuje její ověření auditorem, což ale přináší účetní jednotce další náklady.  

Zákon o účetnictví uvádí případy, kdy je nutné IFRS aplikovat. Jejich aplikace přináší, 

jak bylo výše zjištěno, vysoké náklady. Z krátkodobého pohledu vzniknou účetní jednotce 

vysoké náklady, aplikací IFRS se ale významně snižují ostatní uvedené rizikové jevy. 

V současné době není pro všechny účetní jednotky povinné respektovat IFRS.  

Ostatní rizika (R5) zahrnují další rizikové faktory, se kterými se subjekt rozhodování 

může setkat, např. nedostatek finančních prostředků na školení zaměstnanců nebo nákup 

účetního softwaru. Rizikem je i dočasný nedostatek požadovaného počtu kvalifikovaných 

zaměstnanců nebo zvýšení nákladů za případné konzultační služby při vlastním převodu 

účetní závěrky.  

 

Pomocí číselné škály 0 – 100 se stanovila v Tab. 5.39 váha rizikových jevů. Čím vyšší 

hodnota, tím má nepříznivý důsledek vyšší váhu. 

  
          Tab. 5.39 Váha nepříznivých důsledků   

Nepříznivý jev R R1 R2 R3 R4 R5 
Váha (w) 26 22 16 24 12 

             Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového průzkumu 
 

Nejvíce rizikovým jevem je R1 – riziko chyb v účetnictví, nejmenší váhu mají R5 – 

ostatní rizikové jevy, neboť někteří respondenti přiřadili R5 váhu 0 %. Pravděpodobnost (p) 

výskytu nepříznivých jevů při realizaci j-té varianty se nachází v Tab. 5.38.  

 

Pomocí matice ohrožení variant v Tab. 5.40 je uveden stupeň ohrožení (SO) j-té 

varianty. Varianta, která nabývá nejvyšší hodnoty je nejrizikovější.  

 
Tab. 5.40 Matice ohrožení variant    
Varianta 

w 
V1 V2 V3 V4 V5 

Nepříznivý 
jev 

p SO p SO p SO p SO p SO 

1 26 0.275 7.15 0.125 3.25 0.175 4.55 0.200 5.20 0.225 5.85 
2 22 0.075 1.65 0.500 11.00 0.150 3.30 0.125 2.75 0.150 3.30 
3 16 0.100 1.60 0.575 9.20 0.050 0.80 0.125 2.00 0.150 2.40 
4 24 0.020 0.48 0.700 16.80 0.005 0.12 0.100 2.40 0.175 4.20 
5 12 0.150 1.80 0.200 2.40 0.175 2.10 0.225 2.70 0.250 3.00 

SO   12.68  42.65  10.87  15.05  18.75 
Zdroj: vlastní výpočty  
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 Nejvíce rizikovou variantou je V2 – účtování a sestavení účetní závěrky pouze 

v souladu s ČÚP. Nejméně riziková je V3 – účtován a sestavení účetní závěrky v souladu 

s IFRS. Nízký stupeň ohrožení je také u V1 – kdy je účtováno a účetní závěrka sestavená 

v souladu s IFRS i s ČÚP. Varianty založené na aplikaci IFRS do ČÚP nabývající vyššího 

stupně ohrožení. Ve srovnání s nejvíce rizikovou variantou jsou V4 a V5 méně rizikové.  

 

5.6 Výběr optimální varianty  
 
 Výběr optimální varianty zohledňuje výslednou globální váhu (určenou pomocí 

metody AHP), stupeň ohrožení a citlivost na změnu váhy. Jedná se o vícekriteriální 

rozhodování, proto je opět použita metoda AHP.  

 Z výsledků průzkumu bylo zjištěno, že KI – globální váha má v průměru váhu 49 %, 

KII – stupeň ohrožení v průměru 38 % a KIII – citlivost na změnu váhy 13 %.  Zatímco 

kritérium KI a KIII je maximalizační, kritérium KII je minimalizační. Optimální varianta je 

taková, která má co nejvyšší globální váhu (KI), nejnižší stupeň ohrožení (KII) a co nejvyšší 

stabilitu řešení, tzn. není vysoký vliv na změnu váhy kritéria (KIII).  

 Výsledné globální váhy, stupeň ohrožení a hodnoty citlivosti z předcházejících 

výpočtů pro V1-V5 shrnuje Tab. 5.41.  

 
             Tab. 5.41 Hodnoty k výběru optimální varianty  

Kritérium  
KI KII KIII Varianta  

V1 11.115 12.680 958.1142 
V2 41.520 42.650 1 174.4110 
V3 22.575 10.870 2 888.2580 
V4 14.230 15.050 1 945.8900 
V5 10.560 18.750 1 085.0160 
Váha kritéria 49 % 38 % 13 % 

               Zdroj: vlastní zpracování dle tab. 5.29, 5.37, 5.38, 5.40 

  

Varianta dosahující nejvyšší globální váhy bude doporučená k realizaci. K výpočtu 

v Tab. 5.42 – 5.44 je použit zejména vztah (4.6), k ověření konzistence (4.8), (4.9) a (4.10). 

  Nejvyšší globální váhy při zohlednění kritéria KI vychází u V2 – účtování a sestavení 

účetní závěrky v souladu s ČÚP. Nejnižší globální váhy mají varianty založené na 

implementaci IFRS do ČÚP.  
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Tab. 5.42 Porovnání variant pro KI a test konzistence  

Varianta  V1 V2 V3 V4 V5 vi [%] vgi[%] max CI RI CR 

V1 1 1/8 1/4 1/2 2 6.11 2.99 0.061 0.053 1.12 0.047 
V2 8 1 6 8 9 62.31 30.54 0.623 0.079 1.12 0.070 
V3 4 1/6 1 3 4 18.52 9.07 0.185 0.061 1.12 0.054 
V4 2 1/8 1/3 1 2 8.54 4.18 0.085 0.031 1.12 0.028 
V5 1/2 1/9 1/4 1/2 1 4.52 2.22 0.045 0.043 1.12 0.039 
Celkem  - - - - - 100 49 - - - - 
Zdroj: vlastní výpočty   

  

V Tab. 5.43 jsou vypočteny globální váhy při zohlednění stupně ohrožení. V úvahu 

jsou brány rizikové faktory. Nejvyššího stupně ohrožení nabývá V2 – účtování dle ČÚP, proto 

je globální váha nejnižší. Z důvodu vysoké důvěryhodnosti a stability systému IFRS je stupeň 

ohrožení při realizaci tohoto systému malý. Varianta V3 založená na účtování a sestavení 

účetní závěrky v souladu s IFRS má globální váhu nejvyšší. Vysokou globální váhu nabývá i 

V1, kdy jsou respektovány jak ČÚP, tak i IFRS.  

 
Tab. 5.43 Porovnání variant pro KII a test konzistence  

Varianta  V1 V2 V3 V4 V5 vi [%] vgi[%] max CI RI CR 

V1 1 8 1/2 2 3 27.86 10.59 5.193 0,048 1.12 0.043 
V2 1/8 1 1/9 1/8 1/7 2.80 1.07 5.223 0,056 1.12 0.050 
V3 2 9 1 2 3 37.64 14.30 5.159 0,040 1.12 0.036 
V4 1/2 8 1/2 1 2 19.47 7.40 5.089 0,022 1.12 0.020 
V5 1/3 7 1/3 ½ 1 12.22 4.64 5.191 0,048 1.12 0.042 
Celkem  - - - - - 100 38 - - - - 
Zdroj: vlastní výpočty   

 
 Posledním kritériem, které má nejmenší váhu je stabilita pořadí variant v závislosti na 

změně váhy i-tých kritérií. Tomuto požadavku, jak zachycuje Tab. 5.44, nejlépe odpovídá V3, 

kdy jsou respektována pravidla IFRS. Nejmenší globální váhu vgi mají V1 a V5. Právě u těchto 

dvou variant byla vysledována nejvyšší citlivost na změnu v pořadí v závislosti na změně 

váhy i-tých kritérií.  

 
Tab. 5.44 Porovnání variant pro KIII a test konzistence  

Varianta  V1 V2 V3 V4 V5 vi [%] vgi[%] max CI RI CR 

V1 1 1/2 1/9 1/5 1/2 4.30 0.56 5.180 0.045 1.12 0.040 
V2 2 1 1/8 1/4 2 8.02 1.04 5.144 0.036 1.12 0.032 
V3 9 8 1 5 8 59.76 7.77 5.348 0.087 1.12 0.078 
V4 5 4 1/5 1 5 22.12 2.88 5.275 0.069 1.12 0.061 
V5 2 1/2 1/8 1/5 1 5.81 0.76 5.217 0.055 1.12 0.049 
Celkem  - - - - - 100 13 - - - - 
Zdroj: vlastní výpočty   
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 Výsledné pořadí variant je v Tab. 5.45. Nejvyšší globální váhy mají varianty V2 – 

účtování a sestavení účetní závěrky v souladu s ČÚP a V3 – v souladu s IFRS. Nejmenší 

hodnota globální váhy je pro V5, která je svou podstatou založena na rozsáhlejší implementaci 

IFRS do ČÚP.  

 
Tab. 5.45 Výsledné pořadí 
Kritérium 

KI KII KIII Celkem 
Varianta  
V1 2.99 10.59 0.56 14.14 
V2 30.54 1.07 1.03 32.64 
V3 9.07 14.3 7.77 31.14 
V4 4.18 7.4 2.88 14.46 
V5 2.22 4.64 0.76 7.62 
 Zdroj: vlastní zpracování  
 
 Pokud by při rozhodování byla zohledněna pouze užitnost, vycházela by jako 

optimální V2. Vypočtené globální váhy byly za předpokladu, že užitnost je jediným kritériem, 

nejvyšší. Tato varianta přináší nejvyšší stupeň rizika vyplývající z nižší kvality účetního 

systému ČR v porovnání s IFRS. Pokud by se vzal v úvahu třetí rozhodující faktor – stabilita 

a robustnost řešení, došlo by k významnému snížení efektu V2 ve prospěch variant 

vycházející z IFRS.  

 V3, jejíž předmětem je plné respektování IFRS (bez vedení „druhého“ účetnictví dle 

ČÚP), má sice nižší užitnost, ale riziko varianty je nejnižší, stabilita a robustnost nejvyšší. 

Z těchto důvodů vychází V3 jako druhá nejlepší varianta. Nutno uvést, že rozdíl globálních 

vah pro V2 a V3 je, jak uvádí Tab. 5.45, 1,5 procentního bodu. Pokud by došlo ke zvýšení 

váhy kritéria KII nebo KIII ke kritériu KI byla by varianta plného respektování systému IFRS 

na prvním místě z hlediska hodnocení výsledného efektu.  

  

 Podstatou čtvrté varianty, která je třetí nejlepší, je aplikace menšího množství 

ustanovení IFRS do ČÚP. V porovnání s větším množstvím aplikace IFRS do ČÚP (V5) 

nabývá tato varianta vyšší užitnosti, nižšího rizika i větší stability a robustnosti. Postupná 

implementace ustanovení IFRS je cestou, jak dosáhnout v dlouhodobém časovém horizontu 

plné shody s IFRS. Jak uvádí Bushmann, Smith (2001) přináší implementace IFRS snížení 

informační asymetrie.  

To by bylo přínosem, neboť plná shoda s IFRS nabývá dvojnásobný výsledný efekt. 

Ze závěru výzkumu vyplývá, že z důvodů vysokých nákladů spojených s implementací IFRS, 
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je vhodné implementovat menší množství ustanovení IFRS. Pátá varianta nabývá efekt o 

polovinu menší (v porovnání s V4).   

 

V současné době účetní jednotky v ČR, jež mají povinnost nebo dobrovolně respektují 

systém IFRS, realizují první variantu. Z důvodů vysokých nákladů má tento způsob vedení 

účetnictví nízký efekt, i když riziko je druhé nejnižší.  

 

5.7 Implementace vybraných prvků IFRS do českého účetnictví  
 

Z výsledků vícekriteriálního rozhodování vyplývá, že aplikace ustanovení IFRS do 

ČÚP je přínosem. Zatímco systém IFRS se primárně zaměřuje na účetní výkazy, České účetní 

standardy se zaměřují i na účetní zachycení konkrétních účetních případů.  

Forma a obsah výkazů účetní závěrky je závazně daná zákonem o účetnictví a 

prováděcí vyhláškou. V ČR tvoří účetní závěrku nedílný celek skládající se z rozvahy, výkazu 

zisku a ztráty a přílohy, ve vybraných případech zahrnuje přehled o peněžních tocích a 

přehled o změnách vlastního kapitálu. IFRS požadují sestavení výkazu o peněžních tocích a o 

změnách vlastního kapitálu vždy. S ohledem na minimalizaci nákladů, neboť nákladovost má, 

jak bylo zjištěno vysokou váhu při rozhodování, je výhodné stávající stav ponechat a poslední 

dva uvedené výkazy účetní závěrky ponechat v případech, kdy není povinný audit, jako 

dobrovolné.  

 

 Součástí legislativy v ČR by měly být definice základních prvků účetních výkazů a 

stanovení podmínek nutných ke splnění k vykázání v účetních výkazech. Aktiva, pasiva, 

náklady a výnosy jsou v účetnictví běžně používané prvky, jejich přesné definice chybí. 

Vymezení těchto pojmů by mohlo být např. součástí prováděcí vyhlášky k zákonu o 

účetnictví.  

 IFRS nedovolují pro zachycení nákladů a výnosů používat mimořádnou oblast. US 

GAAP tento krok nezakazují, ale není příliš typický.  

 

 Pokud by došlo k vymezení těchto pojmů, jako je tomu v IFRS, bylo by nutné změnit 

způsob účtování zásob vlastní výroby jako jsou výrobky, polotovary a nedokončená výroba. 

V současné době je předání zásob vlastní výroby na sklad na základě příjemky výnosem a 

zvýšením stavu aktiv. Může tak docházet k situacím, kdy výrobní podnik na jedné straně 

vyrábí velké množství nedokončené výroby a na straně druhé žádnou takovou zásobu 
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neprodá. V tomto okamžiku vznikají společnosti výnosy, ačkoliv zásoby vlastní výroby jsou 

stále na skladě.  

Výnos – zvýšení ekonomického prospěchu dle definice IFRS, nastává až okamžikem 

prodeje. Vysoký objem výnosů může zkreslovat vybrané ukazatele finanční analýzy, pro které 

je účetnictví jedním z primárních zdrojů informací. Z tohoto důvodu je lepší zachytit 

naskladnění jako korekci nákladů (pokud se používá druhové členění nákladů).    

Při účelovém členění nákladů by se náklady související s výrobou zásob vlastní 

výroby zachytily jako běžné náklady z provozní činnosti souvztažně se snížením aktiv nebo 

zvýšením závazku. Převzetí zásob vlastní výroby na sklad je zvýšením aktiv (zásoby vlastní 

výroby) a snížením nákladů. Při prodeji zásob vzniká výnos a pohledávka nebo okamžité 

navýšení peněžních prostředků v závislosti na typu platby. Souvztažně se zaúčtuje 

vyskladnění zásoby vlastní výroby ze skladu a dojde k přenesení vstupní ceny zásob do 

nákladů. Tímto postupem je výnos v účetnictví až v okamžiku prodeje. Naopak při druhovém 

pojetí vzniká výnos již okamžikem převzetí zásob vlastní výroby na sklad. Vlastní 

vyskladnění zásob je snížením výnosu a prodej takové zásoby zvýšením výnosu. V tomto 

případě jsou ve výkazu výsledovky zahrnuty všechny výnosy účetní jednotky související se 

zásobami vlastní výroby, tj. nejen to co bylo prodáno, ale i to co bylo vyrobeno. Při účelovém 

pojetí nákladů výsledovka položky účtů, které odpovídají změně stavu zásob vlastní činnosti, 

neobsahuje.  

Předností IFRS je rozdělení výnosů na revenues a gains, nákladů na expenses a costs. 

Pokud by ČÚP rozlišovaly tyto pojmy, došlo by v oblasti nákladů a výnosů k výraznému 

sblížení, čímž by mohla být zrušena povinnost použit k výpočtu daňové povinnosti základ 

daně bez vlivu IFRS. Jak bylo zjištěno, jednou z překážek používání IFRS u mnohých 

účetních jednotek jsou vysoké náklady. Nadále je nutno respektovat, že účetnictví dle IFRS 

není podkladem pro výpočet daní. Výsledek hospodaření zjištěný z účetnictví se musí 

v podmínkách ČR mimoúčetně upravit na základ daně podle požadavků zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů. Primárně je cílem podání informací o účetní jednotce. Zatímco 

samostatným standardem dle IFRS jsou upraveny jen výnosy, v ČÚP jsou upraveny 

samostatným standardem náklady i výnosy.  

 

 K implementaci vybraných ustanovení IFRS do ČÚP došlo v oblasti dlouhodobého 

majetku. Byla zavedena možnost komponentního odpisování a odpisování se zbytkovou 

hodnotou. Pro ocenění se stále používají historické ceny, které mnohdy ne zcela přesně 

odpovídají reálné hodnotě aktiv. K dočasnému snížení se používají opravné položky, 
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k trvalému vyjádření opotřebení dlouhodobých aktiv slouží odpisy. Situace, kdy dochází ke 

zvýšení hodnoty aktiva, nejsou zcela upraveny.  

Pokud se hodnota aktiva zvýší, v účetnictví se tato hodnota nezachytí, neboť ČÚP 

možnost přecenění směrem nahoru neumožňují. To neplatí např. pokud se musí provést 

znalecké ocenění v souvislosti s přeměnami. V ostatních případech účetní výkazy nepodávají 

zcela přesnou informaci o reálné hodnotě aktiva k datu sestavení účetních výkazů. Aplikací 

modelu fair value může účetní jednotka přeceňovat všechna dlouhodobá hmotná aktiva na 

reálnou hodnotu, která je zjištěna k okamžiku sestavení účetní závěrky. Výhodou modelu je, 

že kromě snížení hodnoty je upraven postup pro zachycení zvýšení hodnoty aktiva. Zvýšení 

hodnoty aktiva by mělo pouze rozvahový dopad s vhodným použitím účtů pro vlastní kapitál 

a účtu na němž se nachází sledované aktivum. Dle IFRS se kromě modelu fair value může 

používat i model pořizovací (historické) ceny, který je v současné době využíván v ČR. 

Dlouhodobá nehmotná aktiva, která mají neurčitou dobu použitelnosti se dle IFRS 

neodpisují. V ČR je tomu tak pouze u vybraných hmotných aktiv např. u pozemků nebo 

uměleckých děl, jejichž hodnoty v čase neubývá. U nehmotných aktiv vyjadřujících např. 

jméno obchodní firmy je odpisování diskutabilní, neboť hodnota dobře vybudovaného 

obchodního jména zachycená jako goodwill nemusí v čase klesat. Z IFRS je vhodné aplikovat 

do účetního standardu pro dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek povinnost testovat 

neodpisovaná nehmotná aktiva na snížení hodnoty za předpokladu, že byla umožněna 

možnost vybraná nehmotná aktiva neodpisovat.  

Pro oceňování aktiv k okamžiku pořízení jsou ČÚP upraveny dostatečně, výčet složek 

pořizovací ceny je ve srovnání s IFRS detailnější. Dle IFRS jsou rezervy související 

s případnou demontáží nebo uvedením aktiva do původního stavu součástí vstupní ceny 

aktiva. Dle ČÚP jsou tyto položky nákladem a závazkem a nemohou být dle prováděcí 

vyhlášky součástí vstupní ceny aktiva. Pro rozhodnutí, kterou z variant ponechat je nutné 

jasně definovat základní prvky účetní závěrky a na základě přesných definic stanovit další 

postup. Z uživatelského pohledu je výhodnější úprava v IFRS v požadavcích na vykazované 

informace v příloze (komentáři) k účetní závěrce. Detailnější výčet požadovaných informací 

napomáhá k porozumění údajů uvedených ve výkazu zabývající se prezentací aktiv účetní 

jednotky.  

 Ustanovení týkající se samostatného vykazování investic do nemovitostí nebo 

dlouhodobých aktiv držených k prodeji zatím autor práce nedoporučuje do legislativy 

zavádět, neboť postupná implementace IFRS v menším rozsahu vykazuje dle výzkumu vyšší 

efekt (v porovnání s variantou implementace IFRS ve větším rozsahu). V delším časovém 
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horizontu může být zavedení těchto kategorií do ČÚP přínosem, neboť v případě investic do 

nemovitostí nebo dlouhodobých aktiv k prodeji se nejedná o aktiva k užívání a je vhodné 

jejich samostatné vykázání. U investic do nemovitostí IFRS preferují oceňování v reálné 

hodnotě, účetní jednotka se může rozhodnout použit model oceňování pomocí pořizovacích 

nákladů. S ohledem na snahu dosáhnout maximální věrohodnosti, ale i vynaložit takové 

náklady a prostředky, které odpovídají efektu, je vhodné oba modely s možností výběru 

zachovat. Pro aktiva držená k prodeji je kromě implementace metod z oceňování výhodné 

využít ustanovení nepovolující odpis takových aktiv.  

 

V okamžiku pořízení oceňují ČÚP stejně jako IFRS zásoby pořizovací cenou. Oba 

systémy uvádí složky pořizovací ceny.  IFRS nedovolují do ocenění zahrnout např. neúčelně 

vynaložené práce nebo náklady na prodej. Zásoby vlastní výroby jsou oceněny vlastními 

náklady, IFRS vyžadují oddělení fixní a variabilní režie, což uživatelům lépe podává 

informaci o vynaložených nákladech a o případném nehospodárném postupu. Přísnější 

pravidla pro ocenění zásob dle IFRS je vhodné převzít do ČÚP a doplnit tyto pasáže do 

prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví. Přecenění zásob na reálnou hodnotu směrem 

nahoru na rozdíl od dlouhodobých aktiv není povoleno. Obdobně ani ČÚP nepřipouštějí 

přecenění zásob směrem nahoru.  

IFRS oceňují zásoby podle zásady Lower of Cost or Market. Dodržením této zásady je 

zajištěno, že pořizovací cena nepřevýší čistou realizovatelnou hodnotu. Při dodržení pravidel 

ČÚP lze k dočasnému snížení hodnoty použít opravné položky. Implementace zásady Lower 

of Cost or Market do účetního standardu upravující zásoby je přínosem, neboť zásada bere 

v úvahu nejen historické náklady ale i tržní cenu zásoby.  

Oceňování zásob při spotřebě je upraveno obdobně a není v porovnání s IFRS výrazně 

odlišné. Proto je doporučeno ponechat právní úpravu v současné podobě. Jelikož se IFRS 

zabývají způsoby vykázání v účetní závěrce, metodika účtování zásob (dle ČÚP způsob A 

nebo způsob B) není předmětem standardu.  

Rozsáhleji je upravena oblast zveřejnění. Detailnější výčet položek opět mají IFRS, 

což je přínosem pro uživatele, neboť mohou lépe porozumět obsahu informací v účetních 

výkazech.  

 

 Jednou z předností IFRS je respektování časové hodnoty peněz. V případě odložených 

plateb se musí částka diskontovat na současnou hodnotu. Jelikož se hodnota peněz v čase 

mění – klesá je tento postup výhodnější. Rozdíl mezi současnou hodnotou a hodnotou např. 
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dlouhodobého závazku nebo pohledávky je zachycen jako úrok a je součástí výsledku 

hospodaření z finanční činnosti. Takové zachycení je zcela logické, neboť v případech, kdy 

účetní jednotka investovala peníze, částka vyplácena zpět bude navýšena o úrok. To platí i 

v opačné situaci, kdy si naopak peníze zapůjčí, musí vrátit větší částku navýšenou o úrok. 

Proto jsou často pohledávky a závazky z obchodních vztahů považovány za obchodní úvěr.  

Rezervy se vykazují pomocí nejlepšího odhadu, pokud lze spolehlivě odhadnout jejich 

výši. V souladu s ČÚP nachází široké uplatnění zejména rezervy na opravu dlouhodobého 

hmotného majetku. Dle IFRS takové rezervy tvořit nelze. IFRS tvoří rezervu 1 účetní období 

v současné hodnotě budoucího závazku. Postup dle IFRS je výhodnější, neboť lépe odpovídá 

podstatě rezervy. Vzhledem k silnému propojení účetní a daňové problematiky u mnohých 

účetních jednotek v této oblasti, by ale takový přístup mohl významně ovlivnit výši daně 

z příjmů. Proto je vhodné odstranit nejdříve účetní a daňové propojení a posílit v legislativě 

význam tvorby rezerv, nikoliv za účelem nižšího základu daně, ale za účelem vyjádření 

závazku vzniklého v důsledku minulých událostí (např. rezerva na restrukturalizaci nebo na 

nevýhodnou smlouvu). Účetní zachycení rezerv by zůstalo stejné, náklad a závazek.   

 

Aplikace uvedených ustanovení IFRS do ČÚP by vedla k velmi výraznému zvýšení 

požadavků na obsah komentáře (přílohy) k účetním výkazům. Zveřejnění detailnějších a 

podrobnějších informací má vliv na vyšší kvalitu účetní závěrky a účetního systému.  

 

IFRS obsahují některé standardy, pro jejichž obsah není v ČÚP ekvivalent (např. 

události po rozvahovém dni, biologická aktiva). Z výsledků výzkumů vyplývá, že postupné 

přiblížení IFRS může v delším časovém horizontu vést ke shodě s IFRS. Výsledkem a 

přínosem by bylo uznání účetní závěrky sestavené v souladu s ČÚP v globálním pohledu. 

S ohledem na respektování národních specifik není předpokladem 100% shoda.  

Pokud by účetní jednotky vedly pouze jedno účetnictví a sestavily jednu účetní 

závěrku, která by byla srovnatelná z globálního pohledu, byl by zajištěn nejvyšší efekt. 

Z důvodu vyšší náročnosti IFRS je výhodnější implementovat do ČÚP taková pravidla, která 

jsou alespoň v částečné shodě s IFRS a až následně se zaměřit na oblasti, které ČÚP zatím 

neupravují.  
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6 Závěr 
 

Hlavním cílem práce bylo za použití metod vícekriteriálního rozhodování vybrat 

takový systém účtování a vykazování, který vykazuje nejvyšší efekt. Efekt byl hodnocen 

z pohledu  

- I. užitnosti,  

- II. rizika,  

- III. stability řešení.  

 

První část práce se zabývala aspekty harmonizace účetnictví ve světě. Rostoucí 

potřeby porovnání účetních informací z globálního pohledu zvyšují tlak na další rozvoj 

harmonizace účetnictví. Odlišný způsob regulace je příčinou nesrovnalosti a obtížné 

komparace. Vznik Celní unie a následně Společného trhu byl jednou z příčin zahájení 

harmonizace účetnictví v Evropě. Jelikož v této době existovaly pouze US GAAP, které byly 

orientovány spíše na americké prostředí, došlo v Evropě k vydávání několika směrnic. 

Stěžejní čtvrtá a sedmá směrnice položily první kroky harmonizace. Zastaralost směrnic nebo 

variantnost postupu účetního zachycení vedla k tomu, že světové burzy přestaly účetní 

závěrku sestavenou v souladu s tzv. direktivy uznávat. Dalším důvodem byla skutečnost, že 

direktivy nebyly nikdy rozpracovány do podoby účetních standardů.  

Mezitím začala IASC vydávat standardy IAS, následně od roku 2000 došlo 

k nahrazení IASC IASB, která převzala zodpovědnost za tvorbu standardů IFRS. Jelikož 

hlavním úkolem nebyla standardizace účtování, jsou nově vydávané standardy označovány 

jako IFRS. Do budoucna je cílem nahradit zbývající IAS standardy IFRS.  

Evropská komise původně zvažovala, zda nevytvořit obdobný systém jako US GAAP 

nebo IFRS, které jsou světovými burzami uznávané. Jelikož takové systémy existovaly, bylo 

od tohoto záměru upuštěno. Zahájením Nové strategie harmonizace účetnictví v roce 1995 

vyplynulo jasné upřednostnění systému IFRS před US GAAP, které byly pro evropské 

prostředí méně vhodné. Strategie účetního výkaznictví Cesta vpřed ukládá povinnost použít 

IFRS v případě sestavení konsolidované účetní závěrky pro účetní jednotky, které obchodují 

na mezinárodních kapitálových trzích. Tato povinnost platí od roku 2005. K implementaci 

IFRS do národních účetních předpisů dochází s využitím schvalovacího mechanismu.  

Výsledky řady provedených studií, jak v Evropě, tak i mimo území Evropy potvrzují, 

že reportování podle nadnárodních standardů je přínosem. Pouze několik studií uvádí pokles 

kvality účetních informací, ten ale platí jen v krátkodobém období, v delším časovém 



101 
 

horizontu se i v těchto případech kvalita účetního výkaznictví zvýšila. Doporučení 

implementovat IFRS se netýkají malých společností, neboť v tomto případě studie uvádí, že 

náklady na implementaci byly vyšší než vlastní přínos.  

Významným milníkem harmonizace účetnictví byl rok 2002. Došlo k zahájení 

konvergence US GAAP a IFRS. Původní plány předpokládaly dokončení tohoto procesu 

v horizontu do 10 let. O složitosti Konvergenčního procesu svědčí skutečnost, že v současné 

době není stále dokončen. Optimistické odhady hovoří o roku 2015, je ale velmi 

pravděpodobné, že tento termín nebude splněn.  

V současné době mají v evropském prostředí v harmonizaci účetnictví primární úlohu 

IFRS. Jejich přínosem je především vyšší kvalita účetních informací, rozvoj další spolupráce 

a podpora investic v nadnárodním pohledu.  

 

Další kapitola práce se zabývala komparací vybraných odlišností národních a 

nadnárodních účetních standardů. Za nadnárodní účetní standardy jsou považovány IFRS, 

neboť množství účetních jednotek sestavující účetní závěrku v souladu s IFRS se neustále 

zvyšuje. V porovnání s ČÚP se IFRS nezaměřují na účtování, ale zejména na účetní výkazy. 

Porovnány byly složky účetní závěrky, zatímco dle ČÚP není vždy sestavení výkazu cash-

flow a výkazu o změnách vlastního kapitálu povinnou součástí účetní závěrky, dle IFRS jsou 

oba tyto výkazy povinné. Velmi důležitou součástí účetní závěrky je komentář (příloha), který 

vysvětluje a detailněji popisuje údaje z účetních výkazů. Výkaz o finanční situaci (dle ČÚP 

rozvaha) informuje o struktuře aktiv a zdrojích financování, výkaz o úplném výsledku 

hospodaření (dle ČÚP výkaz zisku a ztráty) podává informace o výsledku hospodaření a 

struktuře nákladů a výnosů buď v druhovém nebo účelovém členění. IFRS nepovolují členit 

náklady a výnosy na mimořádné. České účetní jednotky jsou povinny sestavit v souladu 

s národní legislativou účetní závěrku v jednotkách české měny. Při respektování IFRS se 

preferuje funkční měna, která nemusí být v souladu s národní měnou. Díky existenci 

Koncepčního rámce jsou zajištěny minimální rozdíly ve skladbě, struktuře a obsahu účetní 

závěrky.  

U dlouhodobých aktiv se vyskytují kategorie, které české účetnictví nepoužívá – např. 

investice do nemovitostí, dlouhodobá aktiva držená k prodeji. Detailněji je upravena oblast 

přeceňování aktiv, vybraná aktiva se přeceňují nejen směrem dolů, ale i nahoru. To umožňuje, 

na rozdíl od používání historických cen, uživatelům účetnictví lépe vyhodnotit současnou 

situaci. Z IFRS byly do ČÚP implementována pravidla pro komponentní odpisování a 

odpisování se zbytkovou hodnotou. Na rozdíl od IFRS se v podmínkách ČÚP jedná o 
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dobrovolnou aplikaci. Rozdíly existují i u nehmotných aktiv, neboť například zřizovací 

výdaje nebo výzkum nejsou systémem IFRS považovány za nehmotná aktiva.  

Při oceňování věnují IFRS pozornost časové hodnotě peněz, vychází ze skutečnosti, že 

hodnota peněz v čase klesá. Proto musí být odložené platby diskontovány na současnou 

hodnotu. O rozdíl současné hodnoty a platby se hodnota pohledávky nebo závazku navyšuje. 

Dopad je do nákladů u závazků a do výnosů u pohledávek.  

Počet IFRS je v porovnání s Českými účetními standardy větší. IFRS jsou tematicky 

zaměřené i do oblastí, které ČÚP neupravují. Po stránce struktury standardu se IFRS detailněji 

zabývají požadavky na zveřejnění.  

Pro účetní jednotky, které přechází na IFRS, byl sestaven samostatný standard 

analyzující problémové oblasti, které mohou při první aplikaci vzniknout. V žádném případě 

se ale nejedná o „převodový můstek“ nebo komplexní detailní návod, jak transformovat 

účetní závěrku v souladu s národními účetními standardy na účetní závěrku v souladu s IFRS.  

Jedním z výstupů třetí kapitoly je převodový můstek pro vybrané položky z rozvahy 

sestavené v souladu s ČÚP na rozvahu sestavenou dle IFRS.  

 

 Čtvrtá kapitola práce analyzovala metody vícekriteriálního rozhodování. Jako stěžení 

je použita metoda Analytického hierarchického procesu – AHP. Pro doplnění a možnou 

komparaci výsledků jsou ve vybraných částech užity metody TOPSIS a váženého součtu. Při 

stanovení vah kritérií se vychází ze Saatyho metody. Kromě užitnosti je pomocí analýzy 

citlivosti zkoumán vliv změn váhy kritéria na výsledné pořadí. Třetím zkoumaným faktorem, 

po užitnosti a stabilitě řešení, je riziko vyplývající z realizace příslušné varianty. Jelikož se 

jedná o složitou rozhodovací situaci, je vhodné metodu AHP aplikovat. Jejím použitím 

dochází k rozložení složité rozhodovací situace na jednodušší komponenty.  

 

 V empirické části práce byly na konkrétní údaje získané z dotazníkového průzkumu 

aplikovány vybrané metody vícekriteriálního rozhodování. Výzkumný vzorek je tvořen 19 

respondenty – průmyslovými podniky, jejichž počet zaměstnanců je vyšší než 100. Tito 

respondenti vyjadřují užitnost a riziko vyplývající z realizace konkrétní varianty účtování a 

vykazování. Dotazníkový průzkum je rovněž podkladem pro stanovení vah i-tých kritérií. 

První varianta je založena na účtování dle IFRS i dle ČÚP, druhá a třetí varianta pouze na 

respektování pravidel jednoho z uvedených systémů. Ve čtvrté a páté variantě vycházel autor 

práce z myšlenky implementace a postupného přibližování ČÚP standardům IFRS. Čtvrtá 

varianta je založena na podstatě postupné implementace menšího množství IFRS v delším 
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časovém horizontu, pátá varianta naopak na postupné implementaci většího množství IFRS 

v kratším časovém horizontu. Do množiny variant nebyly zahrnuty US GAAP, neboť jak bylo 

zjištěno v předcházejících částech, je evropské účetnictví více orientováno na IFRS.  

 Při hodnocení užitnosti bylo bráno v úvahu celkem 5 kritérií – nákladovost, náročnost 

na porozumění účetnictví, možnost vstupu na světovou burzu a s tím související akceptace 

účetní závěrky světovou burzou, náročnost při vedení účetnictví a kvalita a důvěryhodnost 

účetnictví. Vybraná hlavní kritéria byla rozčleněna na subkritéria. Váhy kritérií byly 

stanoveny Saatyho metodou. Nejvýznamnějším kritériem je nákladovost (zejména 

subkritérium sledující výši mzdových nákladů), nejmenší váhu mělo kritérium možnosti 

vstupu na světovou burzu.  

Výpočtem globálních vah j-tých variant došlo ke stanovení pořadí variant při 

zohlednění užitnosti z realizace j-té varianty. V tomto případě byla nejvyšší hodnota globální 

váhy pro variantu, kdy účetní jednotka vede účetnictví pouze v souladu s ČÚP. Hlavním 

důvodem vysoké hodnoty globální váhy pro tuto variantu byly nižší náklady. Jako druhá 

nejlepší byla vyhodnocena varianta, kdy je vedeno účetnictví dle IFRS. Pokud by se mělo 

hodnotit, zda implementovat IFRS do ČÚP, je dle výsledků autorem práce doporučena 

postupná implementace menšího množství IFRS a v delším časovém horizontu, neboť 

hodnota globálních vah byla u této varianty vyšší. Pro komparaci výsledků byla použita 

metoda TOPSIS a metoda váženého součtu, výsledky a pořadí variant vychází při porovnání 

s metodou AHP obdobně.  

  Kromě užitnosti z realizace j-té varianty se účetní jednotky v dotazníkovém 

průzkumu vyjádřily k rizikovým faktorům, které jsou s konkrétní variantou spojeny. Mezi 

významná rizika se řadí riziko chyb v účetnictví a riziko vysokých nákladů související 

s vedením účetnictví v budoucnosti, pokud by účetní jednotky musely sestavit účetní závěrku 

v souladu s IFRS povinně. V tomto případě je nejrizikovější vedení účetnictví a sestavení 

účetní závěrky jen dle ČÚP. Je proto nutné zdůraznit, že při hodnocení užitnosti byla tato 

varianta nejlepší, při hodnocení rizik je (za předpokladu negativního postoje k riziku) pro 

účetní jednotku nejrizikovější. Naopak nejméně riziková je varianta, kdy jsou respektovány 

standardy IFRS. Při hodnocení rizikovosti při postupné aplikaci IFRS je výhodnější začlenit 

IFRS do ČÚP ve větším rozsahu a v kratším časovém horizontu.  

Třetím faktorem ovlivňujícím výsledný efekt, byla stabilita pořadí variant v závislosti 

na změně váhy i-tého kritéria. Po provedené analýze citlivosti bylo zjištěno, že pořadí variant 

je celkově stabilní. Pouze pořadí předposlední a poslední varianty by se vzájemně mohlo 

měnit při změně váhy kritéria sledující výši mzdových nákladů.  
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Výsledný efekt zohledňuje užitnost, riziko a stabilitu. Nejvyšší význam má globální 

váha (při výpočtu užitnosti), nejnižší stabilita. Jelikož se jednalo o vícekriteriální 

rozhodování, byla použita metoda AHP. Výsledná hodnota globální váhy vychází nejlépe pro 

variantu, kdy je účtováno a vykazováno jen v souladu s ČÚP nebo jen s IFRS.  

Z výsledků dizertační práce byl zjištěn nejvyšší efekt, kdy je účtováno dle ČÚP, neboť 

v tomto případě jsou minimalizovány náklady spojené s vedením účetnictví. Druhý nejvyšší 

efekt byl v případě, kdy je účtováno dle IFRS. Vysvětlením vysokého efektu v tomto případě 

je zejména vypovídající schopnost a zajištění věrného a poctivého obrazu s možností 

globálního porovnání informací. Srovnatelnost a transparentnost účetních výkazů zajistí další 

rozvoj hospodářství na celém světě, což se mimo jiné projeví ekonomickým růstem a 

zvýšením životní úrovně. Nevýhodou druhé nejlepší varianty a důsledkem nižšího výsledného 

efektu jsou vysoké vstupní náklady (např. školení, konzultační služby poradenských a 

auditorských společností, změna účetního softwaru, zvýšení administrativní zátěže, vyšší 

nároky na obsah účetní závěrky, zejména přílohy k účetní závěrce) související s jednorázovou 

plnou implementací IFRS. Další skutečností je v řadě případů značná odlišnost ČÚP a IFRS 

nebo silná vazba mezi účetnictvím a daněmi.    

Třetí nejlepší varianta vychází z podstaty postupné implementace ustanovení IFRS do 

ČÚP. Hlavním přínosem další implementace ustanovení standardů IFRS do ČÚP by bylo 

zvýšení kvality účetních informací. Neméně významným přínosem je zvýšení srovnatelnosti, 

a to zejména v globálním pohledu. Účetní závěrku sestavenou v souladu s ČÚP světové burzy 

neuznávají. Tato skutečnost svědčí o nižší kvalitě českého účetnictví v porovnání 

s nadnárodními účetními standardy. Hlavní překážkou implementace IFRS do národních 

účetních předpisů a širšího používání IFRS jsou vysoké náklady. Pokud by se účetní jednotky 

rozhodly vést v současné době účetnictví dle IFRS jsou povinny vést zároveň i účetnictví dle 

ČÚP. Varianty založené na postupné implementaci IFRS vychází z časového horizontu 10 let 

(pro V4) a 5 let (pro V5). Lze předpokládat, že z důvodu složitosti implementace a vysokých 

nákladů může dojít k prodloužení tohoto časového horizontu.  

 

Sestavení účetní závěrky v souladu s IFRS má dopad na snížení informační asymetrie, 

zvýšení srovnatelnosti, transparentnosti a konkurenceschopnosti. V porovnání s ČÚP se IFRS 

ve velké míře zaměřují na výstupy účetnictví – účetní závěrku. IFRS neupravují striktně 

účetní postupy, neboť každá účetní jednotka si může definovat svou vlastní účtovou osnovu a 

zvolit takové postupy, aby bylo dosaženo věrného a poctivého obrazu. Důvodem je např. 
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oceňování pomocí reálné hodnoty, respektování principu časové hodnoty peněz nebo 

existence Koncepčního rámce.  

Množství účetních závěrek sestavených podle IFRS se neustále zvyšuje. Integrace 

principů, na nichž je založeno IFRS do ČÚP má pozitivní vliv nejen na účetní jednotky, ale i 

na jejich okolí. Jejich výhodou jsou mnohem lepší a přesnější informace o finanční pozici a 

výkonnosti. IFRS upravují celou řadu oblastí a transakcí, které jsou v českém účetnictví 

řešeny jen částečně nebo jim není věnována vůbec pozornost.  

 

Rostoucí globální charakter ekonomiky bude nadále zvyšovat tlak na sjednocení 

účetních systémů. Po dokončení novelizace Koncepčního rámce lze očekávat další zvýšení 

kvality systému IFRS. Probíhající Konvergenční proces a trendy harmonizace účetnictví ve 

světě poukazují, že reportování dle IFRS je nejen pro samotné účetní jednotky přínosem.  

 

Využití výsledků práce je z pohledu hospodářské praxe možné nejen pro účetní 

jednotky, které poskytly data pro analýzu v dotazníkovém průzkumu, ale i další subjekty, 

které sestavují účetní výkazy v souladu s IFRS. Využití výsledků práce připadá v úvahu i u 

těch účetních jednotek, které se rozhodly sestavit účetní závěrku dle IFRS na základě svého 

dobrovolného uvážení.  

V případech, kdy je účetní závěrka sestavená dle IFRS poprvé, nachází široké využití 

převodový můstek pro vybrané položky aktiv, závazků a vlastního kapitálu vytvořený v jedné 

z kapitol práce. 

 

Přínosem práce jsou i návrhy ustanovení IFRS, která jsou vhodná k další implementaci 

do české účetní legislativy. Za účelem sjednocení klasifikace prvků účetních výkazů je 

vhodné vytvořit v české účetní legislativě obdobu Koncepčního rámce jako mají IFRS. Tím 

by došlo ke zvýšení srovnatelnosti a vypovídající schopnosti účetních výkazů. Součástí tohoto 

rámce by bylo upravení metod oceňování a to tak, aby byla lépe zobrazena skutečná hodnota 

aktiva nebo závazku např. diskontováním dlouhodobých závazků nebo pohledávek na 

současnou hodnotu.  

Dalším ustanovením, které autor doporučuje k aplikaci do ČÚP je možnost přecenění 

aktiv směrem nahoru. V případě návrhů implementace IFRS do národních účetních standardů 

je doporučeno nejprve aplikovat takové oblasti, které jsou alespoň částečně ČÚP upraveny a 

až následně využít kategorie, které národní účetní standardy neupravují. Důvodem je snaha 

dosáhnout rovnoměrného rozložení nákladů.   
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Došlo k potvrzení, že implementace ustanovení IFRS do ČÚP je přínosem. Aplikace 

IFRS v mnohých účetních jednotkách naráží na zvýšenou potřebu finančních prostředků 

zejména v prvních letech aplikace nebo nedostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří oblasti 

IFRS rozumí. Dalším faktorem, který má vliv je skutečnost, že účetní jednotky v ČR i 

v případě, kdy vedou účetnictví dle IFRS musí vést účetnictví i v souladu s legislativou ČR.  

Autor práce doporučuje dle výsledků zvolit k aplikaci cestu postupného přibližování 

pravidel ČÚP a IFRS v delším časovém horizontu (8-10 let). Taková koncepce může 

v budoucnu zajistit shodu s IFRS bez nutnosti vedení dvojího účetnictví dle národních a 

nadnárodních standardů. Snížení nákladů související s vedením pouze jednoho účetnictví 

posílí hodnotu výsledného efektu pro variantu vycházející z IFRS.  Pozitivní efekt aplikace 

IFRS byl zjištěn zejména ve snížení hodnot rizikových jevů, které vznikají častěji v případě, 

kdy je účetní závěrka sestavena jen dle ČÚP.   

 

Přínos práce pro pedagogickou oblast spočívá v možnosti využití výsledků v předmětu 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, na jehož výuce se autor práce také podílí. 

Využití výsledků práce ve vědě je možné např. pro komparaci příp. výsledků z 

obdobného výzkumu v jiných zemích EU.  

 

Jednou z možností, jak rozšířit použití IFRS, je začlenění úplného znění IFRS 

v českém znění do sbírky zákonů. Dle názoru autora práce by tímto krokem došlo ke snížení 

nákladů související se zavedením IFRS. Dostupnost aktuálního českého znění celého souboru 

standardů IFRS může zajistit širší povědomí o tomto systému a zdůraznit tak jeho přednosti.  

Pro další rozvoj harmonizace účetnictví ve světě budou mít nadále klíčovou úlohu 

IFRS. Probíhající Konvergenční proces postupně odstraňuje rozdíly mezi IFRS a US GAAP. I 

když může být z krátkodobého pohledu implementace IFRS do ČÚP méně přínosná, v delším 

období výsledný efekt převýší vynaložené náklady. Za účelem srovnatelnosti účetnictví není 

často dostačující sestavení účetní závěrky jen dle národních účetních předpisů. Je proto 

vhodné postupně přibližovat úpravu účetního zachycení IFRS, tak aby bylo v budoucnu 

možné vést účetnictví jen dle systému, jehož výstupy jsou srovnatelné v nadnárodním 

kontextu a jsou uznávány světovými burzami. Aby účetní závěrky poskytovaly přesné 

informace je zapotřebí důsledně aplikovat všechny účetní zásady, ať už se jedná o české 

účetnictví nebo IFRS.  
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Seznam zkratek  
 
AICPA American Institute of Certified Public Accountants 

APB Accounting Principles Board 

AHP Analytic Hierarchy Process 

ČR Česká republika  

ČÚP České účetní předpisy 

DDB Double Declining Balance Metod 

ES Evropské společenství 

EU Evropská unie 

FASB Výbor pro standardy finančního výkaznictví 

IAS International Accounting Standard 

IASB Rada pro mezinárodní účetní standardy 

IASC Výbor pro mezinárodní účetní standardy 

IASCF Nadace výboru pro mezinárodní účetní standardy 

IFRIC Výbor pro Interpretace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 

IFRS International Financial Reporting Standard 

SAC Poradní sbor 

SEC Komise pro cenné papíry 

SIC Stálý interpretační výbor 

SFAC Statement of Financial Accounting Concepts  

SYD Sum of the Years Digits 

TOPSIS Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution 

US GAAP United States Generally Accepted Accounting Principles 
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