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1 Úvod
Pro zpracování bakalářské práce jsem si vybral účetní oblast. Jak hlavní název práce
„Účetní výsledek hospodaření“ napovídá, zamýšlím se nad jedním z nejpalčivějších
problémů, před kterým účetnictví a účetní výkaznictví stojí. Definice a odvození důchodu
(zisku, výsledku hospodaření) vyvolávají vášnivé diskuze v mnoha sférách lidského života,
ekonomii a účetnictví nevyjímaje. Různé přístupy k definici zisku a metodám jeho odvození
byly detailně prozkoumávány z teoretického hlediska a některé z nich zažily i uvedení do
praktického života. V této souvislosti plní nezastupitelnou roli účetní teorie, jíž úkolem je mj.
i odhalovat možnosti a meze návrhů účetních pravidel a metod. Každý nový příspěvek, který
je z počátku pouze předmětem teoretického bádání, se může stát v blízké či vzdálené
budoucnosti respektovanou a nezpochybnitelnou praxí. A tak se účetní teorie a s ní souvisejí
účetní historie stávají cennou pokladnicí inspirace při potýkání se s novými a novými
skutečnostmi, které s sebou nevyhnutelně přináší dynamické tržní hospodářství. Tyto aspekty
se snažím do práce zakomponovat a teoreticko-historické zázemí představuje základní
metodologické východisko při zpracování textu.
Druhý význačný rys této práce se odvíjí od podtitulu názvu práce „Principy odvození a
jeho vypovídací schopnost v podmínkách ČR“. Na první pohled by se mohlo zdát, že těžiště
práce bude spočívat v popisu a analýze současné platné úpravy účetnictví. Protože
v podmínkách kontinentální části Evropy je běžný život významně regulován ze strany státu a
účetnictví není žádnou výjimkou, existuje vysoké riziko, že platná právní úprava účetnictví,
která bude v práci pečlivě popisována, bude v okamžiku vytištění díla nahrazena novou
právní normou. Z tohoto důvodu se spíše soustředím na deskripci a analýzu obecných
principů, které se přímo či nepřímo vztahují k vymezení podstaty zisku a metod jeho výpočtu
pomocí nástrojů, kterými účetnictví disponuje.
V práci se proto nevyskytují příklady všech myslitelných situací, ve kterých se účetní
jednotka může ocitnout, s uvedením odpovídajících účetních souvztažností, což by jistě
uvítali zájemci z řad účetních pracovníků, kteří musejí tyto situace dennodenně řešit. Tento
přístup k pojetí účetnictví je předmětem specializovaných publikací, které je možno bez
problému na trhu zakoupit a které k daným problémům poskytují i náležitý účetně-daňověprávní výklad, aby účetnictví bylo v souladu s požadavky příslušných regulativních předpisů.
Příklady uváděné v mé práci spíše vystupují ve funkci ilustrativního číselného dokreslení
některých teoretických vhledů na konkrétní problém. Důraz není tedy kladen na vytvoření
mustru pro praktickou aplikaci řešení účetních případů, ale snažím se odhalit základní
principy a jejich dopad na účetní zpracování dat, především na prezentované výstupy
z účetního systému. Tento pohled, který žel není v české kotlině (ve sféře praktické) příliš
akcentován, je hlavní náplní především druhé kapitoly, která je veskrze teoretická.
Přesto v práci neopomíjím ani praktické konsekvence teoretických názorů. V kapitole 3
jsou rozvíjeny závěry z druhé kapitoly, přičemž se opírám o soubor vyhlášek, které tvoří
koncepční rámec amerických všeobecně uznávaných účetních zásad (US GAAP). Americký
účetní systém je zřejmě nejkvalitnějším na světě, neboť kvalitní účetnictví je jedním
z nezbytných předpokladů hladkého fungování ekonomiky a kapitálového trhu, a o tom, že
Spojené státy jsou úspěšnou (a i nejúspěšnější světovou) ekonomikou, nemůže být sporu.
Sada sedmi vyhlášek, představujících v souhrnu základní myšlenkové východisko amerického
účetnictví, kondenzuje ve svém textu účetní principy, které prošly testem času a které jsou
označovány jako dobrá praxe. Tato dobrá praxe původně existující v nepsané podobě byla
postupně tvůrci účetních pravidel zformalizována do explicitní podoby a doplněna o
teoretický komentář. O tom, že se jedná opravdu o kvalitní praxi, svědčí rozšiřující se
prosazování těchto obecných účetních principů i do jiných úprav účetnictví (národních,
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nadnárodních i mezinárodních), včetně té české.
Ve čtvrté kapitole se věnuji jednotlivým komponentům úplného výsledku hospodaření.
Předkládám seznam podmínek, které musejí jednotlivé položky splnit, aby mohly být
vykázány v účetní závěrce jako jedna ze složek úplného výsledku. Stranou nezůstává ani
způsob změření (ocenění) těchto komponentů; zvláštní pozornosti se těší ocenění výnosů
(výtěžků). Neméně zajímavým úkolem, se kterým se musejí účetní pracovníci vypořádat, je
příprava účetního modelu, který bude informovat o výkonnosti podniku s ohledem na
preferovaný přístup ke členění nákladů provozní činnosti. Druhá část čtvrté kapitoly proto
popisuje základní principy účetního modelu sledujícího náklady provozní činnosti dle jejich
funkce (účelu), resp. dle jejich druhu.
Další tři kapitoly již přecházejí do konkrétní roviny a zabývají se problematikou zjištění
a odvození zisku ve dvou normativních úpravách účetnictví. Nejprve jsou otázky vynořující
se v souvislosti se ziskem zkoumány v intencích ustanovení Mezinárodních standardů
účetního výkaznictví (IAS/IFRS). Podobný přístup jsem zvolil i v případě úpravy účetnictví
v rámci právního řádu České republiky. Platná úprava účetnictví v našem státě je posléze
předmětem podrobnějšího rozboru a v závěru šesté kapitoly se snažím nastínit některé
z návrhů, které by mohly vést ke zkvalitnění informací předkládaných uživatelům účetní
závěrky. V práci využívám i „empirickou metodu sběru informací“; konkrétně v sedmé
kapitole provádím na základě uveřejněných účetních závěrek analýzu způsobu prezentace
informací o výkonnosti některých společností obchodovaných na Burze cenných papírů
v Praze.
Shrnu-li hlavní body obsahu a přístupu ke zpracování své bakalářské práce, musím
upozornit, že se do jisté míry vymyká standardnímu postupu, neboť
•
z mého pohledu se nejpodstatnější část práce nachází v jejím samotném počátku především v kapitole 2, ve které se společně s následující kapitolou vyskytuje většina
základních myšlenek, jimiž jsem se snažil rozvinout pohledy na zkoumanou problematiku,
•
přestože práce by měla být zaměřena dle svého názvu na podstatu zisku v podmínkách
České republiky, nesoustředím se na vyjmenování postupů účtování všech možných případů,
které mohou ovlivnit výši zisku, nýbrž se snažím dosáhnout obecnějšího pohledu,
•
důležitým faktorem pro zpracování tématu je (alespoň implicitní) teoretická podpora
argumentů, včetně případných historických souvislostí,
•
účetní praxe a teorie je propojována prostřednictvím amerických všeobecně uznávaných
účetních zásad v podobě vyhlášek základních účetních konceptů, které snoubí dohromady léty
prověřenou praxi s teoretickým odůvodněním této praxe,
•
oproti jiným textům z oblasti účetnictví se v mé práci vyskytují ukázkové příklady
poskrovnu a jejich úkolem je přiblížit a vysvětlit některé z problémů, jejichž pouhá deskripce
by nemusela být zcela pochopena,
•
z uvedených důvodů u příkladů nepoužívám žádný konkrétní účtový systém a účty jsou
vymezeny pouze slovně bez jakéhokoliv uvádění číselného označení (např. dle směrné účtové
osnovy), jak je běžné v české účetní literatuře.
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2 Variantní koncepty důchodu v účetnictví
Dostane-li se do ruky náhodnému čtenáři nějaká publikace zabývající se účetnictvím,
zcela jistě narazí na kapitoly, které se věnují zisku. Bude-li pokračovat v četbě a zamyslí se
hlouběji nad obsahem prezentovaného textu, s velkou pravděpodobností si položí otázky:
1) Co je to zisk?
2) Jakým způsobem se zjišťuje?
2.1 Význam účetní teorie pro účetní praxi
Tématika odvození důchodu (zisku, výsledku hospodaření) za účetní období představuje
jednu z nejvýznamnějších a také nejrozsáhlejších oblastí účetní teorie i praxe. Zároveň lze na
historickém vývoji názorů na tento - pravděpodobně nejobtížnější - úkol, se kterým se
účetnictví musí potýkat, názorně ilustrovat potřebnost a užitečnost, ale zároveň i omezenost
účetní teorie. Budování účetní teorie (v nejširším slova smyslu) je nutným předpokladem, aby
praktické účetnictví bylo s to adekvátně reagovat na neustále se objevující nové požadavky,
které na něj nevyhnutelně klade dynamické tržní hospodářství. Pokud nelze v účetní teorii
najít (alespoň) základní ideový potenciál řešení unikátních praktických problémů, stává se
tato v podstatě neužitečnou. A právě v otázce nalezení vhodného ukazatele úspěšnosti a
schopnosti vylepšovat (zhodnocovat) vzácné ekonomické zdroje v rámci vykonávání
podnikatelské činnosti se nemůže účetní teorie pyšnit uspokojivými výsledky, které by se
dočkaly respektu nejen ze strany zainteresovaných osob působících ve sféře produkování
účetních informací uživatelům, ale ani ze strany uživatelů účetních informací. Mnohé, a
z teoretického hlediska originální a velice zajímavé, návrhy se v praxi neprosadily. Tento
neúspěch můžeme přičítat různým příčinám, např.:
•
chybějícímu operacionálnímu nástroji, jehož absence znemožňuje transformovat
teoretické závěry v dennodenní praktickou činnost,
•
vysokým nárokům na vynaložení dodatečných ekonomických zdrojů, které převyšují
případný užitek ze zavedení výsledků teoretického výzkumu,
•

neochotě praxe přistoupit na některá, dokonce i snadno proveditelná, řešení.

Z tohoto hlediska se zdá být nezbytným, aby každý teoretický návrh byl podrobován
testu praktické upotřebitelnosti a užitečnosti, neboť nepoužitelný teoretický model se stává
z tohoto hlediska modelem zbytečným. Možná i proto se v současnosti prosazuje přístup
k „účetní teorii“ pouze na bázi obecného výkladu myšlenkových východisek momentálně
převládající „dobré praxe“. Tento postoj však nelze akceptovat, neboť odmítnutím byť i
„špatné teorie“ se vzdáváme cenného zdroje idejí, které třeba budou tvořit základ budoucí
podoby účetnictví. Není totiž žádnou výjimkou v historii vědy, že teorie, které označili
zastánci v té době převažujícího myšlenkového proudu za scestné a které v době svého vzniku
nebyly plně či vůbec doceněny, se ukázaly být později zcela pravdivými.
V oblasti účetnictví stojí v této souvislosti za zmínku dlouho opomíjené a téměř
zapomenuté dílo Truth in Accounting, které na konci třicátých let minulého století (konkrétně
v roce 1939) vydal K. MacNeal (1979). Autor ve svém díle vyzývá k využívání současných
cen1 při vykazování prvků účetních výkazů. Přičemž tato hodnotová báze se má aplikovat na
všechny bilanční položky proto, aby se drobný investor mohl spolehnout na to, že účetnictví
skutečně podává ty informace, které jsou oficiálně proklamovány. MacNeal předpokládal, že
účetní výkazy se stanou - jako vedlejší produkt oceňování v ekonomických hodnotách srozumitelnější a umožní uživatelům učinit si lepší obrázek o zdraví podniku. Ekonomickou
1

Sám MacNeal hovoří o tzv. „economic value“.
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hodnotu aktiva definuje jako „sílu ve směně měřenou v penězích, kterou je tržní cena
aktiva.“2 Tržní cena aktiva je cena, za kterou je skutečně nakupováno a prodáváno. Ideálem
pro zjištění ekonomické hodnoty je trh, který je svobodný, konkurenční, široký a aktivní.
Pokud se blíže zamyslíme nad značně zestručněným obsahem díla, které spatřilo světlo
světa vytrženo z kontextu své doby, zjistíme, že MacNeal kladl na účetnictví požadavky, které
byly v době publikace striktně odmítány, ale které tvoří základ moderního účetnictví, neboť:
•

ekonomická hodnota není nic jiného než fair-value,

•
požadavek na úplnou aplikaci ekonomických hodnot v účetních výkazech je možné
přirovnat k cílovému stavu (Jílek, 2005), ke kterému by účetnictví rád nasměroval IASB
v podobě tzv. „úplného účetnictví řádných hodnot“ a
•
primární orientace na drobného investora je značnou měrou zdůrazňována i
v Koncepčním rámci k IAS/IFRS a ve Vyhlášce konceptů č. 1: Cíle účetního výkaznictví
podnikatelských jednotek, což je součást koncepčního rámce amerických všeobecně
uznávaných účetních zásad.
Touto krátkou odbočkou jsem chtěl uvést názorný příklad, proč bychom neměli teorie,
které se nepodařilo zavést v okamžiku jejich vzniku do praxe, zavrhovat, nýbrž je uchovávat i
pro příští generace. Na druhou stranu je nutné každý akceptovaný teoretický názor podrobovat
testům, které odhalí, zda jsou tato teoretická doporučení užitečná i pro každodenní využití
v měnícím se ekonomickém prostředí.3 Stejně tak bychom ovšem neměli zapomínat i na
„testování“ účetních postupů, které jsou součástí tzv. „dobré praxe.“ Není totiž nikde
zaručeno, že dnešní dobrá praxe nebude předmětem zítřejšího nesmlouvavého odmítnutí.
2.2 Přístupy k odvození důchodu v účetnictví
Logika výkladu si vyžaduje, abych dříve, než přistoupím k popisu možností odvození
výše zisku v účetnictví, definoval, co to zisk je. Bohužel, vymezení podstaty důchodu podle
mého názoru přesahuje rámec účetnictví a je nezbytné při jeho definici operovat
s ekonomickými veličinami, které se skrývají pod pojmy kapitál, důchod a hodnota, přičemž
nelze vynechat ani analýzu vzájemných vazeb mezi nimi. Jenom snaha o definici zisku by
vydala na samotnou publikaci, proto se pozdržím ambicí uvádět nějakou exaktní definici
důchodu a budu se věnovat pouze různým konceptům jeho změření, se kterými se můžeme
v účetnictví setkat. Navíc určitá představa o podstatě zisku vyplyne právě z popisu těchto
konceptů. V zásadě existují dva přístupy k změření důchodu, se kterými v praxi účetnictví
operuje.
1) Důchod změřený na bázi záchovy kapitálu (podnikové podstaty). V tomto případě je
důchod dosažen až poté, co byla uchována počáteční zásoba kapitálu; důchodem je tedy
čistý přírůstek kapitálu za určité období.
2) Transakční přístup k odvození důchodu. Důchod zjistíme jako rozdíl dvou proudů
měřených za stejné období, kdy jeden proud představuje příznivé dopady pro podnik a
druhý naopak má negativní charakter.
2.2.1 Důchod na bázi uchování podnikové podstaty
První přístup (označovaný někdy též jako rozvahový) vychází z myšlenky, že hrubé
přírůstky a úbytky důchodu jsou pouze výsledkem změny aktiv a dluhů, resp. výtěžek je
2

V originále: „Economic value (of an asset) as its power in exchange which, measured in money, is its market
price.”
3
Příkladem může být vývoj názorů na rozsah a způsob uplatňování zásady opatrnosti v účetních výkazech, který
se projevil i ve změně postoje k tomuto, dříve nedotknutelnému, účetními principu.
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vzrůstem čistých aktiv a oběť je poklesem čistých aktiv. Abychom zjistili „správnou“ výši
důchodu, musíme vyloučit změny čistých aktiv z transakcí podniku s jeho vlastníky, které se
projevují přímou změnou vlastního kapitálu. Stěžejní částí procesu odvozování důchodu se
stává definice a ocenění aktiv a dluhů a zachycení jejich změn. Výsledovka je v tomto případě
redukována na pouhý vedlejší produkt rozvahy a zveřejňují se v ní informace o příčinách
změn čistých aktiv. Pokud přistoupíme v účetnictví k odvozování důchodu prizmatem
uchování kapitálu, musíme vyřešit několik závažných koncepčních problémů.
2.2.1.1 Určení podstaty podnikové podstaty
Podniková podstata je teoretická účetní konstrukce, která představuje pojmenování
toho, co je z hlediska vlastníků jádrem podnikových aktiv a kapitálu. Tímto jádrem jsou ty
složky podnikových aktiv, v nichž je investován vlastní kapitál podniku. Vlastníci by se měli
zajímat o zachování podstaty, aby byly udrženy podmínky nutné pro zachování aktivit
podniku v nezměněné, resp. nezhoršené podobě i v budoucnosti. Podstatu podniku lze
definovat jako částku (mohutnost) čistých aktiv, která nesmí poklesnout, pokud podnik má
v úmyslu pokračovat ve své aktivní existenci ve stejném rozsahu jako v současnosti.
Pokud podnik chce koncem každého období disponovat stejným bohatstvím jako na
jeho počátku, neměl by spotřebovat více než činí přírůstek bohatství dosažený za toto období.
Podstatu podniku můžeme vymezit a zjišťovat buď na bázi finančních zdrojů (informace
z pasivní části rozvahy) nebo na majetkové bázi (informace z aktivní části bilance) v podobě:
•
vlastního kapitálu podniku jakožto reziduální veličiny mezi aktivy a dluhy; představuje
vlastní zdroje krytí majetku podniku (vhodnější koncepce pro finanční pojetí zachování
podnikové podstaty),
•
čistých aktiv podniku zjištěných stejným způsobem, čistá aktiva představují měřítko
vývoje podstaty ve smyslu reprodukční schopnosti podniku.
Velikost obou veličin4 vychází stejně. Není tedy důležitá mohutnost čistých aktiv
celkem, ale velikost a struktura jednotlivých položek čistých aktiv. Historicky se nejprve
udržení podstaty soustředilo na vlastní kapitál zejména z důvodu snadného vyčíslení, avšak
v souvislosti se silnými pohyby cenové hladiny se pozornost postupně obrátila i na čistá
aktiva. Pro vyjádření velikosti majetkové podstaty počítané na bázi čistých aktiv musí být
užito pomocných ukazatelů fyzické podstaty, např.:
•

objem produkce v naturálních jednotkách,

•

výše výnosů,

•

rentabilita vložených prostředků.

Hlavním účelem sledování vývoje veličiny nazývané majetková substance je snaha
zachovat určitou výši této veličiny v podniku tak, aby byl splněn předpoklad nepřetržité
činnosti podniku v budoucnosti. Pro určení, zda podniková podstata byla zachována či
nikoliv, musíme nejdříve vymezit veličinu chápanou jako zisk. Ziskem rozumíme při záchově
podnikové podstaty přebytek vyčíslené velikosti podstaty na konci daného období nad úrovní
této podstaty na konci minulého období.
Srovnání vývoje se provádí za jednotlivé roky tak, že výsledná výše vlastního kapitálu
(čistých aktiv) se rozloží na počáteční stav vyjadřující částku nutnou k uchování počáteční
podstaty a na část představující změnu za sledované období. Při rozkládání podnikové
4

Je nutné dodat, že reálné vyčíslení veličiny čistých aktiv na základě účetních dat je nemožné, protože nejsme
schopni říct, v jakém poměru byl užit vlastní a cizí kapitál ke krytí jednotlivých pozic aktiv. Avšak existují
teoretické účetní procedury, které tento nedostatek mohou do jisté míry řešit (např. Činčura, 2006).
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podstaty a zjišťování výsledku hospodaření je kruciálním faktorem koncepce uchování této
podstaty, která determinuje výběr měřící (oceňovací) modely pro vykazování aktiv a dluhů.
2.2.1.2 Pojetí uchování kapitálové podstaty
2.2.1.2.1 Finanční pojetí
Finanční pojetí uchování majetkové podstaty investované do podniku vlastníky se
vymezuje ve dvou základních formách:
1) Nominálně – majetková podstata je chápána v souvislosti s konvenčním účetním
systémem jako nominální velikost vlastního kapitálu (měnová jednotka v čase t0 =
měnová jednotka v čase t1), a zisk představuje zvýšení nominálního vlastního kapitálu za
dané období nad úroveň, kterou měl nominální vlastní kapitál na počátku období, a to po
vyloučení vlastnických transakcí.
2) Reálně – podniková podstata je chápána mimo rámec konvečního účetnictví jako velikost
vlastního kapitálu v peněžních jednotkách stálé kupní síly (měnová jednotka v čase t0 ≠
měnová jednotka v čase t1), a ziskem je zvýšení vlastního kapitálu za období v jednotkách
stále kupní síly nad úroveň, kterou měl nominální vlastní kapitál v jednotkách stálé kupní
síly na počátku období po vyloučení vlastnických transakcí.
Příklad 1: Uchování finančního kapitálu
Vlastní kapitál na počátku období činil 1 000 000 peněžních jednotek, na konci období
1 600 000, vlastníci v polovině roku vložili do podniku dodatečných 300 000. Indexy cenové
hladiny byly na počátku roku 110, v polovině roku 116,7 a na konci roku 121,5.
1) Nominální finanční pojetí:
•

zisk = 1 600 000 – 1 000 000 – 300 000 = 300 000

•

rentabilita VK = 300 000/ ((1 000 000 + 1 300 000)/2) = 26,1 %

2) Reálné finanční pojetí:
•

zisk = 1 600 000 – 300 000*121,5/116,7 – 1 000 000*121,5/110 = 183 115

•

rentabilita VK = 183 115/(( 1 000 000*121,5/110 + 1 416 885)/2) = 14,5 %

2.2.1.2.2 Hmotné pojetí
Hmotné pojetí majetkové podstaty vymezené produkční schopností čistých aktiv se
může v účetnictví aplikovat opět ve 2 formách:
1) Podniková podstata je chápána jako objem a struktura čistých aktiv v takové kvalitě, aby
v podniku byl zajištěn stejný objem výkonů (výnosů, rentability vlastního kapitálu) na
konci období jako na počátku, k oceňování se používají ceny obnovy.
2) Podniková podstata je chápána jako v předešlém bodě, navíc se ještě zohledňuje změna
hodnoty peněžní jednotky.
Vybraná varianta zachování majetkové podstaty následně determinuje způsob
oceňování rozvahových a výsledkových položek, a tedy ovlivňuje i obsah těchto výkazů a
především vypovídací schopnost účetního hospodářského výsledku. Aby podstata zůstala
alespoň nedotčena, musí být z přírůstků ekonomických prospěchů v daném období nejprve
uhrazena hodnota všech ekonomických zdrojů vynaložených (spotřebovaných) na jejich
dosažení tak, aby se zajistila jejich obnova. Až případný přebytek výnosů nad spotřebovanými
zdroji lze uznat za zisk. To ovšem neznamená, že je nutno obnovit všechny konkrétní složky
spotřebovaných aktiv, ale pouze to, že podnik je schopen tato aktiva na konci období obnovit.
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Zvolený koncept určuje cíl a způsob zjišťování zisku; při operativní aplikaci
konkrétního modelu uchování kapitálu se ovšem mohou vyskytnout jisté komplikace. Zisk je
zasloužen ve finančním pojetí, pokud peněžní částka čistých aktiv na konci období převyšuje
finanční částku čistých aktiv na počátku období po vyloučení transakcí s vlastníky. Ve
fyzickém pojetí je zisk dosažen, pokud fyzická produkční kapacita (v hodnotovém vyjádření)
na konci období převyšuje produkční kapacitu na počátku období.
Koncept uchování podnikové podstaty implikuje, že zisk lze vykázat, až když je kapitál
zachován nebo aktiva obnovena. Protože lze v účetnictví obecně použít dvě různé měřící
jednotky,5 stojíme před možností výběru ze čtyř variant uchování podnikové podstaty.
Příklad 2: Odvození zisku při variantních konceptech uchování kapitálu
Předpokládejme, že určitá firma vlastní čistá aktiva na počátku roku ve výši 4 000 a na
konci roku ve výši 5 000. Dále předpokládejme, že k udržení současné fyzické produkční
kapacity je nutno mít čistá aktiva v částce 4 600. V průběhu účetního období cenová hladina
vzrostla o 5 %. S odkazem na jednotlivé varianty uchování kapitálu bude zisk podniku:
•

Peněžní uchování vlastního kapitálu:
5 000 – 4 000 = 1 000

•

Uchování všeobecné kupní síly:
5 000 – (4 000 + (4 000*0,05)) = 800

•

Fyzické uchování čistých aktiv:
5 000 – 4 600 = 400

•

Fyzická záchova v jednotkách všeobecné kupní síly:
5 000 – (4 600 + (4 600*0,05)) = 170

Dnešní účetní systémy respektující různé normativní úpravy účetnictví obvykle pracují
s finančním pojetím kapitálu. Měřící jednotkou užívanou pro vyčíslení hodnotového rozměru
účetních prvků je až na výjimky6 peněžní jednotka v běžném tržním rozměru. Většinu
současných systémů můžeme tedy charakterizovat tím, že důchod je v nich zjišťován za
implicitního předpokladu finančního uchování kapitálu v nominálním vyjádření.
2.2.2 Transakční koncept důchodu
2.2.2.1 Totální zisk
Využití transakčního přístupu ke změření důchodu úzce souvisí s kategorií tzv. totálního
peněžního zisku. Totálním ziskem/ztrátou rozumíme konečný přebytek/schodek peněžních
prostředků po úplném ukončení existence účetní jednotky nad peněžními prostředky, které
byly do podniku vloženy v okamžiku vzniku podniku. Totální zisk/ztráta se musí upravit
o výplaty podílů na ziscích v jednotlivých obdobích (znaménko plus) a dále o případné
navyšování kapitálu podniku (znaménko mínus).
Příklad 3: Výpočet totálního zisku poprvé
Pan Vláček zahájil podnikatelskou činnost v roce 200X a vložil do podniku 500 000 Kč.
Činnost ukončil po deseti letech. Prodejem podnikových aktiv vyzískal 10 000 000 Kč, z této
částky zaplatil dluhy vůči svým věřitelům v částce 6 000 000 Kč.
5

Buď konvenčně nominální peněžní jednotku, nebo ji můžeme transformovat na její stálou kupní sílu.
Výjimka se vztahuje zejména ke státům s vysokou mírou inflace, ve kterých se provádějí přepočty údajů na
stálou kupní sílu peněžní jednotky – např. některé státy Jižní Ameriky.
6
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Výpočet totálního zisku z podnikání pana Vláčka:
•
čistý peněžní výtěžek z ukončení podnikatelské činnosti (peněžní příjmy méně peněžní
výdaje) = 10 000 000 Kč – 6 000 000 Kč = 4 000 000 Kč
•

počáteční peněžní vklad do podniku 500 000 Kč

•

totální zisk 4 000 000 Kč – 500 000 Kč = 3 500 000 Kč

Příklad 4: Výpočet totálního zisku podruhé
Pan Mašinka podnikal 8 let, do podniku vložil 100 000 Kč. Uprostřed každého roku si
vyplácel část zisku ve výši 200 000 Kč. Na konci činnosti prodává majetek za 3 300 000 Kč a
uhrazuje své dluhy ve výši 2 800 000 Kč.
Výpočet:
•

rozdíl peněžní příjmy – peněžní výdaje na konci podnikatelské činnosti = 500 000 Kč

•

počáteční vklad 100 000

•

vyplacené podíly na ziscích v jednotlivých letech = 8 x 200 000 = 1 600 000 Kč

•

totální zisk = (500 000 – 100 000) + 1 600 000 Kč = 2 000 000 Kč
Totální zisk má dva zásadní nedostatky, které limitují jeho praktické použití:

1) Peněžní jednotka musí mít v průběhu celé podnikatelské činnosti stálou (neměnnou)
hodnotu; to samozřejmě neplatí, ale konvenční účetnictví řeší tento rozpor aplikací
fundamentálního předpokladu měřící jednotky stálé kupní síly.
2) Druhým a podstatnějším problémem tohoto přístupu je, že takto odvozený důchod lze
zjistit až v okamžiku ukončení činnosti podniku.
Uživatelé účetních výstupů požadují informace pro svá ekonomická rozhodování
nikoliv na konci života ekonomické jednotky, nýbrž naopak co nejčastěji v průběhu její
činnosti, aby se mohli adekvátně rozhodnout, zda do podniku investovat či nikoliv, zda půjčit
peníze či nepůjčit, atd. Účetnictví tak musí řešit zásadní rozpor, při kterém na jedné straně
probíhá nepřetržitý, spojitý proces „růstu či ubývání těla podniku“ a oproti tomuto faktu stojí
uživatelé, kteří vyžadují o informace o tom, jak podnik prospívá či churaví. Tento konflikt se
účetně řeší přijetím předpokladu účetního období, který postuluje, že výpočet hospodářského
výsledku a zjišťování finanční pozice podniku se provádí v pravidelných časových
intervalech, kterými se rozumí dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Konkrétně se
tento předpoklad realizuje v podobě účetní závěrky, která tak představuje myšlené, fiktivní
zastavení veškerých operací podniku k určitému datu (k rozvahovému dni) a provedení
odpočtu stavu aktiv a dluhů k tomuto datu a odpočtu výsledku hospodaření za účetní období
počínající předchozím rozvahovým dnem.
2.2.2.2 Dekompozice totálního zisku do jednotlivých účetních období
Vyřešení rozporu „nepřetržitá činnost podniku versus průběžné informační potřeby
uživatelů“ přijetím jednoho z fundamentálních předpokladů – účetního období – je prvním
krokem dekompozice totálního zisku do kratších časových intervalů. V zásadě existují dva
základní přístupy separace transakcí pro odvozování výsledku hospodaření (Janhuba, 2005):
1) spojité účtové systémy, které zaznamenávají působivé podnikové transakce příčinně
(spojitě) a používají k odvození zisku pojmy výnosy a náklady výsledku,
2) nespojité účtové systémy, které zachycují působivé hospodářské transakce důsledkově
(nespojitě) a výsledek se zjišťuje jakožto diference mezi peněžními příjmy a výdaji.
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Vzhledem k charakteru totálního zisku, který je definován jako přebytek peněžních
příjmů nad výdaji za celou existenci podniku, se na první pohled zdá být vhodnějším přístup
preferující poměřování peněžních příjmů a výdajů za sledované účetní období. Tento postup
je defektní v tom ohledu, že příjmy a výdaje v zásadní míře nemusejí souviset s prodanými
výkony daného období a spotřebovanými výrobními faktory při jejich výrobě a prodeji. Proto
se užívá pro odvození hospodářského výsledku kategorie výnosy a náklady výsledku, které
vztahujeme k výdělečným aktivitám podniku a které představují abstraktní finanční toky
hodnot. Účetní kategorie výnos a náklad se koncepčně vztahují k tzv. akruální bázi.
Přestože stále existuje teoretický spor o to, která z výše uvedených dvou bází (spojitá či
nespojitá) je vhodnější pro zjištění zisku, v drtivé většině současných úprav účetnictví
převládá transakční přístup k zjištění hospodářského výsledku, který pro přiřazení
jednotlivých transakcí ovlivňujících výši hospodářského výsledku za účetní období používá
kritérium příčinné souvislosti v podobě akruální báze. Hospodářský výsledek při použití
akruální báze zjistíme jako rozdíl mezi výnosy účetního období a náklady, které bylo nutno
vynaložit, abychom v běžném období dosáhli těchto výnosů.
Na tomto místě si však dovolím upozornit, že ne vždy se účetnictví potýkalo s obtížemi,
které přináší rozhodnutí, zda zdůraznit v důchodu komplexní obraz výkonnosti podniku
(přístup založený na akruální bázi) či pouze stránku peněžní. Např. Pacioli nevěnoval
pozornost výkazům a nepokoušel se ani zjišťovat zisk za nějaký pravidelný časový interval.
Jeho traktát7 odpovídal podmínkám, za kterých probíhala podnikatelská činnost ve
středověku. Hlavním předmětem podnikání byl obchod a podnikání bylo v podstatě sérií
diskrétních obchodů. K přiřazování výnosů a nákladů určitému období a potažmo
i k sestavování výkazů neexistovaly objektivní důvody, neboť podnikatelé byli současně
vlastníky a vzhledem k relativně malému počtu obchodů v ten který okamžik měli přehled
o všech svých kontraktech i o jejich výsledcích. Výkazy se proto sestavovaly nepravidelně,
povětšinou po ukončení nějakých významných obchodů, případně pokud byly zcela popsány
účetní knihy. Zisk byl poté jednoduše vypočten jako rozdíl mezi původním vkladem peněz do
jednoho obchodu a stavem peněz po jeho ukončení.8 Zisk/ztráta byl(a) odpočítáván(a) za
jednotlivé takty „peníze – zboží – více (méně) peněz.“
Potřebu zjišťovat zisk na pravidelné bázi přineslo v podstatě až 19. století, ve kterém se
v návaznosti na rozmach kapitálově náročné průmyslové výroby začala prosazovat specifická
metoda organizačního uspořádání hospodářství – akciová společnost. Středem pozornosti
účetnictví (zejména v Anglii, ve které byl rozmach akciových společností nejhmatatelnější)
bylo spočítat výši důchodu, kterou lze akcionářům vyplatit v podobě dividend. Změření
důchodu vycházelo z ocenění aktiv a z požadavku prezentovat „pravdivou“ rozvahu
s neerodovanou výši kapitálu. Výrobní podniky v této souvislosti účtovaly o (dnešních)
dlouhodobých odpisovaných aktivech jako o neprodaném zboží a jakákoliv změna jejich
hodnoty (ať již vzhůru či dolů) byla okamžitě zachycována do výsledovky. Odpisy (pokud
vůbec lze hovořit o odpisech) byly funkcí oceňovací (či spíše přeceňovací) procedury. Toto
období se tedy vyznačuje silným akcentem na zachování kapitálu a při sestavování
výsledovky se ještě nesetkáváme s otázkou rozeznávání výnosů a alokací nákladů. Tento
pohled na odvození hospodářského výsledku je typický až pro století dvacáté.

7

Jeho český překlad uvádí např. Janhuba (2005).
Na podobném principu fungovala zpočátku i slavná Britská Východoindická společnost. Akcionáři této
společnosti vždy před plavbou lodí do Orientu složili vklad v zlatých librách šterlinku. Za tento peněžní kapitál
bylo v Indii nakoupeno zboží, které se dovezlo do Anglie a prodalo, byli vyplaceni námořníci a odměněn
management společnosti a to co zbylo, bylo rozděleno mezi akcionáře. Nová plavba si proto opět vynucovala
složit peněžní vklad, aby mohla být vůbec uskutečněna.
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2.3 Zisk v současných účetních systémech
2.3.1 Základní charakteristika konvenčního účetního zisku
Účetní výsledek hospodaření9 je v současných konvenčních účetních systémech
definován jako rozdíl mezi realizovanými výnosy, které plynou z transakcí vztahujících se ke
sledovanému účetnímu období, a příslušnými výsledkovými náklady vyjádřenými v jejich
historických cenách. Na základě této definice lze vypíchnout následující charakteristiky
účetního zisku.
1) Účetní zisk je výrazem uskutečněných transakcí, které provedla účetní jednotka, přičemž
rozlišujeme transakce externí a interní. Externí představují směnu statků a služeb
s ostatními ekonomickými subjekty, interní transakce vyplývají z užívání a alokace aktiv
v rámci firmy. Protože účetní výsledek hospodaření je výrazem finančních efektů
transakcí, které účetní jednotka podstupuje, označuje se tento přístup odvozování
hospodářského výsledku jakožto přístup transakční.
2) Účetní zisk je výrazem postulátu účetního období a odpovídá finanční výkonnosti podniku
za dané období.
3) Rozhodujícím pravidlem pro zjištění hospodářského výsledku je tzv. „revenue princip“,
který vyžaduje definici, ocenění a rozpoznání výnosů. Konkrétním testem pro uznání
výnosu je nastání okamžiku realizace výnosu – jeho určením se zabývá „realizační
princip.“
4) Účetní zisk vyžaduje ocenění výsledkových nákladů na úrovni historických cen. Aktiva
jsou tedy vyjádřena a vykázána v rozvaze ve svých pořizovacích cenách až do okamžiku,
kdy je realizován prodej.
5) Pro zjištění hospodářského výsledku musejí být realizované výnosy řádně souměřeny
s výsledkovými náklady, které jim věcně odpovídají – toto je náplní tzv. matching
principu.
6) Výše hospodářského výsledku je kriticky poznamenána respektováním zásady opatrnosti.
Konveční účetnictví se opírá o akruální bázi a výpočet hospodářského výsledku se řídí
principem časové a věcné souvislosti výnosů a nákladů s vykazovaným obdobím. Klíčovým
faktorem při zjišťování zisku je určení okamžiku vzniku výnosů; určením tohoto okamžiku se
zabývá realizační princip. Následně jsou vykázaným výnosům časově souvisejícím s obdobím
přiřazovány náklady, jež jim věcně odpovídají a jež bylo nutné vynaložit, aby byly výnosy
dosaženy. Věcné přiřazování nákladů výnosům se řídí matching principem.
2.3.2 Akruální báze a její procedury
Akruální bázi lze definovat jako soubor postupů, jejichž užívání vede k tomu, že
transakce a jiné události, které mají pro podnik peněžní důsledky, se v účetnictví uznávají
v době, kdy se udály, nikoli až/jen v době, kdy za ně je přijata nebo uhrazena ekvivalentní
částka peněž, a jsou vykázány v obdobích, k nimž se vztahují (Kovanicová, 2003). Akruální
účetnictví zaznamenává hodnotové efekty transakcí a událostí, které mají či budou mít
peněžní dopad na podnik. Tyto transakce a události jsou zachycovány do účetnictví již
v okamžiku, kdy nastaly, a nikoliv až v účetním období, ve kterém podnik obdržel peněžní
plnění či ve kterém uhradil svůj závazek.
Akruální účetnictví představuje komplexní pohled na podnikatelskou činnost, neboť
sleduje celý proces, který přes pořízení vstupních ekonomických faktorů pokračuje jejich
9
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transformací na výstupní statky a služby, které jsou předmětem prodeje. Účetnictví
provozované na akruální bázi umožňuje nejen zachytit nákup a prodej, tj. okrajové body
produkčního procesu, ale též i ostatní fáze výrobně-prodejního cyklu, jako je skladování,
výroba, distribuce, apod. Tím poskytuje možnost sledovat aktuální průběh přeměny
počátečního vkladu peněžních prostředků na produkty, které jsou předmětem podnikatelské
činnosti a jejichž prodejem by mělo být v ideálním případě dosaženo peněžních příjmů, které
převyšují počáteční investici.
Vedle peněžních transakcí je v akruálním účetnictví věnována pozornost i operacím
probíhajícím na obchodní úvěr, výměnným (barterovým) transakcím, nerecipročním
transferům ekonomických předmětů, změnám cen a ostatním událostem a transakcím, které
nejsou doprovázeny peněžními efekty, ale které dříve či později budou mít vliv na stav
peněžních prostředků podniku. Účetními postupy spojenými s akruální bází jsou zejména:
1) Předjímání. Středem pozornosti jsou očekávané budoucí peněžní příjmy a platby a
předjímání je účetní proces rozpoznávání výnosu a souvisejícího růstu čistých aktiv a
rozpoznání nákladu a souvisejícího poklesu čistých aktiv v částce peněžního nároku, který
se očekává, že bude obdržen či zaplacen v budoucnu.
2) Odkládání se zabývá minulými peněžními příjmy a výdaji, konkrétně platbami, které byly
obdrženy či zaplaceny předem. Odkládání je účetní proces rozpoznání dluhu za běžný
příjem peněz či aktiva za běžný peněžní výdaj s očekávaným budoucím dopadem na
výnosy či náklady.
3) Alokace je účetní proces přiřazování určité částky na základě předem stanoveného plánu
či formule. Jedná se o širší pojem než je amortizace. Příkladem alokace může být
přiřazování nepřímých výrobních nákladů kalkulačnímu středisku a potažmo kalkulační
jednici, čímž se stanovuje výše výrobních nákladů na jednotku výkonu.
4) Amortizace představuje účetní proces redukce určité peněžní částky periodickými
platbami či odpisy. Příkladem amortizace může být vykazování nákladů v podobě odpisů
dlouhodobých aktiv či splácení dlouhodobých dluhů.
5) Realizace se týká procesu přeměny nepeněžních aktiv na peníze; nejčastěji se vztahuje
k prodeji aktiv za peníze nebo za nároky směnitelné za peníze. Princip realizace určuje,
zda výnos, zisk či ztráta jsou realizovány či nikoliv na základě toho, zda nastal okamžik
realizace.
6) Rozpoznání je účetní proces, při kterém se zkoumá, zda určitá položka splňuje definiční
znaky a další podmínky pro její zachycení v účetnictví a vykázání v účetní závěrce.
Účetnictví, které používá uvedené procedury akruální báze s cílem přiřadit výnosy a
náklady do období, ve kterém se transakce mající dopad na výkonnost udály, podává
ucelenější obrázek o výdělečné schopnosti podniku než by tomu bylo v případě účetnictví
peněžních toků. Výkonnost podniku je analyzována prostřednictvím vzájemného vztahu mezi
rozpoznanými výnosy a náklady. Souměření těchto dvou abstraktních toků hodnot je často
záležitostí simultánního rozpoznání a vykázání výnosu a jemu odpovídajícího nákladu.
Příkladem může být prodej zboží, který vyvolává vznik výnosu v částce fair-value
nárokované protihodnoty (tj. výnos je oceněn v prodejní ceně zboží). Ve stejném okamžiku,
ve kterém vzniká výnos, dochází k úbytku ekonomických prospěchů (předání zboží
zákazníkovi a s tím související převod rizik a odměn spojených s držením tohoto zboží) a tedy
i k transakci, jejímž důsledkem je vykázání výsledkového nákladu, přičemž náklad je oceněn
nákupní cenou zboží.
Některé náklady však nelze přímo přiřadit ke konkrétnímu výnosu; nicméně mohou být
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racionální úvahou přiřazeny výsledku hospodaření určitého účetního období, a to na bázi
vzniklé události či proběhlé transakce nebo pomocí účetní procedury alokace. V těchto
případech je vykázání nákladu v podstatě nezávislé na vzniku nějakého konkrétního výnosu a
tento typ nákladů snižuje výnosy účetního období jako celek.
2.3.3 Podstata výnosu a pravidla jeho rozpoznání a vykázání
2.3.3.1 Revenue princip
Klíčovým prvkem pro zjištění důchodu na bázi akruálního odčítání výnosů a nákladů je
určení okamžiku, ve kterém můžeme považovat výnos za uskutečněný. Rozpoznáním a
vykázáním výnosu se zabývá tzv. „revenue principle“ (Belkaoui, 1992). Tento princip řeší tři
okruhy problémů:
•

povahu výnosu a jeho jednotlivé složky,

•

ocenění výnosu,

•

načasování vzniku výnosu.

2.3.3.1.1 Povaha a složky výnosu
Výnos můžeme chápat ve třech různých rovinách:
•

příliv čistých aktiv z prodeje statků a služeb,

•

odliv statků a služeb z podniku k zákazníkům,

•
produkt podnikatelské činnosti, jež je výsledkem pouhého vytvoření statků či poskytnutí
služby v daném účetním období.
Produktové pojetí výnosu je neutrální jak vzhledem k určení částky, kterou by se měl
ocenit výnos, tak i vzhledem k načasování výnosu (tj. s ohledem na určení okamžiku jeho
vzniku). Tento přístup striktně vyžaduje, aby se aktiva oceňovala v jejich běžné ceně pozbytí.
Výnos a zisk tak vzniká a narůstá v závislosti na stupni rozpracovanosti výrobku. Do doby
než je produkt prodán, tak se jedná o nerealizovaný zisk z operací, resp. nerealizovaný zisk
z držby. V okamžiku prodeje už nevzniká žádný zisk nebo ztráta, neboť směňujeme výrobek
oceněný v jeho tržním ekvivalentu (v běžné prodejní ceně) přesně za tento tržní ekvivalent.
Jediná změna, která nastává, je ta, že se předchozí nerealizované zisky stávají realizovanými.
Tímto postupem dosahujeme toho, že důchod obsahuje všechny hrubé zisky a ztráty, kterých
bylo dosaženo ve sledovaném období. Navíc v důchodu se nevyskytují zisky a ztráty
(zejména z držby), jejichž vznik se vztahuje k předchozím obdobím.
Naopak první či druhé pojetí výnosu (v podobě přílivu či odlivu ekonomických zdrojů)
oba tyto problémy míchá dohromady a zastírá pravý rozsah výdělečné činnosti. To vede
k tomu, že výsledek hospodaření je - pominu-li možnost defektního měřítka - zatížen chybou
z posunu a ztrácí tak relevanci pro rozhodování.
Při určení povahy výnosu stojíme i před úkolem, co zahrnout pod kategorii výnos. Širší
pohled požaduje, aby výnos obsahoval všechny hrubé důchody z podnikatelské činnosti;
výnosem se tedy rozumí veškeré vzrůsty čistých aktiv (tzv. přírůstkové pojetí výnosu), které
jsou jednak důsledkem prodejních operací, jež tvoří podstatu podnikatelské činnosti dané
účetní jednotky, a druhak i důsledky všech ostatních operací a činností podniku, jako jsou
např. zisky z prodeje dlouhodobých aktiv a investic. Užší pohled považuje za výnosy pouze
výtěžky z hlavní výdělečné činnosti.
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2.3.3.1.2 Ocenění výnosu
Výnos vyjadřuje hodnotu statků či služeb směněných v transakci na délku paže,10
přičemž výnos se rovná čistému peněžnímu ekvivalentu směňovaných statků při promptní
platbě, příp. současné hodnotě očekávaných peněžních příjmů při prodeji na obchodní úvěr.
Ocenění výnosu v této podobě odpovídá tzv. ekvivalentnímu pojetí výnosu. Jeho důsledkem
je, že hotovostní slevy a ztráty spojené s nedobytnými pohledávkami jsou svojí povahou
korekcemi výnosů, abychom správně vypočetli hodnotu čistých peněžních ekvivalentů, resp.
jejich současnou hodnotu, ve které výnos oceňujeme. Ve výsledovce by tyto dvě položky
neměly být vykázány jako náklad, nýbrž jako kontra položka k výnosům.
2.3.3.1.3 Načasování výnosu
Výnos (jakožto složka důchodu) vzniká a roste skrz všechny stupně provozního cyklu.
Ovšem praktické obtíže spojené s alokací výnosu do jednotlivých etap prodejně-výrobního
cyklu vyústily v zavedení účetní zásady - realizačního principu, jehož úkolem je vybrat
rozhodující (kritickou) událost v provozním cyklu, jejíž nastání opravňuje k rozpoznání a
vykázání výnosu, který je konkrétním projevem naběhlého důchodu. Tato kritická událost
indikuje zároveň okamžik, kdy dochází k souvztažné změně v čistých aktivech. Realizační
princip slouží jako opěrný bod spolehlivého změření výnosu a je vyjádřením akceptovatelné
nejistoty pro vykázání ziskového dopadu určité události ve formě výnosu.
Samotný důchod musí existovat před tím, než nastolíme otázku realizace výnosu.
Koncept realizace není determinujícím faktorem důchodu, ale vystupuje pouze jako vodítko
v procesu určování okamžiku, od kterého může být zisková událost zaznamenána v účetnictví
s „objektivní jistotou“. Tímto okamžikem bývá obecně situace, při které je již riziko
ohrožující výnos zredukováno na akceptovatelnou úroveň. Výnos se rozpoznává v okamžiku
(v období), ve kterém byly dokončeny hlavní ekonomické aktivity nutné k vytvoření a prodeji
statků či poskytnutí služeb. Toto platí ovšem za předpokladu, že jsou k dispozici objektivní
měření výsledků těchto aktivit i objektivní změření obětí postoupených k vyzískání výnosu.
Kritickou událostí v provozním cyklu může být:
1) Okamžik uskutečnění prodeje a prodejní bázi k rozpoznání výnosu je vhodné aplikovat,
pokud:
a) prodejní cenu je možné spolehlivě určit,
b) byl dokončen transfer rizik a užitků spojených s postupovaným výkonem a jsme
s to spolehlivě vyčíslit výši nákladů spojených s prodejem,
c) prodej představuje klíčovou aktivitu, která umožňuje vznik výnosu.
2) Okamžik dokončení výroby a používá se v případech, kdy
a) existuje stabilní trh se stabilní cenou,
b) produkt je standardizovaný (cenné kovy, zemědělské plodiny).
3) Okamžik obdržení platby za uskutečněný prodej a její použití připadá zejména v úvahu
v případech, ve kterých nelze k okamžiku prodeje spolehlivě ocenit výnos.
Kromě přístupu k rozpoznání výnosu na bázi kritické události existuje ještě možnost
zobrazovat a vykazovat výnos na základě akruální báze. Tento postup v podstatě odpovídá
předchozímu, navíc však obsahuje možnost, aby okamžik realizace výnosu nastal v průběhu
produkce výkonu, např.:

10
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a) dlouhodobé smlouvy, při nichž se výnos vykazuje obvykle metodou procenta
dokončení nebo metodou nulového zisku,
b) výnosy ze smluv založených na výpočtu ceny zakázky metodou „náklady plus
pevná odměna“,
c) nájemné, úroky a provize se stávají výnosem v okamžiku, kdy jsou vydělány na
základě podmínek uzavřené smlouvy,
d) služby (poradenské, právní), pokud výše nároku vůči zákazníkům se odvíjí od
rozsahu poskytnutých služeb.
2.3.4 Podstata nákladu a pravidla jeho rozpoznání a vykázání
2.3.4.1 Dvojí pojetí nákladů
Další a neméně zajímavou oblastí, se kterou se musíme vypořádat při výpočtu důchodu,
je otázka vymezení a vykázání nákladů, které bylo nutno vynaložit, abychom dosáhli výnosů.
Na tomto místě je nutné připomenout, že českému výrazu náklad v angličtině odpovídají dva
termíny, a to sice „cost“ a „expense“.
Cost (náklad výkonu) je ekonomická hodnota předmětu v peněžním vyjádření, kterého
se jednotka vzdala, aby získala v rámci transakce předmět jiný. Tato transakce může být jak
externí (např. nákup materiálu), tak interní (např. vstup materiálu do výroby). Důležité pro
costs je, že se jedná o ekonomické prospěchy, která stále zůstávají v nějaké podobě
v podniku. Náklady výkonu jsou v podstatě vyjádřením účelného vynaložení ekonomických
zdrojů v souvislosti s podnikatelskou činností.
Obr. 1: Náklad (cost) jako účelová spotřeba

Účelový charakter nákladu - cost

Vynaložený
ekonomický zdroj

Účel
výroba a prodej

Budoucí (větší)
ekonomický prospěch

Zdroj: Král B.: Manažerské účetnictví

Expense (náklad výsledku) představuje úbytek ekonomického prospěchu, který se
v účetním období projeví trvalým snížením vlastního kapitálu. Je to ta část výrobních činitelů
(ekonomických zdrojů), které tvoří (fyzickou) podstatu výkonů, které podnik právě prodal.
Výsledkový náklad je ve své podstatě ekonomický zdroj, který podnik musel obětovat, aby
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dosáhl výnos z prodeje. Náklady ve smyslu expense pak představují na základě požadavků
plynoucích z matching principu veličinu, která je vztahována k výnosům při zjišťování
hospodářského výsledku.
Časová odlišnost:
•
cost se projeví již v okamžiku vynaložení ekonomického zdroje a toto vynaložení
nevede k úbytku celkového majetku, ale pouze ke změně jeho struktury (cost se tedy
vyskytuje v rozvaze jako aktivum),
•
expense zachycujeme v účetnictví až v okamžiku, kdy ekonomický zdroj vyčerpal svoji
ekonomickou užitečnost; tímto okamžikem je (nejčastěji) prodej výrobků zákazníkovi a
původní náklad ve smyslu cost se prodejem stává výsledkovým nákladem ve smyslu expense
(a vstupuje do hospodářského výsledku).
Mohou nastat tedy tři základní situace během účetního období, které vedou buď ke
vzniku nákladu ve smyslu cost nebo expense:
•
vynakládání ekonomických zdrojů v souvislosti s pořízením aktiva vytváří costs, které
jsou vykazovány v rozvaze,
•
produkce výrobků vlastní činností vede k přeměně ekonomických zdrojů z jedné formy
do druhé; náklady na výrobek stále zůstávají ve formě costs a jsou vykazovány jako aktivum
v rozvaze,
•
na základě splnění podmínek (viz dále) pro uznání nákladu výsledku ve vazbě na
matching princip vzniká expense ve smyslu úbytku ekonomických zdrojů, což se projeví
snížením zisku sledovaného účetního období; tato forma nákladu je vykazována ve
výsledovce.
2.3.4.2 Matching princip
Zásada přiřazování nákladů věcně odpovídajícím výnosům (matching princip) je účetní
procedura, která vyžaduje v prvé řadě stanovit a vykázat výnos v jeho časové příslušnosti ke
sledovanému období. Poté následuje souměření výnosu se všemi oběťmi ekonomických
zdrojů, které podnik musel podstoupit, aby v běžném účetním období výnosu dosáhl. Náklad
může být s výnosem souměřen na základě třech pravidel:
1) Asociace příčiny a důsledku. V této situaci funguje matching princip na bázi rozeznatelné
pozitivní korelace costs s výnosy. V ideální situaci by byly veškeré costs přiřaditelné
k položkám prodaných výrobků a čistý zisk by se poté zjišťoval nikoliv za účetní období,
ale za jednotku výstupu. V praxi je toto ovšem nemožné, neboť jednotlivé produkční
cykly se vzájemně překrývají, což zabraňuje přesnému přiřazení vynaložených nákladů
jednotlivému výkonu. Tento typ nákladu výsledku je charakteristický tím, že nemůže
vzniknout, pokud není uskutečněn výnos z prodeje. Není-li výnos z prodeje, není ani
náklad spojený s prodejem a hospodářský výsledek (resp. příslušný mezisoučet) je roven
nule. Na druhou stranu, i když podnik nemá žádné výnosy a náklady z prodeje, může mít
náklady výkonu, a to pokud vyrábí výrobky (tj. přeměňuje costs z jedné formy do jiné),
přičemž během období žádný výrobek neprodal. Samozřejmě může nastat i druhá
možnost, podnik nic nevyrábí (nevynakládá žádné ekonomické zdroje a nemá tedy
náklady výkonu), ale pouze prodává výrobky, které vyrobil v předchozích účetních
obdobích; vznikají mu tedy výnosy z prodeje a jim odpovídající výsledkové náklady.
2) Systematická alokace na racionální bázi. Tou se rozumí proces, který jednotlivým
samostatným účetním obdobím přiřazuje podíl costs (aktivovaných v rozvaze) na základě
toho, v jakém rozsahu dané aktivum přispělo k dosažení výnosů. Typickým příkladem
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mohou být např. odpisy administrativních budov a další náklady, které souvisejí se
zabezpečením podnikatelského procesu jako celku. Tyto alokace by měly splnit některé
podmínky (jednoznačnost, aditivnost, udržitelnost), jejichž splnění je však v praxi
v podstatě vyloučené, neboť neexistují objektivní prostředky kontroly přesnosti
alokačního procesu. Toto je zapříčiněno faktem, že účetní procedura alokace nemá svůj
empirický protějšek v reálném světě.
3) Okamžité rozpoznání a vykázání nákladu. Týká se to těch costs, které už nevyhovují
definici aktiva a nemohou být dále vykazovány v rozvaze, neboť již nepřinesou
v budoucnosti ekonomický prospěch – např. aktiva zničená živelnou katastrofou, výsledky
vlastního vývoje, které nelze přivést k praktickému využití, ztráta hodnoty aktiv, apod.
2.4 Některé slabiny akruálního účetnictví
2.4.1 Podstata problému
Základní problém akruálního účetnictví spočívá v tom, že z krátkodobého hlediska se
mohou odlišovat hospodářské výsledky a peněžní toky. Tento nesoulad může být dokonce
klíčovým elementem pro další pokračování činnosti podniku. Zatímco akruální účetnictví je
základem analýzy dlouhodobé ziskovosti, tak peněžní toky jsou důležitým faktorem
solventnosti a likvidity, aby podnik byl schopen dostát svým dluhům a zajistil si tak přežití.
Z tohoto důvodu někteří teoretici upřednostňují odvozovat hospodářský výsledek na bázi
peněžních toků. Účetní systémy využívající peněžní bázi lze vymezit v několika
modifikacích:
1) Účetnictví na čisté peněžní bázi – hospodářský výsledek je souhrnem všech peněžních
příjmů a peněžních výdajů, které se uskutečnily ve sledovaném období.
2) Účetnictví na bázi peněžních toků – hospodářský výsledek je souhrnem všech peněžních
příjmů a peněžních výdajů, které se uskutečnily ve sledovaném období, přičemž všechny
peněžní toky sledujeme ve vazbě na uskutečněné prodejní operace; tj. sledují se veškeré
operace související s prodejem a výrobou výrobků či nákupem zboží (tj. ve smyslu výnosů
a nákladů v akruálním účetnictví), ale hospodářský výsledek je tvořen jen těmi položkami,
u kterých došlo ve sledovaném účetním období k odpovídajícímu peněžnímu plnění.
3) Účetnictví na bázi alokovaných peněžních toků – základ je stejný jako u předchozího
systému. Navíc peněžní toky jsou děleny na „reálnou“ a „nereálnou“ složku; druhá
skupina cash-flow (např. výdaje s pořízením dlouhodobých aktiv) může být alokována
(přiřazena) i do jiných období než je období, ve kterém byly peněžní toky uskutečněny.
V účetní literatuře (např. SFAC č. 1) se uvádí, že informace o důchodu a jeho složkách,
které se získají procedurami akruálního účetnictví, podávají lepší náznaky výkonnosti
podniku než je tomu v případě peněžních příjmů a výdajů. V rámci akruálního účetnictví se
sleduje celý proces investování peněžních prostředků do různých aktiv a na různé činnosti a
jejich zpětného návratu ve formě peněžních příjmů zpět do podniku. Peněžní účetnictví se
zajímá spíše o začátek (výdaj peněz) a o konec tohoto procesu (příjem peněz). Ačkoliv vzácné
ekonomické zdroje jsou převážně investovány v peněžní podobě s cílem dosáhnout jejich
zhodnocení též v peněžní formě, obvykle platí, že období, ve kterém dochází k investování
peněz, se obvykle nekryje s obdobím, ve kterém dochází k náběhu výnosu z této investice.
Podnikatelský proces se skládá z komplexních finančních a výrobních činností, jejichž úplné
dokončení bývá někdy otázkou i několika let. A to respektují účetní procedury akruální báze a
vykázané výdělky v podobě rozdílu výnosů a nákladů podávají lepší obraz o výkonnosti
podniku za účetní období než rozdíl peněžních příjmů a výdajů.
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2.4.2 Reakce na problém – klasický vs. alternativní přístup
Z těchto důvodů se při transakčním přístupu k odvozování výsledku hospodaření
výhradně používá dekompozice totálního zisku do jednotlivých období na základě příčin, tj.
pomocí akruálních kategorií výnosů a nákladů. Možný rozpor mezi schopností zhodnocovat
zdroje v podobě zisku a schopností toto zhodnocení přeměnit i v náležitý tok peněžních
prostředků se řeší pomocí sestavování výkazu peněžních toků. Úkolem výkazu cash-flow je
podávat informace o změnách ve finanční pozici podniku a na základě jeho analýzy (ve vazbě
na ostatní výkazy) by si uživatelé měli být schopni učinit názor na schopnost vedení podniku
vytvářet peněžní příjmy a na způsoby jejich utrácení.
Přesto tento přístup nemusí být vždy nejvhodnější, a to zvláště pokud jsou ve výkazu
cash-flow prezentovány peněžní toky nepřímou metodou, tj. jsou-li peněžní toky skryty za
úpravami zisku (ztráty) zjištěného na akruální bázi o položky, jež nejsou svojí povahou
peněžními toky, resp. které se stanou peněžními toky až v obdobích následujících. Druhou
nevýhodou tohoto přístupu může být i ten fakt, že po obsahové stránce se může výsledovka
výrazně odlišovat od výkazu cash-flow. Proto by se neměl apriori zavrhovat zisk odpočtený
jako rozdíl mezi peněžními příjmy a peněžními výdaji. Peněžní zisk totiž může při splnění
určitých podmínek přinést podobně užitečné či dokonce i užitečnější informace než zisk
akruální. Těmito podmínkami podle mého názoru jsou:
•
krátký (limitně nulový) časový odstup mezi uskutečněním výnosu a příjmem peněz na
jedné straně a vynaložením nákladu a vydáním odpovídajícího peněžního plnění na straně
druhé,
•

malý podíl odpisovaných aktiv na bilanční sumě,

•
krátký provozní cyklus, tj. existence velkého počtu taktů „peníze – výkon – více peněz“
během účetního období.
Současné splnění těchto podmínek vede k tomu, že peněžní zisk se příliš neodchyluje
od zisku akruálního a vedle informace o podnikatelské zdatnosti managementu navíc
poskytuje užitečnou informaci o tom, zda se během účetního období daří vytvářet v rámci
výdělečné činnosti peněžní příjmy či nikoliv. A svojí povahou by se stal pravděpodobně i
důležitým kritériem, na základě kterého by docházelo k hodnocení kvality managementu. Na
obecné úrovni lze jen obtížně určit, u jakého okruhu podnikatelských subjektů by dané tři
podmínky mohly být splněny.
Nicméně se můžeme rozumně domnívat, že by tato možnost připadala v úvahu zejména
u účetních jednotek podnikajících v oblasti poskytování služeb (poradenství, pohostinství,
zprostředkování, apod.). Naopak u výrobních podniků zůstává akruální účetnictví
nenahraditelným prostředkem při zkoumání podnikatelské zdatnosti managementu v podobě
výkonnosti podniku za účetní období. Přesto by ale stálo za úvahu, zda by nebylo vhodné
nějakým způsobem upravit obsah výsledovky tak, aby poskytovala užitečnější informace ve
smyslu schopnosti přeměňovat akruální zisk na peněžní formu. Jednou z možných cest podle
mého názoru by mohlo být členění položek výsledovky v kontextu toho, jakým způsobem
jsou zveřejňovány informace ve výkazu peněžních toků, tj. např. zveřejňovat hlavní skupiny
hrubých výnosů a nákladů, resp. čistých zisků a ztrát v členění za provozní činnost, investiční
činnost a financování.
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3 Výkonnost podniku a její měření
3.1 Úplný výsledek hospodaření – základní charakteristika
3.1.1 Otevřené otázky
Úkolem účetního výkaznictví je mimo jiné i zveřejňovat informace, které jsou užitečné
v procesu hodnocení finanční výkonnosti účetní jednotky za určité období. Investorům,
věřitelům a ostatním uživatelům účetních výkazů pomáhají tyto informace o minulosti
posoudit možnosti budoucího rozvoje daného podniku. Přestože všechna rozhodnutí o alokaci
vzácných zdrojů berou v potaz zásadně očekávanou budoucí výkonnost podniku, tato
očekávání se v mnoha případech opírají o znalost informací, které indikují, do jaké míry se
managementu dařilo zhodnocovat vložené zdroje v minulosti.
Z těchto důvodů se klade (a často i neoprávněně) největší důraz na vykázání „reálné“
výkonnosti podniku, a to v podobě co nejpodrobnějších informací o výdělcích a jejich
jednotlivých složkách. Přestože jsou do podniků investovány peněžní prostředky a investoři
požadují výnos ze svých investic v penězích, tak při predikci schopnosti podniku vytvářet
v budoucnosti dostatečnou výši peněžních přítoků se primárně zajímají o výdělečnou sílu
podniku na bázi akruálních výdělků. Výkazy zobrazující peněžní důsledky hospodářských
transakcí nemohou během krátkého časového období, ke kterému se vztahují (rok v případě
řádné závěrky a čtvrtletní či půlrok v případě mezitímního výkaznictví), podávat informace,
zda se svěřené prostředky daří zhodnocovat či nikoliv.
Akruální zisk zjišťujeme za jednotlivá účetní období na bázi časové souvislosti
dosažených výnosů vzhledem k sledovanému období a na bázi věcného souměření výnosů
s náklady, které umožnily vznik těchto výnosů. Za celé fungování podniku je celkový
vykázaný akruální důchod roven čistému přírůstku peněžních prostředků (po vyloučení
přímých kapitálových změn), ale vztah mezi výnosy a příjmy (resp. náklady a výdaji) během
účetního období je značně volný. Hlavní rozdíl mezi periodickým odpočtem zisku spojitým a
nespojitým způsobem lze identifikovat v odlišném načasování okamžiku rozeznání výnosu a
ostatních složek důchodu od náběhu odpovídajícího peněžního toku. Proto je účetní zisk
určený na akruální bázi považován za lepší měřítko výkonnosti podniku než zisk peněžní.
V dalším textu se budu zabývat různými problematickými otázkami v souvislosti s odvozením
periodického důchodu na bázi akruálního odpočtu výnosů a nákladů.
Přestože většina účetních systémů (a české účetnictví není výjimkou – viz kapitola 5.2)
využívá pro zjišťování zisku za pravidelné časové intervaly přístup aplikující procedury
akruálního účetnictví, zůstává stále otevřen vzájemný vztah mezi přístupem k zjištění
důchodu na akruální bázi a konceptem uchování kapitálu. Pokusím se tedy nalézt odpověď na
tyto tři otázky:
1) Vylučuje výběr akruální báze pro výpočet zisku možnost zohledňovat uchování kapitálu?
2) Pokud je myslitelné skloubit akruální účetnictví s konceptem uchování kapitálu, je
akruální zisk slučitelný pouze s některými z variant uchování kapitálu či se všemi?
3) Jakým způsobem se oba pohledy dají zakomponovat do účetnictví a účetních výkazů?
3.1.2 Artikulace prvků účetních výkazů
Odpověď na první dvě otázky se skrývá v tzv. artikulaci (vzájemném propojení) všech
prvků účetních výkazů. Prvky akruálního účetnictví jsou dvojího typu – stavové a tokové.
Mezi stavové prvky patří aktiva, dluhy a vlastní kapitál; tyto bilanční elementy vyjadřují výši
ekonomických zdrojů, výši nároků na tyto zdroje a podíl vlastníků na těchto zdrojích
k určitému časovému okamžiku. Výnosy a náklady patří mezi tokové (proudové) veličiny,
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které popisují kumulativní efekty různých událostí a transakcí na podnik za určitý časový
interval. Tyto dvě skupiny účetních položek jsou vzájemně propojené v tomto smyslu (SFAC
č. 6):
•
náběh proudových prvků vede ke změnám stavových veličin a v každém okamžiku jsou
stavové veličiny výsledkem kumulovaného vzrůstu tokových veličin,
•
vzrůst (pokles) aktiva11 musí být nutně doprovázen odpovídajícím poklesem (vzrůstem)
jiného aktiva nebo odpovídajícím vzrůstem (poklesem) dluhu nebo vlastního kapitálu.
Tyto dva vztahy jsou souhrnně označovány jako artikulace (skloubení) účetních prvků.
Důsledkem tohoto skloubení je vzájemné provázání všech účetních výkazů ve smyslu, že
stavové výkazy závisejí na tokových výkazech a naopak. Artikulace účetních prvků zároveň
umožňuje, aby akruální účetnictví mohlo při výpočtu důchodu za účetní období zohledňovat
jakékoliv pojetí uchování kapitálu.
Výběr konceptu uchování (obnovy) kapitálu je nezbytnou podmínkou v procesu
oddělení výnosu z kapitálu od obnovy kapitálu. Výnosem z investovaného kapitálu může být
jenom ta část přítoků ekonomických hodnot, která převyšuje částku nezbytnou k obnově a
uchování kapitálu na jeho počáteční úrovni. Existují dva přístupy k uchování kapitálu –
finanční nebo fyzický koncept. V případě finančního pojetí uchování kapitálu je výnosu
z investice dosaženo, pokud peněžní částka podnikových čistých aktiv na konci účetního
období převyšuje peněžní hodnotu čistých aktiv z počátku období (po vyloučení vlastnických
transakcí s vlastním kapitálem). U fyzického pojetí lze dosáhnout výnosu z kapitálu jenom za
předpokladu, že fyzická produkční kapacita na konci účetního období je vyšší než počáteční
kapacita produkce (po vyloučení vlastnických transakcí s vlastním kapitálem). Finanční
uchování kapitálu lze využít v kombinaci s jakoukoliv oceňovací základnou; fyzické pojetí si
žádá, aby veškerá aktiva byla oceněna jejich běžnou tržní hodnotu, konkrétně běžnou cenou
obnovy.
Ústředním elementem, ve kterém se oba koncepty zachování kapitálu rozcházejí, je
způsob nakládání s efekty cenových změn na aktiva, kterými účetní jednotka disponovala
během účetního období, a na dluhy, jež během účetního období byla účetní jednotka povinna
uhradit. V případě finančního kapitálu jsou cenové změny považovány za zisky/ztráty
z držby a jsou jako takové součástí výnosů z kapitálu a tedy i jednou ze složek důchodu.
Naopak u fyzického konceptu uchování kapitálu se s efekty změn cen zachází odlišně.
Dopady cenových změn jsou považovány za úpravy vedoucí k uchování kapitálu
v nezmenšené (nezhoršené) podobě, a proto jsou zahrnovány do vlastního kapitálu a jsou tak
ve své podstatě obnovou kapitálu.12
Nyní zbývá nalézt účetní postup, který umožňuje zkombinovat akruální bázi
odvozování zisku s variantními koncepty záchovy kapitálu. V praxi, a to zejména
v systémech, které jsou založené na respektování všeobecných účetních principů, se prosadil
nový účetní výkaz, jehož úkolem je poskytovat kompletní informace o celkové výdělečné
schopnosti podniku za sledované účetní období. Toho je dosaženo prostřednictvím
prezentování informací o tzv. úplném (souhrnném) výsledku hospodaření.
3.1.3 Definice úplného výsledku hospodaření
Úplný výsledek hospodaření udává celkovou změnu vlastního kapitálu podniku během
11

Toto tvrzení je nevyhnutelným důsledkem bilančního principu, resp. bilanční rovnice v dynamickém pojetí.
Otázky spojené s uchováním kapitálu a způsoby účetního zacházení s důsledky cenových změn při různém
pojetí uchování kapitálu jsou samostatnou a velmi zajímavou kapitolou determinace zisku. Pro bližší diskuzi
jednotlivých přístupů viz např. Procházka (2004).
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účetního období, jež je důsledkem událostí a transakcí ovlivňujících výši vlastního kapitálu.
Z výčtu těchto transakcí je nutno vyloučit ty, které představují přímé operace vlastníků
s vlastním kapitálem podniku (např. dodatečné vklady do podniku nebo výběry z podniku).
Úplný výsledek hospodaření spočteme jako celkovou změnu vlastního kapitálu, ke které došlo
prostřednictvím nikoliv-vlastnických operací. Nezbytným předpokladem pro poskytnutí
tohoto typu informací je separace transakcí, které mění souhrnnou výši vlastního kapitálu, na
transakce působivé a nepůsobivé. Nepůsobivé transakce jsou takové, které sice zvyšují či
snižují vlastní kapitál, ale nejsou důsledkem výdělečných aktivit účetní jednotky. V zásadě
existují dva typy nepůsobivých transakcí, které mohou být definovány následovně (SFAC
č. 6):
1) Investice vlastníků vedou ke zvýšení vlastního kapitálu podnikatelské jednotky z důvodu
transferu ekonomických hodnot s cílem získat nebo zvýšit vlastnický podíl v dané
jednotce. Tento vklad může nabývat různých podob, nejčastěji se jedná o převod aktiv, ale
lze uvažovat i poskytnutí služeb, případně může být vlastnický podíl nabyt přeměnou
dluhu.
2) Výplaty vlastníkům snižují vlastní kapitál podniku z důvodu transferu aktiv, poskytnutí
služeb či vznikem dluhu vůči vlastníkům, přičemž tyto převody vedou k poklesu
vlastnického podílu v podniku.
Všechny ostatní operace, které mění celkovou výši vlastního kapitálu, jsou působivými
transakcemi a jsou determinanty úplného výsledku hospodaření. Souhrnný výsledek
hospodaření může být důsledkem:
1) směnných transakcí účetní jednotky s ostatními ekonomickými subjekty (kromě
vlastníků),
2) produkčního procesu účetní jednotky,
3) cenových změn a ostatních dopadů, které plynou ze vztahu podniku k jeho právnímu,
sociálnímu, politickému a fyzickému okolí.
První dvě skupiny operací představují hlavní výdělečné aktivity podniku, které jsou
prostředkem pro naplnění základních funkcí, pro něž byl podnik založen. Výrobou a prodejem
výrobků a poskytováním služeb má být dosaženo dostatečných výnosů, kterých může být
využito k výplatě odměn investorům. Výroba a prodej jsou považovány za hlavní, ale nikoliv
jediné zdroje důchodu. Účetní jednotka se někdy stává účastníkem transakcí, které představují
výjimku z hlediska jejich základní podnikatelské aktivity. Mimoto všechny ekonomické
subjekty působí v daném institucionálním rámci a souhrnný výsledek hospodaření může tak
být výsledkem i takových událostí a okolností, které jsou částečně či zcela mimo kontrolu
účetní jednotky. Souhrnný výsledek hospodaření lze nadefinovat jako rozdíl výnosů a nákladů
v obecném pojetí.
3.2 Složky úplného výsledku hospodaření
3.2.1 Základní složky
Výnos (v obecném pojetí) je zvýšením ekonomického prospěchu během účetního
období, které je spojeno se zvýšením čistých aktiv podniku a které se v konečném důsledku
projeví ve zvýšení vlastního kapitálu, přičemž toto zvýšení není způsobeno vklady vlastníků
do podniku.
Náklad (v obecném pojetí) je snížením ekonomického prospěchu, ke kterému došlo
během účetního období, které je doprovázeno poklesem čistých aktiv a které se v konečném
důsledku projeví snížením vlastního kapitálu, přičemž tento pokles není způsoben výběry
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vlastníků z podniku.
Ačkoli veškeré operace, které mění výši souhrnného výsledku hospodaření, mají ve
svém důsledku stejný dopad na peněžní prostředky, peněžní příjmy a výdaje se mohou lišit
z hlediska stability, rizika a předvídatelnosti. Vlastnosti jednotlivých složek úplného výsledku
jsou ve znamení značných rozdílů, což si vyžaduje alternativní přístup k informačnímu
zobrazení jednotlivých složek. Toto je důvodem, proč dochází k podrobnější klasifikaci
výnosů a nákladů v obecném pojetí. SFAC č. 6 rozeznává čtyři základní komponenty
souhrnného výsledku hospodaření.
1) Revenue13 - výtěžky jsou vzrůsty či jiná vylepšení čistých aktiv, které jsou výsledkem
dodání zboží, výroby výrobků, poskytnutí služeb nebo jiných aktivit, které jsou svojí
podstatou hlavními výdělečnými aktivitami podniku.
2) Expense - výsledkovými náklady jsou poklesy či jiná zhoršení čistých aktiv, které jsou
způsobeny dodáním zboží, výrobou výrobků, poskytnutí služeb či vykonáváním jiných
aktivit, které jsou svojí podstatou hlavními výdělečnými aktivitami podniku.
3) Gains - hodnotové přínosy jsou vzrůsty či jiná vylepšení čistých aktiv, které pocházejí
z okrajových či náhodných transakcí účetní jednotky či které pocházejí ze všech ostatních
událostí a transakcí, které zvyšují vlastní kapitál jinou cestou než výtěžky či investicemi
vlastníků.
4) Losses - hodnotové újmy jsou poklesy či jiná zhoršení čistých aktiv, které pocházejí
z okrajových či náhodných transakcí účetní jednotky či které pocházejí ze všech ostatních
událostí a transakcí, které snižují vlastní kapitál jiným způsobem než náklady výsledku či
výplatou vlastníkům
3.2.2 Podstata výtěžků, výsledkových nákladů, hodnotových přínosů a újem
Výtěžky jsou skutečné nebo očekávané peněžní příjmy (či peněžní ekvivalenty), které
vznikly nebo poplynou do podniku jako důsledek hlavní výdělečné činnosti dané účetní
jednotky. Zvýšení čistých aktiv, které doprovází vznik výtěžků, může nabývat mnoha podob,
může se jednat např. o:
•

peněžní příjem,

•

vznik pohledávky vůči zákazníkům,

•

přijetí jiného aktiva,

•

obdržení služby,

•

zvýšení hodnoty výrobků vyráběných ve vlastní režii.

Rovněž i tak transakce, které zapříčiňují náběh výtěžků, se vyskytují v mnoha formách
a bývají různě nazývány, např.:
•

výkon,

•

dodávka,

•

prodej,

•

poplatek,

13

Čeština nemá pro anglický termín revenue vhodný ekvivalent, který by přesně charakterizoval podstatu tohoto
účetního prvku. V dalším textu budu pro termín revenue používat výraz výtěžek (i když ani tento termín není
úplně výstižný), případně výnos bez bližšího označení. Stejný názvoslovný problém se týká i ostatních elementů
souhrnného výsledku hospodaření.
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•

úrok,

•

dividenda,

•

autorský honorář,

•

licenční poplatek,

•

nájemné, apod.

Výsledkové náklady představují skutečné nebo očekávané odlivy peněžních prostředků
(či peněžních ekvivalentů), které se udály nebo které nastanou v důsledku vykonávání aktivit,
které jsou jádrem výdělečné činnosti podnikatelské jednotky. Snížení čistých aktiv, které je
spojené se vznikem nákladu, může nabývat různých podob, např.:
•

snížení peněžních prostředků,

•

snížení jiných aktiv (spotřeba materiálu, opotřebení dlouhodobých aktiv),

•

vznik dluhů (z titulu užití pracovní síly, z titulu spotřeby elektrické energie).

Transakce, jež dávají vzniknout výsledkovému nákladu, se taktéž objevují v mnoha
formách, nejčastěji se jedná o náklady:
•

prodaného zboží či prodaných výrobků,

•

na poskytnutí služeb,

•

odpisy,

•

úroky,

•

nájemné,

•

platy a mzdy.

Hodnotové přínosy a újmy vznikají v důsledku působení transakcí z okrajových či
vedlejších činností, případně z událostí pocházejících z vnějšího okolí podniku, které jsou
v podstatě mimo kontrolu managementu účetní jednotky. Tyto složky úplného výsledku
hospodaření můžeme klasifikovat různými způsoby. Některé jsou čistým rozdílem plynoucím
z porovnání výdělku a oběti z transakcí, které nepatří mezi hlavní výdělečnou činnost
podniku. Příkladem může být prodej finančních investic či prodej vyřazených dlouhodobých
hmotných a nehmotných aktiv. Hodnotové přínosy a újmy mohou být způsobeny i
transakcemi, které představují jednostranný transfer ekonomických prospěchů mezi danou
účetní jednotkou a ostatními subjekty – za příklad lze uvést dary, dotace, soudní spory
(povinnost platit či naopak nárok na plnění), pokuty.
Další skupina událostí, které mohou vést k vykázání hodnotových přínosů a újem, se
týká změny tržní hodnoty aktiv v držení účetní jednotky (či změny hodnoty nesplacených
dluhů). Do této skupiny patří např. vykázání znehodnocení aktiv v rámci uplatňování zásady
opatrnosti, a to v podobě vytvoření opravné položky k určitému aktivu, pokud účetní hodnota
tohoto aktiva převyšuje jeho zpětně získatelnou částku. Dále je možné mezi tyto hodnotové
přínosy a újmy zařadit změny ocenění těch bilančních pozic, které se musí či mohou oceňovat
k datu účetní závěrky ve fair-value. Jednostrannými hodnotovými újmami jsou i újmy
způsobené přírodními a politickými katastrofami jako jsou např. záplavy, zemětřesení,
znárodnění.
3.2.3 Společné a rozdílné vlastnosti jednotlivých prvků
Rozdíl mezi výtěžkem a hodnotovým přínosem, resp. rozdíl mezi výsledkovým
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nákladem a hodnotovou újmou může být značně volný, ale taktéž si dané dvojice mohou být
velmi blízké. Důležité pro rozlišení, zda daná položka je výtěžkem či hodnotovým přínosem,
je podstata transakce, která vedla k vykázání jedné ze dvou forem výnosu v obecném pojetí.
Pokud se daná transakce vztahuje k základním podnikatelským aktivitám účetní jednotky a
splňuje další podmínky pro její uznání jako výnosu, pak dochází v účetnictví k vykázání
výtěžku. Pokud naopak výnos vznikl v důsledku aktivity, kterou podnik podstupuje zcela
výjimečně, potom vstoupí finanční efekt dané transakce do úplného výsledku jako hodnotový
přínos. Stejné podmínky platí i pro vztah mezi nákladem a hodnotovou újmou. Přestože
definice jednotlivých prvků souhrnného výsledku hospodaření je poměrně jednoznačná, nelze
explicitně říct, že určitý typ transakcí má povahu výtěžku (resp. nákladu) a jiný typ transakcí
má za následek vykázání hodnotových přínosů (resp. újem).
Přiřazení dané transakce do správné skupiny vždy záleží na specifických podmínkách
konkrétní účetní jednotky. Například prodej cenných papírů bude výtěžkem u investiční
společnosti, neboť nákup a prodej cenných papírů je její základní podnikatelskou činností.
Naopak prodej cenných papírů, do kterých uložila volné peněžní prostředky spediční firma,
bude pro tuto společnost na základě vztahu mezi prodejní a nákupní cenou hodnotovým
přínosem či hodnotovou újmou. Z hlediska účetního zobrazení jednotlivých složek úplného
výsledku se v praxi prosazuje zásada, že výtěžky a výsledkové náklady jsou prezentovány
v hrubých přírůstcích a hrubých úbytcích čistých aktiv; naopak hodnotové zdvihy a újmy
jsou obvykle vykazovány v čisté (kompenzované) částce.
3.3 Vykazování úplného výsledku hospodaření
3.3.1 Základní koncepční úkoly
Informace o dekomponovaných složkách úplného výsledku hospodaření a jejich
vzájemných kombinacích14 jsou v procesu rozhodování uživatelů účetních výkazů užitečnější
než jediné souhrnné číslo. Investoři se obvykle zajímají nejen, o kolik se změnilo čisté
bohatství podniku,15 ale taktéž o to, jaké příčiny podnítily změny vlastního kapitálu. V této
souvislosti se musíme vypořádat s několika klíčovými úkoly:
1) Na kterých místech účetních výkazů se lze setkat s různými komponenty úplného
výsledku hospodaření?
2) Pokud se dané položky vyskytují ve více výkazech, je vhodné sestavovat speciální výkaz,
ve kterém budou všechny položky zobrazeny společně?
3) Jakou zvolit úroveň agregace podobných položek?
4) Existují nějaké mezisoučty úplného výsledku hospodaření, na které je kladen zvláštní
důraz? Měly by být proto ve výkazech zobrazovány na zvláštních řádcích?
5) Jaká položka by měla být na posledním řádku, jakožto výraz cílové informace, ke kterému
výkaz (výkazy) souhrnného výsledku směřují?
6) Lze nějakou položku, resp. nějaký mezisoučet úplného výsledku hospodaření přirovnat
14

Jednou z nejvíce sledovaných veličin, kterou získáme jako rozdíl některých skupin komponentů, je tzv. hrubá
marže – zjistíme ji jako rozdíl mezi tržbami z prodeje zboží a nákladů prodaného zboží u obchodního podniku,
resp. jako rozdíl mezi tržbami z prodeje výrobků a nákladů prodaných výrobků u výrobního podniku. Dlužno
podotknout, že v případě druhového členění nákladů provozní činnosti není možné v případě výrobního podniku
hrubou marži z údajů výsledovky odvodit.
15
V extrémním případě lze totiž zisk/ztrátu zjistit, aniž by bylo vedeno řádné účetnictví. Hospodářský výsledek
lze vypočíst jako rozdíl mezi vlastním kapitálem na konci období a vlastním kapitálem na počátku období,
samozřejmě po vyloučení vlastnických transakcí, přičemž velikost vlastního kapitálu v kterémkoliv okamžiku se
vypočte za pomocí jednoho z prvků účetní metody práce – inventarizací aktiv a dluhů.
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důchodu (zisku) v ekonomickém pojetí?
Budeme-li hledat odpověď na první otázku, dospějeme k závěru, že výnosy a náklady
v obecném pojetí se nacházejí ve dvou výkazech. Prvním z nich je samozřejmě výsledovka,
kde nalezneme veškeré výtěžky (revenues) a veškeré výsledkové náklady (expense); kromě
těchto tradičních položek jsou do výsledovky zachycovány některé z hodnotových přínosů
(gains) a újmů (losses). Druhým výkazem, ve kterém se vyskytují složky úplného výsledku
hospodaření, je rozvaha. Konkrétně se jedná o určité položky povahy hodnotových přínosů a
újem, které jsou vykazovány přímo ve vlastním kapitálu. Veškeré obecné výnosy a náklady se
projeví ve vlastním kapitálu, ať již přímo či nepřímo, jak lze vidět na následujícím obrázku,
který schématicky popisuje výskyt obecných výnosů a nákladů v základních účetních
výkazech.
Obr. 2: Zobrazení výnosů a nákladů v účetních výkazech

Kde najdeme výnosy a náklady?
VLASTNÍ KAPITÁL
I)
II)
III)

a) VKLADY od vlastníků

(+)

b) VÝBĚRY vlastníky

(--)

a) GAINS

(vykazované rozvahově)

(+)

b) LOSSES (vykazované rozvahově)

(--)

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za období

(+/--)

VÝSLEDOVKA
EXPENSES

REVENUES

- náklady ze zákl. výdělečné činnosti

- výnosy ze zákl. výdělečné činnosti

LOSSES

GAINS

- vykazované výsledkově

- vykazované výsledkově

Po definičním vymezení a zařazení jednotlivých složek úplného výsledku hospodaření
můžeme přistoupit k přiřazení konkrétních položek do odpovídající skupiny. Nejobtížnější se
samozřejmě jeví rozčlenění přínosů a újem na část, která je zobrazovaná výsledkově, a na
část, která se vykazuje přímo ve vlastním kapitálu v rozvaze. Pro toto rozlišení neexistuje
vyčerpávající a jednoznačné kritérium, na základě kterého bychom mohli rozhodnout, zda
určitou transakci povahy přínos/újma vykázat přímo v kapitálu nebo nepřímo prostřednictvím
hospodářského výsledku. Zařazení se většinou řídí selským rozumem, převládající praxí a
zejména ustanoveními příslušných účetních předpisů a standardů. Pokud si vyberu za vzor
některá z ustanovení IAS/IFRS, tak se můžeme setkat s následující klasifikací a zařazením
hodnotových přínosů a újem:
•
prodej dlouhodobého majetku bude vykázán jako gain ve výsledovce, pokud prodejní
cena aktiva je vyšší než jeho zůstatková cena,
•
prodej dlouhodobého majetku bude vykázán jako loss ve výsledovce, pokud prodejní
cena aktiva je nižší než jeho zůstatková cena,
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•

darovaný majetek je vykázán jako loss ve výsledovce, a to v částce zůstatkové ceny,

•
majetek zničený živelnou pohromou je vykázán jako gain ve výsledovce, pokud náhrada
od pojišťovny přesáhne škodu vzniklou na daném majetku,
•
majetek zničený živelnou pohromou je vykázán jako loss ve výsledovce, pokud podnik
nezískal náhradu od pojišťovny nebo náhrada je nižší než škoda vzniklá na majetku,
•
změna ocenění investic zařazených ve skupině „held for trading“ (cenné papíry
k obchodování), dle směru změny fair-value se projeví jako gain či loss ve výsledovce,
•
dočasné snížení hodnoty aktiv (viz zásada opatrnosti) se projeví v podobě tvorby
opravných položek jako loss ve výsledovce; případný růst hodnoty aktiva v dalším období se
zaznamená jako gain ve výsledovce,
•
změna ocenění investic zařazených ve skupině „available for sale“ (cenné papíry
k prodeji), dle směru změny fair-value se vykáže jako gain či loss přímo ve vlastním kapitálu,
•
pokud podnik využije alternativního řešení ocenění dlouhodobých hmotných a
nehmotných aktiv dle standardů IAS 16 a IAS 38, které umožňuje tato aktiva pro potřeby
účetního výkaznictví vykazovat ve fair-value, pak rozdíly v ocenění se zaznamenají jako gain
či loss přímo do vlastního kapitálu.
3.3.2 Klasifikace a agregace složek úplného výsledku hospodaření
Vyřešením prvního problematického okruhu se otevírá prostor pro posouzení možných
reakcí na ostatní uvedené úkoly. Výše položené otázky spolu velmi úzce souvisejí, takže
odpověď na ně budu hledat simultánně a ne vždy v uvedeném pořadí. Úplný výsledek
hospodaření obsahuje veškeré výtěžky, výsledkové náklady, hodnotové přínosy a hodnotové
újmy. Jak jsem uvedl, jednotlivé jeho složky se obvykle nacházejí ve dvou výkazech – ve
výsledovce a v rozvaze. Proto se v praxi prosadilo členění úplného výsledku na dvě relativně
samostatné části.
1) Čistý zisk za účetní období, který je zobrazen ve výsledovce jako rozdíl výtěžků a
hodnotových přínosů na jedné straně a výsledkových nákladů a hodnotových újem na
straně druhé, přičemž transakce, které zapříčinily vznik těchto komponentů souvisejí
s obvyklou činností účetní jednotky. Jinými slovy do čistého zisku nevstupují položky,
které jsou svojí povahou mimořádné a neopakovatelné.
2) Zbývající úplný výsledek hospodaření je tvořen zbývajícími složkami úplného výsledku
hospodaření, které nejsou zahrnuty do čistého zisku za účetní období.
Pokud bychom se zajímali o podrobnější členění položek a jejich vzájemnou agregaci
v rámci těchto dvou hlavních částí úplného výsledku hospodaření, bývá účetním jednotkám
ponechána volnost, aby hospodářské transakce a jejich důsledky prezentovaly způsobem,
který nejlépe vyhovuje podmínkám uvažované účetní jednotky vzhledem k informačním
potřebám uživatelů účetní závěrky této společnosti. Obvykle ovšem platí pravidlo, že
souhrnný výsledek hospodaření jako cílová informace je vykázán na posledním řádku výkazu,
ve kterém je zobrazen zbývající úplný výsledek hospodaření.
Úplný výsledek hospodaření podává informaci o nikoliv-vlastnických změnách
vlastního kapitálu podniku za účetní období a o příčinách těchto změn. Prezentováním těchto
informací účetní jednotka reaguje na požadavky uživatelů účetní závěrky, aby jim byly
předkládány kompletní informace o příčinách změn podnikových čistých aktiv, ať již v oblasti
hlavních provozních činností, vedlejších činností, ale i efekty událostí a transakcí, které
ovlivňují účetní jednotku z vnějšího okolí a jejichž kontrola managementem je omezená či
dokonce vyloučená. Protože události a transakce, které mají dopad na podnik, se různí svojí
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povahou, tak i jednotlivé komponenty úplného výsledku hospodaření se liší z hlediska
nahodilosti či opakovatelnosti, rizika či jistoty. Pro lepší informační potenciál účetních
výkazů se na jedné straně některé skupiny výnosů a nákladů v obecném pojetí osamostatňují a
na druhé straně se některé příbuzné položky agregují pod souhrnné označení. SFAC č. 5 v této
souvislosti operuje se třemi základními pojmy:
•

úplný výsledek hospodaření (comprehensive income),

•

čistý zisk za účetní období (net income),

•

výdělky (earnings).

Podle představ FASB by účetní jednotky měly v rámci předkládané účetní závěrky
vykazovat informace o své výkonnosti v takovém členění, aby uživatelé zjistili tyto tři
základní veličiny, které indikují schopnost podniku zhodnocovat vložené ekonomické zdroje.
Vedle tohoto požadavku FASB podporuje i podrobnější členění a dílčí agregace jednotlivých
složek úplného výsledku hospodaření. Jednu z variant, jak by mohl vypadat výkaz úplného
výsledku hospodaření, znázorňuje Obr. 3 (na další stránce).
Naznačený formát výkazu umožňuje identifikovat vztahy mezi hlavními třemi
kategoriemi úplného výsledku hospodaření. Zásadní rozdíl mezi výdělky a čistým ziskem
(ztrátou) za účetní období spočívá v tom, že výdělky nezahrnují souhrnné dopady ze změn
účetních metod a pravidel. Výdělky jsou takto základním měřítkem výkonnosti za sledované
účetní období a jsou z nich vyloučeny položky, které se nevztahují k danému období.
V důsledku toho jsou případné efekty plynoucí z jiného nastavení účetní politiky vykazující
jednotky vyloučeny z výdělků a tvoří samostatnou položku ve výsledovce. Součet těchto dvou
položek tvoří čistý zisk (ztrátu) za účetní období. Tento součet je poslední položkou
výsledovky a v rámci českého účetnictví lze tuto kategorii přirovnat k položce výsledek
hospodaření za účetní období (po zdanění).
Výdělky jako měřítko periodického zjišťování výkonnosti podniku využívající akruální
bázi se zabývají porovnáním čistých aktiv, které plynou do podniku v souvislosti
s dokončenými cykly „peníze - výkon - peníze“, s čistými aktivy, které podnik musel
vynaložit, aby tyto cykly dokončil. Veškeré podnikatelské aktivity (základní i okrajové,
pokračující i ukončované) se skládají z velkého množství překrývajících se cyklů o různé
délce. V jakémkoliv okamžiku je význačná část těchto cyklů ve fázi rozpracovanosti a čeká na
své (ne)úspěšné vyvrcholení. Veškeré částky souvisejících výtěžků, nákladů, hodnotových
přínosů a hodnotových újem jsou předmětem všudypřítomné nejistoty, jejíž vliv na dané
položky může nabývat různých rozměrů. Proto i odhad jednotlivých komponentů úplného
výsledku hospodaření je v podmínkách nejistoty ze své podstaty nepřesný a inherentně
obsahuje riziko chyby. Ovšem užitek ze zveřejnění tohoto typu informace vysoce převažuje
nad možnými riziky a náklady spojenými s chybným odhadem.
Konečné výsledky jednotlivých taktů lze obvykle vyčíslit dříve, než dojde k završení
celého cyklu v podobě inkasa peněžních prostředků za prodané výkony. S využitím principu
realizace a s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám daného podniku lze zvolit vhodný
okamžik, při kterém nastala rozhodující událost opravňující vykázání výnosu. Výdělky tak
obsahují informace o tom, co podnik obdržel či očekává, že obdrží prodejem svých výkonů
(tj. výtěžky) a informace o tom, co musel vynaložit, aby zhotovil a prodal tyto výkony
(náklady výsledku). Vedle hlavních výdělečných aktivit výdělky zaznamenávají i výsledky
z vedlejších a nahodilých transakcí a událostí – zpravidla v jejich čisté podobě.
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Obr. 3: Výkaz o úplném výsledku hospodaření – možný obsah a formát
Výkaz o úplném výsledku hospodaření
Výnosy z hlavních činností
Náklady hlavních činností
Hodnotové přínosy z vedlejších činností
Hodnotové újmy z vedlejších činností

tis. Kč
150 234
- 115 007
11 349
- 23 111

Zisk z pokračujících činností

23 465

Výnosy z ukončovaných činností
Náklady z ukončovaných činností
Hodnotové újmy z pozbytí ukončovaných činností

3 908
- 1 000
- 3 317

Ztráta z ukončovaných činností

- 409

Zisk před mimořádnými položkami a daněmi
Hodnotové újmy z mimořádných činností

23 056
- 351

Daň ze zisku

- 5 739

Výdělky

16 966

Kumulativní dopad změn účetních pravidel (po zdanění)
Čistý zisk za účetní období

850
17 816

Změna ocenění realizovatelných investic
Změna ocenění dlouhodobých aktiv
Úprava o kurzové rozdíly u dceřinných společností
Ostatní nikoliv-vlastnické změny vlastního kapitálu
Zbývající složka úplného výsledku hospodaření
Ú plný v ýslede k ho spo daře ní

1 289
6 090
- 2 398
- 428
4 553
2 2 369

Vedle těchto typů výnosů a nákladů v obecném pojetí ovlivňují výši vlastního kapitálu i
jiné položky. Úplný výsledek hospodaření je konstruován tak, aby se v něm projevily veškeré
změny vlastního kapitálu, které jsou důsledkem jiných aktivit než přímých kapitálových
operací s vlastníky kapitálu. Veškeré výtěžky a náklady výsledku a část hodnotových přínosů
a újem tvoří výdělky, resp. po zahrnutí i důsledku změn v účetní politice čistý zisk po
zdanění, a jsou tedy vykázány ve výsledovce; druhá část hodnotových přínosů a újem je
vykazována pod souhrnným označením „Zbývající část úplného výsledku hospodaření.“
Z hlediska ovlivnění výše vlastního kapitálu v rozvaze první složka úplného výsledku
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hospodaření mění výši vlastního kapitálu nepřímo prostřednictvím převodu vyčísleného
čistého zisku z výsledovky do rozvahy. Druhá složka je zobrazována ve vlastním kapitálu
přímo. Hodnotové přínosy a újmy vykazované rozvahově jsou obvykle svojí povahou
nerealizovanými zisky a ztrátami z držby určitých aktiv – zejména se toto týká některých
skupin finančních investic.
3.3.3 Prezentace informací o úplném výsledku hospodaření
Rostoucí používání oceňovaní a vykazování na bázi fair-value (zejména v oblasti
finančních nástrojů) má za následek podstatný nárůst počtu položek, jejichž vykázání je
spojeno s rozeznáním hodnotového přínosu nebo újmy v důsledku zachycení cenových změn
do účetnictví. Zahrnutím přeceňovacích rozdílů do výsledovky dochází k růstu variability
čistého zisku, což se může nepřímo projevit v poklesu tržní ceny akcií společností
obchodovaných na burzách cenných papírů. Toto je jedním z důvodů tlaku na zobrazování
hodnotových přínosů a újem přímo ve vlastním kapitálu. Toto obcházení výsledovky má ale
nepříznivé důsledky – z výkazů není možno na první pohled odhalit částku úplného výsledku
hospodaření. V reakci na zvyšující se rozsah mimo-výsledkového vykazování těchto transakcí
se objevil požadavek na sestavování zvláštního výkazu, který by podával informace
o souhrnném výsledku hospodaření na jednom místě.
V současné době je způsob reportování úplného výsledku hospodaření neustále
diskutován,16 nicméně SFAS č. 130 uvádí tři možnosti, jak lze předkládat externím
uživatelům tento typ informací:
1) na bázi jediného výkazu, který podává souhrnnou informaci o čistém zisku za účetní
období a o zbývajícím výsledku hospodaření,
2) na bázi dvou výkazů; prvním výkazem je klasická výsledovka a druhým samostatný
výkaze, který podává informace o zbývající složce úplného výsledku hospodaření,
3) v rámci komplexně pojatého výkazu o změnách ve vlastním kapitálu; tento výkaz tedy
zobrazuje nejen informace o změnách ve vlastním kapitálu z důvodu operací s vlastníky a
informace o změnách struktury vlastního kapitálu, ale jsou zde vykázány i působivé
operace spojené se zbývající složkou souhrnného výsledku hospodaření.
Většinou lze postřehnout příklon k variantě jediného výkazu, který podává
kondenzovanou informaci o souhrnné výkonnosti podniku. Tento postup vykazování úplného
výsledku hospodaření přináší lepší informace o výkonnosti podniku za účetní období než čistý
zisk vykázaný ve výsledovce. Tento přístup je také výrazem tzv. úplného důchodu, jehož
vykazování má napomoci uživatelům udělat si kvalifikovaný názor na celkovou výkonnost
podniku.
Čistý zisk (z běžné činnosti) je ukazatel, který je vhodnější pro srovnávání schopností
managementu zhodnocovat vložené ekonomické zdroje v rámci hlavní výdělečné činnosti.
Komparace tohoto ukazatele jak v čase (tj. porovnání ukazatele za několik let u jednoho
podniku), tak v prostoru (tj. porovnání ukazatele u různých podniků) ovšem může být
defektní v tom smyslu, že management jednoho podniku se může soustředit na produkci
výrobků s vysokou užitnou hodnotou, za které může inkasovat „relativně vysoké“ ceny.
Naopak jiný podnik prodává „standardní“ výrobky za „běžnou“ cenu a úspěšnost
managementu se spíše odvíjí od schopnosti operovat se vstupními faktory ve výhodnějších
nákladových relacích, než se daří konkurenci. Celkovou výkonnost podniku mohou navíc
ovlivňovat i jiné faktory, které nejsou příliš pod kontrolou managementu podniku, přesto i o
16

Např. v souvislosti s projektem IASB, jehož cílem je zavést nová pravidla pro vykazování výkonnosti
podniku.
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tyto informace se poskytovatelé rizikového kapitálu zajímají a chtějí je mít k dispozici.
A právě výkaz, ve kterém jsou předloženy veškeré složky úplného výsledku
hospodaření pohromadě, je v současnosti preferován před odděleným vykazováním čistého
zisku z běžné činnosti ve výsledovce a zbývající složky úplného výsledku hospodaření
v samostatném výkazu. Tento komplexní přístup má několik výhod, mj.:
•
představuje lepší informační zdroj pro hodnocení celkové výkonnosti podniku
z různých hledisek,
•

zvyšuje šance na odhalení případného řízení zisku,17

•
za určitých podmínek vykazované úplné výsledky hospodaření vyhovují podmínce
kongruence,18
•
za určitých podmínek se může úplný výsledek hospodaření zjištěný v účetnictví
přibližovat ekonomickému zisku.

17
18

Známé spíše pod anglickými termíny „income smoothing“ a „earnings management“.
Tato zásada postuluje, že suma důchodů v jednotlivých účetních obdobích se má rovnat totálnímu zisku.

29

David Procházka: Účetní výsledek hospodaření

4 Prvky výkonnosti a principy jejich vykazování
4.1 Proces rozpoznání a vykázání účetních prvků
4.1.1 Základní východiska
Rozpoznávání je proces formálního zabudování položky do účetních výkazů, pokud tato
vyhovuje definici některého z účetních prvků a pokud jsou splněny i případné dodatečné
podmínky pro její vykázání. Proces rozpoznávání účetních položek zahrnuje jak slovní popis
podstaty účetního prvku, tak i jeho hodnotové vyčíslení. Rozpoznání není ovšem spojeno
pouze s prvotním zachycením účetního prvku do výkazu, nýbrž je aplikováno i na pozdější
změny položky i na její odstranění z výkazů (tzv. odúčtování). Abychom mohli považovat
proces rozpoznávání za adekvátní, musíme se nejprve náležitě vypořádat s úkoly, které na
společenské vědy obecně a na účetnictví velice konkrétně klade teorie měření (Procházka,
2005).
Problematika měření v účetnictví se soustředí a v podstatě redukuje na dvě hlavní
oblasti. První z nich je výběr vhodné oceňovací škály, resp. měřící jednotky. Kromě tohoto
prvořadého elementu měřícího procesu musejí být vymezeny i vlastnosti (atributy)
jednotlivých prvků, které jsme s to vhodnými procedurami změřit. S prvním problémem se
konveční účetnictví vypořádalo přijetím jednoho z fundamentálních účetních předpokladů,
který postuluje, že veškeré údaje vstupující do procesu účetního zpracování informací musejí
být vyjádřitelné v peněžní podobě, přičemž se předpokládá, že peníze jako měřící jednotka
v účetnictví mají stálou hodnotu. Reakci na druhý úkol představuje metodický prvek
oceňování aktiv a dluhů a od něho odvozená klasifikace tzv. oceňovacích bází.
SFAC č. 5 uvádí čtyři primární kritéria pro rozpoznání účetních položek. Tato kritéria
jsou do určité míry odvozeny od kvalitativních charakteristik, které by měla nést účetní
informace, aby mohla být považována za užitečnou. Rozpoznání určité položky za prvek
účetních výkazů si vyžaduje, aby byly naplněny všechna čtyři kritéria, kterými jsou:
1) Definice – položka odpovídá definici některého z prvků účetních výkazů.
2) Měřitelná vlastnost – účetní prvek má relevantní vlastnost, kterou lze spolehlivě změřit.
3) Relevance – účetní informace má schopnost změnit úsudek či rozhodnutí uživatele
účetních výkazů.
4) Spolehlivost – účetní informace zobrazující ekonomickou realitu je věrná, ověřitelná a
neutrální.
Všechna tato kritéria by měla být podrobována „cost-benefit analýze“, očekávaný
přínos pro uživatele z poskytnutí dodatečné informace by neměl přesáhnout náklady
vynaložené v souvislosti se získáním, prezentováním a pochopením informace.
Pokud položka splní definici některého z účetních prvků (definice jsou uvedeny v
SFAC č. 6), přistoupí se k druhému kroku, tj. k vyšetřování, zda tato položka disponuje
jedním či více měřitelnými atributy. V praxi se můžeme setkat s různými oceňovacími
bázemi, každá z nich reprezentuje určitou vlastnost, kterou mohou (ale nemusejí) jednotlivé
účetní prvky nabývat. V zásadě jsme schopni rozlišit pět základních vlastností měřeného
objektu (Belkaoui, 1992).
1) Historická cena (historical cost method) je definována jako částka peněz či peněžních
ekvivalentů, které byly zaplaceny za účelem nabytí aktiva, nebo částka peněz, která je
nutná k úhradě závazku.
2) Cena obnovy (current cost) je suma peněz či peněžních ekvivalentů, která by byla
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zaplacena za ekvivalentní nebo stejné aktivum, nebo taková částka peněz, která by byla
ekvivalentní závazku, pokud by vznikl v současnosti.
3) Realizační hodnota (current exit value; realizable price) je částka peněz nebo peněžních
ekvivalentů, které by bylo možné získat prodejem aktiva v současnosti, nebo částka,
kterou by bylo nutno v současnosti zaplatit k umoření závazku.
4) Očekávaná realizační hodnota (expected exit value) je částka peněz nebo peněžních
ekvivalentů, které by bylo možné získat prodejem aktiva v určitém budoucím okamžiku,
nebo částka, kterou by bylo nutno v budoucím okamžiku zaplatit k umoření závazku.
5) Současná hodnota (present value of expected cash flows) je definována jako aktualizovaná
hodnota očekávaných čistých peněžních toků z užívání aktiva, nebo jako současná
hodnota čistých peněžních výdajů, které budou vyplaceny za účelem úhrady závazku.
Kromě těchto obecných oceňovacích bází současné účetní úpravy operují i tzv. fair
value. IAS/IFRS definují fair-value aktiva (dluhu) částkou, za niž by mohlo být aktivum
nakoupeno či směněno (dluh mohl být vyrovnán) za obvyklých podmínek mezi znalými a
ochotnými partnery při běžné transakci. Důležitost oceňování, vzájemné vazby mezi
jednotlivými položkami a výkazy, a vliv ocenění na rozhodování ukazuje následující obrázek.
Obr. 4: Vliv variantního ocenění na vypovídací schopnost výkazů

Vztah oceňování – výkazy - rozhodování
Individuální ocenění
aktiva

Individuální ocenění
dluhu

Souhrnné ocenění aktiv

Souhrnné ocenění dlu hů

Ocenění
nedokončené výroby a
hotových výrobků

Výše nákladů

Výše vlas tního kapitálu
Výše hospodářského
výsled ku

Bilanční sum a

A to v še má v liv na v e lik ost d iv iden d, da ní, h od no ty uk azate lů fina nč ní an a lýz y
a sa m ozřejmě má v liv i na roz ho dov án í u ž iv ate lů úče tn íc h informa cí

Obvykle se můžeme setkat se situací, že uvažovaná účetní položka má více vlastnosti.
K datu jejího prvotního rozpoznání a zachycení do účetnictví navíc lze tyto různé atributy
vyčíslit stejnou hodnotou. S postupem času se však v závislosti na vývoji v externím i
interním okolí podniku začnou jednotlivá ocenění od sebe odchylovat a účetní jednotky tak
stojí před problémem, jakou oceňovací základnu zvolit pro sestavování účetní závěrky. V této
souvislosti se musí respektovat požadavek, že při identifikaci měřitelných atributů účetních
prvků je nezbytné respektovat relevanci a spolehlivost19 předkládaných informací. Vzhledem
19

“Ideální“ informace z hlediska užitku pro uživatele je taková, která je maximálně relevantní (tj. podává
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k inherentnímu rozporu mezi těmito dvěma charakteristikami se však účetní výkaznictví
potýká s chronickými nemocemi, na které do současné doby nebyl zatím vynalezen účinný
lék. Proto se praxe vyznačuje používáním více-bazálního oceňování účetních prvků ve
výkazech účetní závěrky.
Primární kvalitativní charakteristikou užitečné informace je její relevance
v rozhodovacím procesu uživatelů. Relevantní informace musí mít zpětnou vazbu či
předpovědní hodnotu a musí být zveřejněna včas. Současně však musí být i předkládaná
informace spolehlivá, přičemž spolehlivost informace se odvozuje od věrnosti, ověřitelnosti a
neutrality účetního portrétování ekonomické reality.
4.1.2 Rozpoznávání komponentů výdělků
Jednotlivé prvky, jejichž souhrn tvoří výdělky (resp. úplný výsledek hospodaření), jsou
rozpoznány souvztažně se změnou v čistých aktivech. Ve většině úprav účetnictví bývá
věnována speciální pozornost prvkům výdělků, neboť tato veličina je nahlížena jako
nejdůležitější kritérium výkonnosti podniku za účetní období. Důležitost informací
o výdělcích konstituuje důvody, proč požadavky na rozpoznání složek výdělků jsou přísnější
než v případě ostatních prvků účetních výkazů.
4.1.2.1 Výtěžky a hodnotové přínosy
Výtěžky a hodnotové přínosy, které se vztahují k běžnému účetnímu období, jsou
oceněny směnnou hodnotou získaných čistých aktiv a jejich vykázání v účetních závěrce
vyžaduje kromě dodržení obecných kritérií pro rozpoznání splnění dodatečných dvou
podmínek. Výtěžky, resp. hodnotové přínosy musejí být:
•

realizované nebo realizovatelné,

•

zasloužené.

První podmínka znamená, že uvažované složky úplného výsledku hospodaření jsou
realizované v případě, kdy nabytá protihodnota byla přeměna na peníze, případně je
přeměnitelná na předem známou a jistou částku peněžních prostředků. Výtěžky mohou být
rozpoznány pouze, pokud jsou zasloužené. Protože výdělečný proces zahrnuje mnoho
činností, existuje omezení v podobě kritéria zásluhy, které má zabraňovat tomu, aby
nedocházelo k rozpoznání výtěžků dříve než jsou dokončeny všechny podstatné aktivity, které
je účetní jednotka povinna vykonat, aby mohla být výdělečná transakce (prodej) považována
za ukončenou. Až po dokončení všech obvyklých a nezbytných činností spojených s realizací
výkonů je výtěžek chápán jako zasloužený. Naopak hodnotové přínosy nebývají výsledkem
výdělečných aktivit, ale spíše vyplývají z okrajových aktivit účetní jednotky či z náhodných
událostí, a proto u nich je kritérium zaslouženosti oslabeno a klíčovou kvalitou pro jejich
rozpoznání a vykázání se stává realizace či realizovatelnost. V procesu rozpoznání výnosů se
můžeme setkat s různými situacemi a mj. platí:
1) Obě dodatečná kritéria jsou obvykle naplněna v okamžiku dodání výrobku či zboží nebo
v okamžiku poskytnutí služeb zákazníkovi a výnosy jsou obyčejně rozpoznány k datu
uskutečnění prodeje.
2) Pokud prodej nebo příjem peněz předcházejí výrobě a dodání, výtěžky jsou považovány
za zasloužené až po té, co je dokončena produkce a provedeno dodání výkonu.
3) Pokud je uzavřena smlouva (většinou se týká smluv dlouhodobé povahy) před zahájením
informace o současných či dokonce o budoucích podmínkách) a je současně též naprosto spolehlivá. Tento stav
však v realitě se vyskytuje pouze zřídka, a tak účetní musejí při přípravě účetní závěrky zvažovat „trade-off“
mezi těmito kvalitativními charakteristikami užitečné informace.
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výroby, lze aplikovat kritérium zásluhy a tedy vykázat výtěžek pomocí metody „procenta
dokončení“ za předpokladu, že vykazující jednotka je schopna spolehlivě odhadnout
výsledný stav v okamžiku dokončení zakázky a je schopna určit stav rozpracovanosti
zakázky.
4) V případě služeb nebo práv k užívání aktiv poskytovaných nebo podstoupených do blíže
neurčené budoucnosti (např. úrok nebo nájemné) spolehlivé ocenění výnosů bývá
odvozováno od smluvních cen a výtěžek se stává zaslouženým postupně, jak plyne čas.
5) Pokud jsou podnikové výkony realizovatelné a prodejné za spolehlivě určitelnou cenu a
prodej vyžaduje pouze provedení nevýznamných dodatečných výkonů (např. některé
zemědělské produkty, drahé kovy, obchodovatelné cenné papíry), výnosy mohou být
rozpoznány k datu dokončení výroby, k datu dokončení těžby nebo v okamžiku, kdy
nastává změna ceny aktiva na daném trhu.
6) Pokud výrobky, služby či jiná aktiva jednotka směňuje za jiná nepeněžní aktiva, která
nejsou pohotově přeměnitelná na peníze, potom složky úplného výsledku mohou být
rozpoznány jenom za podmínky, že transakce je dokončena ve všech podstatných
ohledech. Hodnotové přínosy z nerecipročních transakcí jsou rozpoznány v okamžiku,
kdy je nepeněžní aktivum obdrženo. Dodatečnou podmínkou pro vykázání výnosů
v těchto situacích je existence a zjistitelnost fair value přijatých (resp. vydaných) aktiv.
7) Pokud inkaso pohledávek za postoupené výkony je nejisté a pochybné, výnosy se vykáží
až po obdržení peněžního plnění.
4.1.2.2 Výsledkové náklady a hodnotové újmy
Náklady v obecném pojetí vyjadřují spotřebu (užití) ekonomických prospěchů či jejich
ztrátu během účetního období. Tyto komponenty úplného výsledku bývají obvykle
rozpoznány v období, ve kterém byly prostředky obsahující ekonomické prospěchy užity při
výrobě a dodání výrobků či zboží, při provedení služeb či v situaci, při které se od dříve
rozpoznaného aktiva již neočekává přítok budoucích užitků do podniku. Spotřeba
ekonomických prospěchů a jejich vztah k dosaženým výtěžkům sledovaného účetního období
může nabývat různých podob:
•
některé výsledkové náklady (např. náklady prodaného zboží) jsou souměřeny přímo
s odpovídajícími výtěžky a jsou tedy rozpoznány současně s transakcí, která dala vzniknout
výtěžku,
•
některé náklady výsledku (např. odpisy) jsou alokovány na základě systematické a
racionální procedury do výsledku hospodaření toho období, ve kterém se od těchto aktiv
očekává, že přinesou do podniku ekonomické prospěchy,
•

ostatní náklady výsledku jsou rozpoznány v okamžiku, ve kterém byly vynaloženy.

Hodnotová újma je rozpoznána, pokud je zřejmé, že dříve rozpoznané budoucí
ekonomické prospěchy vykázané jako aktiva v rozvaze pozbývají částečně či úplně schopnost
přinést účetní jednotce tyto prospěchy. Druhou možností, při které se objevuje důvod
k rozpoznání hodnotové újmy, je vznik dluhu bez odpovídajícího přílivu ekonomických
prospěchů.
4.1.3 Ocenění prvků úplného výsledku hospodaření
Nejprve se zaměřím na výnosy, resp. na jednu jeho složku – výtěžek. Budu prezentovat
metody a pravidla, na základě kterých je stanovována peněžní částka, kterou jsou oceněny
výtěžky z hlavních výdělečných činností. Výsledkovým nákladům (za provozní činnost) se
budu věnovat v samostatné subkapitole.
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4.1.3.1 Ocenění výtěžků – teoretická část
Účetní procedura rozpoznání představuje návod pro rozhodnutí, kdy je možné důsledek
určité transakce či události prohlásit za prvek účetních výkazů a zveřejnit ho v některém
z výkazů účetní závěrky. Normativní texty obvykle uvádějí kritéria pro rozpoznání
jednotlivých prvků. Speciální pozornost bývá věnována prvkům, pomocí kterých zjišťujeme
výkonnost podniku za účetní období. Největší důraz bývá kladen na vymezení (často velmi
detailních) pravidel pro rozpoznání výnosů, některé účetní úpravy (např. americké GAAP)
dokonce předepisují specifická kritéria rozpoznání výtěžků pro některá odvětví národního
hospodářství.
Jedním z nezbytných předpokladů účetního rozpoznání výtěžku z hlavních výdělečných
aktivit je vyčíslení výtěžku v hodnotovém (peněžním) vyjádření. Výtěžky jsou oceňovány ve
fair value nárokované protihodnoty, tj. směnnou hodnotou získanou v rámci běžné tržní
transakce mezi nezávislými a ochotnými stranami. Ve většině případů je vznik výtěžku
doprovázen zvýšením peněz či peněžních ekvivalentů a výnos je oceněn touto částkou. Pokud
se ovšem subjekty směnné transakce dohodnou na posunutí platby do budoucnosti, potom fair
value získané protihodnoty je nižší než nominální hodnota peněžního nároku vůči dlužníkovi.
Uskutečnění takové prodejní transakce v sobě skrývá dvě rozdílné aktivity – prodej
podnikových výkonů a finanční transakci v podobě poskytnutí obchodního úvěru – a pro
jejich správné rozčlenění a vykázání je nutné respektovat časovou hodnotu peněz. V tomto
případě se fair value stanoví jako diskontovaná hodnota všech budoucích peněžních příjmů,
které převádíme na současnou hodnotu pomocí tzv. imputované úrokové míry, kterou může
být:
•
převažující míra výnosu obdobného finančního nástroje s obdobnou mírou úvěrového
rizika,
•
úroková míra, která převede nominální peněžní příjmy plynoucí z daného finančního
nástroje na běžnou prodejní cenu podnikových výkonů.
Rozdíl mezi fair value výtěžku a nominální hodnotou protihodnoty přijaté v průběhu
prodejní operace představuje úrok, který se vykazuje jako samostatná položka výsledovky. Při
výpočtu řádné hodnoty nárokovaného plnění se musí rozlišit, zda pohledávka je splatná do
jednoho roku či v delším časovém horizontu. Podle toho při výpočtu současné hodnoty (resp.
fair value výtěžku) užijeme metodu jednoduchého či složeného úročení. V situaci, kdy datum
splatnosti pohledávky nepřesáhne 12 měsíců se při výpočtu aplikuje metoda jednoduchého
úročení (v účetní praxi se nazývá metoda lineárního rozkladu úroku) a naopak při splatnosti
delší než 12 měsíců se diskontuje složeným úročením (v účetnictví se daná diskontní sazba
nazývá efektivní úrokovou mírou, což není nic jiného než vnitřní výnosové procento).
4.1.3.2 Ocenění výtěžku – příkladová část
Příklad 5: Oceňování výtěžku – některé z myslitelných variant
Společnost „Trautenberk“ má zájem koupit 10 pytlů tabáku od podniku „Krakonoš“.
Protože však společnost „Trautenberk“ potřebuje v současné době peněžní prostředky na
rozvoj svých dalších podnikatelských aktivit, dohodla se společností „Krakonoš“ o odložení
platby.
Dodatečné informace:
1) Společnost „Krakonoš“ nakupuje tabák za cenu 3 zlaťáky za jeden pytel a obvykle ho
prodává za cenu 5 zlaťáků/pytel.
2) Obchod proběhl na počátku ledna 200X a v témže období je zaslána faktura se splatností:
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a) leden 200X+1,
b) leden 200X+2.
3) Účetní období společnosti „Krakonoš“ je shodné s kalendářním rokem.
Úkoly:
Proúčtovat veškeré operace u společnosti „Krakonoš“ za předpokladu, že výtěžky:
•

nejsou vykazovány ve fair value,

•

jsou vykazovány ve fair value.
Výtěžek oceněný „nominální“ hodnotou
Zásoby tabáku
PZ

xxx 2)

Pohledávka
30

1)

V – tržby z prodeje tabáku

60

1)
I)

60

N – prodané zboží
2)

60

Peníze

30

I)

60

Legenda:
rok 200X
1)

prodej tabáku na obchodní úvěr

2)

úbytek tabáku ze skladu

rok 200X+1
I)

příjem dlužné platby

V případě, že při vykazování pohledávek a dluhů není respektována časová hodnota
peněz a současně výtěžky nejsou oceňovány ve fair value nárokované náhrady, potom celková
fakturovaná částka, tj. 60 zlaťáků, se stává tržbou za prodané výrobky a tedy součástí
provozních výnosů ve výsledovce. Rozdílná situace vzniká, pokud výtěžky vykazujeme ve
fair value a současně respektujeme časovou hodnotu peněz.
Splatnost faktury 1 rok
Zásoby tabáku
PZ

xxx 2)

Pohledávka
30

1)

60

3)
I)

N – prodané zboží
2)

Diskont k pohledávce

V – tržby z prodeje tabáku

30

1)

Peníze
I)

60
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10

60

50

V – výnosové úroky
3)
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Pozn.: Při výpočtu výše úroku náležejícího do daného období pracuji s propočty na měsíční
bázi, tj. i když je prodej uskutečněn v průběhu ledna, počítám úrok za celý měsíc leden.
Legenda:
rok 200X
1)
prodej tabáku na obchodní úvěr, ocenění ve fair-value tabáku (tj. včetně rozlišení
úrokového diskontu pohledávky)
2)

úbytek tabáku ze skladu

3)

zaúčtování úrokového výnosu, který časově souvisí s daným účetním obdobím

rok 200X+1
I)

příjem dlužné platby

Pokud se výtěžek vykazuje ve fair value nárokované protihodnoty, potom celková výše
tržeb z prodaných výrobků dosahuje částky 50 zlaťáků, kterou určíme jako součin počtu
prodaných pytlů tabáku (10 pytlů) a fair value (cenu obvyklou) za jeden pytel (5 zlaťáků).
Protože splatnost faktury je 12 měsíců, účetní jednotka „Krakonoš“ by pohledávku
klasifikovala jako krátkodobou a pro přiřazení úrokového výnosu do odpovídajícího účetního
období by použila metodu lineárního rozložení úroku (tj. jednoduché úročení). Úrokem je
rozdíl mezi fakturovanou nominální hodnotu (60 zlaťáků) a fair value výtěžku z prodeje
tabáku (50 zlaťáků), tj. úrokový výnos, který si společnost „Krakonoš“ účtuje z titulu
odložené platby činí 10 zlaťáků.

Splatnost faktury 2 roky
Zásoby tabáku
PZ

xxx 2)

Pohledávka
30

1)

60
a)

N – prodané zboží
2)

Diskont k pohledávce
60

V – tržby z prodeje tabáku

30

1)

50

3)
I)

4,77 1)
5,23

10

V – výnosové úroky
3)
I)

4,77
5,23

Peníze
a)

60

Legenda:
rok 200X
1)
prodej tabáku na obchodní úvěr, ocenění ve fair-value tabáku (tj. včetně rozlišení
úrokového diskontu pohledávky)
2)

úbytek tabáku ze skladu

3)

zaúčtování úrokového výnosu, který časově souvisí s daným účetním obdobím

rok 200X+1
I)

zaúčtování úrokového výnosu, který časově souvisí s daným účetním obdobím

rok 200X+2
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a)

příjem dlužné platby

Výtěžek z prodeje tabáku je opět vykázán ve fair value, tj. v částce 50 zlaťáků. Rozdíl
oproti předchozí variantě spočívá ve faktu, že splatnost faktury je dva roky, a proto při
výpočtu úrokového výnosu a jeho přiřazení odpovídajícímu účetnímu období nelze použít
metodu lineárního rozložení úroku, nýbrž je třeba aplikovat složené úročení. Prvním krokem
je zjištění efektivní úrokové míry (tj. vnitřního výnosového procenta), která se váže k dané
pohledávce. Protože finanční aktivum není doprovázeno pravidelnými úrokovými platbami,
nýbrž funkci úroku plní diskont mezi nominální hodnotou pohledávky (60 zlaťáků) a její
současnou hodnotou k datu jejího vystavení (50 zlaťáků), není propočet efektivní úrokové
míry složitý. Východiskem je vzorec (1) pro výpočet současné hodnoty:
SH =
kde SH
NH
i
n

NH
,
(1 + i ) n

(1)

– současná hodnota,
– nominální hodnota,
– efektivní úroková míra,
– počet let splatnosti.

Protože hledám efektivní úrokovou míru, provedu úpravu vzorce (1) tak, že:

i=
kde SH
NH
i
n

n

NH
−1,
SH

(2)

– současná hodnota,
– nominální hodnota,
– efektivní úroková míra,
– počet let splatnosti.

Dosazením do vzorce (2) se vypočte efektivní úroková míra:
i = 2 60 / 50 − 1 = 9,544 %

Tuto úrokovou míru použijeme pro vyčíslení úrokového výnosu v prvním a druhém roce
splatnosti faktury.
úrok200 X = 50 ∗ 0, 09544 = 4, 77
úrok200 X +1 = (50 + 4, 77) ∗ 0, 09544 = 5, 23
4.2 Klasifikace nákladů v provozním cyklu
4.2.1 Úvod do problematiky
Dále se budu zabývat klasifikací a zobrazením nákladů provozní činnosti. Od způsobu
vyřešení tohoto úkolu se následně odvíjejí možnosti stanovení peněžní částky, kterou
oceňujeme výsledkové náklady. Při rozpoznávání výtěžků a výsledkových nákladů se vychází
z několika účetních zásad, zejména se setkáváme s realizačním principem, časovou shodou
výnosů a nákladů s účetním obdobím a principem souměření výnosů s náklady (tzv. matching
principle). Výtěžek je uznán, pokud je ukončen výdělečný proces a jestliže zvýšení
ekonomického prospěchu lze spolehlivě změřit. Takto vzniklý a uznaný výtěžek je vykázán
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ve výsledovce toho účetního období, ke kterému se časově vztahuje.
U výsledkových nákladů je situace poněkud obtížnější. Teoreticky se můžeme setkat se
dvěma skupinami výsledkových nákladů, které členíme na základě vztahu výsledkového
nákladu k výnosům dosaženým v běžném účetním období. Jedna skupina nákladů je
nerozlučně spjata s výnosy v daném období dosaženými (typickým příkladem jsou náklady
prodaného zboží – neprodá-li se zboží, není žádný výtěžek z prodeje a neexistuje ani náklad
prodaného zboží). Vedle toho existují i náklady, které nemají přímý vztah k nějakému
výnosu, ale jejich vznik se odvíjí od potřeby řídit podnik jako celek a souvisejí spíše
s časovou periodou (např. správní a administrativní náklady).
Budeme-li uvažovat výrobní podnik, tak při zobrazení výrobního procesu v účetnictví
stojíme před zásadní otázkou „kam se spotřebou a opotřebením vstupů do výrobního
procesu“. Na výběr máme dvě alternativní řešení daného problému. Můžeme hledat odpověď
na jednu ze dvou otázek:
1) Co bylo spotřebováno (jaký druh nákladu byl vynaložen)?
2) Proč byl náklad spotřebován (za jakým účelem byl náklad vynaložen)?
4.2.2 Provozní cyklus a jeho vliv na sledování nákladů
Klasifikace výsledkových nákladů podle druhů (první varianta) nebo podle účelu (druhá
varianta) úzce souvisí s postavením nákladů (ať již ve smyslu cost či expense) v tzv.
provozním cyklu. Provozní cyklus je součástí širšího procesu, který bych mohl pracovně
nazvat životním cyklem podniku. Tento lze rozložit do několika etap:
1) Existence podnikatelského
vyhodnocení.

nápadu,

vyhotovení

podnikatelského

projektu,

jeho

2) Kroky vedoucí k právnímu založení podniku, pokud se projekt jeví efektivně a podnikatel
se rozhodne ho realizovat.
3) Kroky vedoucí k ekonomickému založení podniku:
a) výběr zdrojů, ze kterých bude činnost podniku financována (vlastní prostředky
podnikatele; přizvání společníků; úpis akcií; úvěry; atd.),
b) opatření si prostor, ve kterých bude výroba probíhat (výstavba, pronájem, převod
z osobního vlastnictví),
c) nákup strojního vybavení, dopravních prostředků,
d) pořízení materiálu a ostatních surovin nezbytných pro výrobu,
e) najmutí pracovních sil.
4) Zahájení výroby; její průběh končící produkcí statků určených k prodeji.
5) Prodej výrobků.
6) Průběžné vyhodnocování efektivnosti výroby, úpravy plánů, pokračování v činnosti,
rozvoj společnosti, případně její útlum a následný…
7) zánik společnosti.
Náklady plní různé funkce v rámci koloběhu aktiv. Provozní cyklus si můžeme popsat
jako proces přeměny jedné majetkové složky v jinou složku majetku. Provozní cyklus má tři
hlavní fáze:
1) Fáze pořízení aktiv - úkolem je evidovat náklady na pořízení (čili costs) aktiva a přiřadit
je pořizovanému aktivu. Po ocenění v pořizovacích nákladech (tj. v historické ceně)
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vykazujeme tato aktiva v rozvaze.
2) Fáze výroby produktů určených k prodeji (provozně-procesní fáze) – úkolem je evidovat
náklady na výrobu zásob nedokončené výroby a zásob hotových výrobků (tzn. materiál
používaný ve výrobě, odpisy výrobních hal a strojů, spotřeba energií, mzdy výrobních
dělníků, atd.), které vznikají vlastní činností podniku a to takovým způsobem, aby bylo
možné vykázat zvlášť náklady nedokončených i hotových výrobků. V druhé fázi dochází
tedy (za spoluúčasti faktoru práce) k přeměně aktiv dříve pořízených na aktiva jiná – na
výrobky. Náklady jsou tedy stále ještě ve smyslu costs a vstupují prostřednictvím
aktivních položek Nedokončená výroba a Hotové výrobky do rozvahy.
3) Fáze prodeje aktiv vlastní výroby – úkolem je evidovat výtěžky a náklady spojené
s prodejem aktiv vlastní výroby a zjistit tak provozní výsledek hospodaření za účetní
období. V okamžiku prodeje se tedy už jedná o náklady ve smyslu expense (tj. costs, které
byly evidovány v aktivech podniku se stávají expense a vstupují do hospodářského
výsledku).
Obr. 5: Provozní cyklus podniku (koloběh oběžných aktiv)

Pro vozní cy klus p od niku
(1 ) N á k u p m a te riá lu

(2 ) N e do k on č e n á vý rob a

( 0 ) + ( 5 ) Pe n íz e

(4 ) P oh le dá v k y

(3 ) H o to vé vý ro b ky

V souvislosti s výše vymezenou podstatou provozního cyklu existují dva základní
přístupy k jeho účetnímu zobrazení:
•

účetní modely konstruované ve shodě s jednotlivými fázemi provozního cyklu,

•

účetní modely zakrývající druhou a třetí fázi provozního cyklu.

4.2.3 Účetní modely a způsob zobrazení nákladů provozního cyklu
4.2.3.1 Účetní modely konstruované ve shodě s jednotlivými fázemi provozního cyklu
Rozhodujícím kritériem pro zobrazení nákladů je, jakou funkci mají náklady
v provozně-procesní a prodejní fázi. Potom hovoříme o tzv. účelovém nebo funkčním členění
nákladů (ptáme proč, resp. na co byl náklad vynaložen); pro sledování nákladů (costs) v druhé
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fázi využíváme kalkulační účet Nedokončená výroba. Ve třetí (prodejní – odbytové fázi)
jednak sledujeme tržby z prodeje vlastních výrobků na stejnojmenném výnosovém účtu Tržby
z prodeje výrobků a pro sledování nákladů prodaných výrobků používáme nákladový účet
Náklady prodaných výrobků. V této situaci se tedy již jedná o náklady výsledku ve smyslu
expense. Porovnáním částek na účtech Tržby z prodaných výrobků a Náklady prodaných
výrobků získáváme veličinu nazývanou hrubý zisk (či hrubá marže). Pokud dále odečteme
správní (administrativní) náklady, které souvisejí s řízením podniku jako celkem (jedná se
např. o platy managementu, odpisy administrativních budov, spotřeba kancelářského
materiálu), odbytové náklady (tj. mzdy a provize prodejcům, odpisy prodejen a automobilů,
atd.) a ostatní provozní náklady (např. tvorba rezerv a opravných položek, pokuty, stravné,
cestovné, atd.) a přičteme ostatní provozní výnosy, získáváme tzv. provozní zisk nebo zisk
z provozní činnosti.
V případě účelového členění nákladů (výkonů vlastní činnosti) je zajištěna věcná
srovnatelnost nákladů s výnosy automaticky. Toto je důsledkem toho, že náklady související
s rozpracovanou výrobou jsou zachycovány přímo na rozvahový účet Nedokončená výroba a
tyto náklady ve smyslu costs neprocházejí výsledovkou. Dokončením výrobků se sníží stav
Nedokončené výroby a zvýší se Hotové výrobky určené k prodeji (tj. nastává změna dvou
aktivních účtů bez dopadů na výsledovku). Až v okamžiku prodeje výrobků se prodané
výkony účtují do výsledkových nákladů (expense) a dochází tak k jejich poměření s výnosy,
které podnik dosáhl realizací těchto výrobků.
4.2.3.2 Účetní modely zakrývající druhou a třetí fázi provozního cyklu.
Náklady jsou v obou fázích zobrazovány společně. Toto spojení obou fází v jeden celek
neumožňuje zobrazit souvislost mezi vznikem nákladu a příčinou jeho vzniku (tj. účel
nákladu) a je nutné užít jiné, oběma fázím společné hledisko třídění, kterým je druh nákladu
(odpisy, mzdy, spotřebovaný materiál, spotřeba energií, a jiné). Druhový náklad popisuje, co
bylo vynaloženo, aniž by podával informaci, proč byl daný druh výrobního činitele
vynaložen. V tomto případě hovoříme o druhovém členění nákladů. V případě druhového
členění nákladů jsou smíchány dohromady informace, které se týkají nákladů výroby, nákladů
prodeje a nákladů vyvolaných potřebou řídit podnik. Druhové členění nákladů provozní
činnosti nerozlišuje odděleně výrobu, odbyt a správu, nýbrž všechny vynaložené náklady jsou
sledovány v jednom balíku a podrobné informace o vztahu výsledkových nákladů
k jednotlivým fázím provozního cyklu jsou ukryty zrakům uživatelů účetních výkazů.
Skrývání příčiny vzniku výsledkových nákladů vyvolává obtíže při zjišťování zisku,
neboť na rozdíl od odbytových a správních nákladů, které souvisejí (většinou) s časovou
periodou a u kterých problém věcné shody s výtěžky neexistuje, náklady na výrobu vlastních
výrobků můžeme zařadit do výsledovky jenom a pouze, pokud byly výrobky v daném období
prodány a existuje-li jim odpovídající výtěžek. Jinými slovy, pokud není prodán výrobek,
nejsou výtěžky z jeho prodeje a nemohou být vykázány ani náklady prodaných výrobků.
Problém věcné nesrovnatelnosti mezi náklady a výtěžky vzniká proto, že druhové náklady
běžného období se váží ke všem, v daném období, prováděným výkonům (tj. k nedokončené i
dokončené výrobě – prodané i neprodané), kdežto výtěžky se vztahují pouze k, v daném
období, prodaným výkonům (ať již byly zhotoveny v běžném období či v minulých).
Proto se musejí provádět na konci účetního období při odvozování hospodářského
výsledku dodatečné účetní operace, které uvedou náklady do věcné shody s výnosy.
Konkrétně se (zjednodušeně) postupuje tak, že porovnáme dle skladní evidence počáteční
zůstatek nedokončené výroby s konečným zůstatkem a rozdíl dle jeho povahy zaúčtujeme na
rozvahový účet Nedokončená výroba a výsledkový účet Změna stavu nedokončené výroby.
Obdobně postupujeme i u hotových výrobků.
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4.3 Druhová výsledovka – dosažení věcné shody nákladů s výnosy
4.3.1 Modelový příklad
V další části budu řešit otázku, zda změnu stavu zásob vlastní činnosti vykazovat jako
výtěžek nebo výsledkový náklad. Úpravy druhově členěných nákladů se provádějí
v případech, kdy se objem prodaných výrobků nerovná objemu vyrobených výrobků. Úprava
druhových nákladů, resp. výtěžků prostřednictvím položky Změna stavu vnitropodnikových
zásob zabezpečuje věcnou shodu nákladů s výnosy. Jaké jsou obecné možnosti rozdílného
objemu prodeje a výroby? Pochopitelně, že musí nastat jedna ze situací:
•

prodej > výroba,

•

výroba > prodej.

Příklad 6: Odvozování výsledku hospodaření z provozní činnosti
Vstupní informace
•

počáteční zůstatek hotových výrobků je v naturálním vyjádření 500 ks,

•

jednotkové výrobní náklady na výrobek jsou 10 Kč,

•
během roku vyrobeno 1 000 kusů výrobků, celkové druhové náklady na jejich výrobu
dosáhly částky 10 000 Kč,
•

není žádný počáteční ani konečný stav nedokončené výroby.

Úkol:
Sestavit všechny 3 varianty výsledovky za předpokladu, že v průběhu roku prodáme (za
jednotkovou prodejní cenu 25 Kč/ks):
a) 800 ks výrobků
b) 1 400 ks výrobků
Výroba > prodej
Druhová výsledovka
1) Tržby z prodeje = 800*25 = 20 000 Kč
2) Změna stavu hotových výrobků (fyzický objem):
•

konečný zůstatek = 500 ks + 1 000 ks – 800 ks = 700 ks

•

počáteční zůstatek = 500 ks

•

změna stavu výrobků = 700 ks – 500 ks = 200 ks; 200 výrobků na skladě přibylo

3) Změna stavu hotových výrobků (hodnotové vyjádření):
Protože průměrné výrobní náklady na jeden výrobek byly vždy 10 Kč, máme ulehčenou
situaci a změnu stavu hotových výrobků v hodnotovém vyjádření vypočteme jednoduše jako
součin 200 ks*10 Kč = 2 000 Kč. Na základě zvoleného způsobu zabezpečení věcné shody
výtěžků s výsledkovými náklady o tuto částku:
a) buď snížíme náklady (tj. ZS bude na straně nákladů se znaménkem mínus)
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Celkové druhové náklady
Změna stavu výrobků

10 000
Tržby z prodeje
- 2 000

Celkové provozní náklady
Zisk z provozní činnosti

8 000 Celkové provozní výtěžky

20 000
20 000

12 000

b) anebo zvýšíme výnosy (ZS na straně výnosů se znaménkem plus).
Tržby z prodeje
změna stavu výrobků

Celkové druhové náklady

10 000

Celkové provozní "náklady"

10 000 Celkové provozní "výtěžky"

Zisk z provozní činnosti

12 000

20 000
2 000
22 000

4) Zisk vypočteme jako rozdíl (Celkové výtěžky – Celkové náklady):
a) 20 000 – 8 000 = 12 000 Kč
b) 22 000 – 10 000 = 12 000 Kč
Účelová výsledovka
1) Tržby z prodeje = 800*25 = 20 000 Kč
2) Náklady prodaných výrobků = 800*10 = 8 000 Kč
Náklady prodaných výrobků

8 000 Tržby z prodeje

20 000

Celkové provozní náklady

8 000 Celkové provozní výtěžky

20 000

Zisk z provozní činnosti

12 000

3) Zisk = 20 000 – 8 000 = 12 000 Kč
Prodej > výroba
Druhová výsledovka
1) Tržby z prodeje = 1 400*25 = 35 000 Kč
2) Změna stavu hotových výrobků (fyzický objem):
•

konečný zůstatek = 500 ks + 1 000 ks – 1 400 ks = 100 ks

•

počáteční zůstatek = 500 ks

•

změna stavu výrobků = 100 ks – 500 ks = - 400 ks; 400 výrobků na skladě ubylo

3) Změna stavu hotových výrobků (hodnotové vyjádření):
Protože průměrné výrobní náklady na jeden výrobek byly vždy 10 Kč, máme ulehčenou
situaci a změnu stavu hotových výrobků v hodnotovém vyjádření vypočteme jednoduše jako
součin 400 ks*10 Kč = 4 000 Kč. Na základě zvoleného způsobu zabezpečení věcné shody
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výtěžků s výsledkovými náklady o tuto částku:
a) buď zvýšíme náklady (tj. ZS bude na straně nákladů se znaménkem mínus)
Celkové druhové náklady
Změna stavu výrobků

10 000
Tržby z prodeje
4 000

35 000

Celkové provozní náklady

14 000 Celkové provozní výtěžky

35 000

Zisk z provozní činnosti

21 000

b) nebo snížíme výnosy (ZS na straně výnosů se znaménkem mínus)
Tržby z prodeje
Změna stavu výrobků

Celkové druhové náklady

10 000

Celkové provozní "náklady"

10 000 Celkové provozní "výtěžky"

Zisk z provozní činnosti

21 000

35 000
- 4 000
31 000

4) Zisk vypočteme
a) 35 000 – 14 000 = 21 000 Kč
b) 31 000 – 10 000 = 21 000 Kč
Účelová výsledovka
1) Tržby z prodeje = 1 400*25 = 35 000 Kč
2) Náklady prodaných výrobků = 1 400*10 = 14 000 Kč
Náklady prodaných výrobků

14 000 Tržby z prodeje

35 000

Celkové provozní náklady

14 000 Celkové provozní výtěžky

35 000

Zisk z provozní činnosti

21 000

3) Zisk = 35 000 – 14 000 = 21 000 Kč
Pokud zobecním předchozí příklad, pak je-li konečný zůstatek hotových výrobků či
nedokončené výroby vyšší než odpovídající počáteční zůstatek (zůstatky už můžeme brát
jenom v hodnotovém vyjádření), pak změna stavu, tj. rozdíl (KZ – PZ), vchází do výsledovky
se znaménkem mínus na stranu nákladů, případně s kladným znaménkem na stranu výnosů.
V opačném případě, kdy konečný zůstatek je nižší než počáteční zůstatek, pak rozdíl jde na
stranu nákladů s kladným znaménkem anebo se záporným na stranu výnosů.
4.3.2 Hodnocení přístupů
Nyní již zbývá k vyřešení pouze otázka, zda změnu stavu chápat jako výtěžek či náklad.
Vysvětlení se pokusím názorně ozřejmit nejprve na příkladě a pak i trochu teoreticky. Nejprve
si spočítejme rentabilitu výtěžků a rentabilitu výsledkových nákladů. Rentabilitu zjistíme jako
podíl zisku k uvedeným položkám výsledovky. Použiji údaje z předchozího příkladu, a to
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variantu, ve které bylo prodáno 800 ks výrobků.
1) údaje z výsledovky s úpravou nákladů:
R e n ta b ilita V ý t ě ž k ů =

z is k
12 000
=
= 0 ,6 = 6 0 %
v ý tě ž k y
20 000

R e n tab ilita N á k l a d ů =

zisk
12 000
=
= 1 ,5 = 1 5 0 %
n á kla d y
8 000

2) údaje z výsledovky s úpravou výnosů:

Rentabilita V ý t ě ž k ů =

zisk
12 000
=
= 0,54545 = 55,5 %
výtěžky 22 000

R e ntabilita N á k l a d ů =

zisk
12 000
=
= 1,2 = 120 %
náklady 10 000

Všimněme si (přestože se jedná o jednu a tutéž skutečnost), že relativní hodnocení
v podobě ukazatelů se liší, neboť ve variantě ad 1) dosahuje podnik větší rentabilitu
(ziskovost) výtěžků i nákladů než ve variantě ad 2). Pokud by se jednalo o dva různé podniky
a měli bychom k dispozici pouze informace o rentabilitách, pravděpodobně bychom se
v tomto konkrétním případě rozhodli investovat do podniku, který užívá v rámci druhové
výsledovky úpravu provozních nákladů, přestože k tomu neexistuje žádný ekonomický
důvod. Rozdílné rozhodnutí by bylo následkem odlišného účetního zobrazení. Jaká je pomoc?
Podívat se na definice prvků účetních výkazů – v našem případě na definici výtěžku a
výsledkového nákladu. Např. US GAAP tyto pojmy definují následovně:
Výtěžek (revenue) je podle US GAAP vzrůst nebo jiné zhodnocení aktiva, nebo pokles
dluhu nebo kombinace obou v důsledku dodání zboží nebo výrobků, nebo poskytnutí služeb,
či jiné činnosti, která se dá považovat za hlavní nebo pokračující ekonomickou aktivitu firmy.
Konkrétně to znamená, že výtěžek se projeví v účetním období trvalým růstem vlastního
kapitálu prostřednictvím položky hospodářský výsledek za účetní období.
Náklady výsledku (expense) jsou poklesem nebo spotřebováním aktiva, nebo nabytím
dluhu (nebo kombinace obou) zapříčiněné dodáním zboží nebo výrobků, nebo poskytnutím
služeb či jiné činnosti, která souvisí s hlavní nebo pokračující ekonomickou aktivitou firmy.
Náklad výsledku se tedy projeví v účetním období trvalým snížením vlastního kapitálu skrz
položku výsledku hospodaření.
V obou definicích je důležitá formulace „způsobený dodáním zboží nebo výrobků, nebo
poskytnutím služeb, či jiné činnosti,“ která v podstatě říká, že bez tržní transakce (bez prodeje
výrobků či služeb jiným tržním subjektům) není výtěžek z prodeje a bez tohoto výtěžku
nemůže být ani náklad prodeje. Vyrobí-li účetní jednotka během účetního období více
výrobků než kolik jich prodá, pak rozdíl zcela určitě NELZE považovat za výtěžek, protože
onen rozdíl není prodán. Výrobky neprošly prodejní transakcí na trhu, zůstávají v podniku a
jsou vykazovány v rozvaze jako zásoba budoucích ekonomických prospěchů. Neprodané
výrobky jsou aktiva, a pokud účetní jednotka sestavuje výsledovku v druhovém členění
nákladů, musí snížit náklady na celkový objem výroby, která je vykázána ve výsledovce, o tu
část nákladů, která se vztahuje k vyrobeným, ale nikoliv prodaným výrobkům.
Jestliže nastane situace, že podnik v běžném účetním období prodá více výrobků než
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jich vyrobil, tak se musejí provést analogické úpravy v druhové výsledovce. Opět se upravují
výsledkové náklady, neboť musíme náklady na prodané výrobky, které byly vyrobeny
v běžném období, zvýšit i o náklady na prodané výrobky, které byly vyrobeny v minulém
účetním období a které jsou prodány až v období současném. Druhý přístup (úprava výtěžků)
nemá ekonomické opodstatnění. Dotažen do extrému by tento postoj značil, že jsme za to, že
jsme prodali naše výrobky, zaplatili kupujícímu. Z důvodu výše nastíněných jsem proto ve
výsledovkách užívajících úpravu výtěžků užíval označení celkové „výtěžky“ a „náklady“
v uvozovkách, aby bylo zřejmé, že je třeba mít na mysli při vyhodnocování účetních výkazů
formální způsob zobrazení jednotlivých položek.
Změna stavu není výtěžkem, ale úpravou nákladů výsledku hospodaření. Touto
úpravou se dosahuje v účetním modelu zobrazujícím náklady v členění podle jejich druhů
věcná shoda výtěžků s náklady a změna stavu zásob vlastní činnosti zabezpečuje, že ve
výsledovce budou vykázány pouze ty náklady (tj. ve smyslu expense), které souvisejí
s výtěžky dosaženými ve sledovaném období. Všechny ostatní náklady (tj. ve smyslu cost)
jsou přenášeny do dalších období v podobě ocenění zásob vykazovaných pochopitelně jako
aktivum v rozvaze. Změna stavu zásob vlastní činnosti je tedy jedním z praktických projevů
rozdílů mezi náklady ve smyslu expense a cost (viz kapitola 2.3.4.1). Budu-li tento fakt
demonstrovat číselně na předchozím příkladu, tak ve variantě, ve které bylo prodáno 800
výrobků, jsou costs vynaložené na zhotovení výrobků 10 000 Kč a expenses, které se vztahují
k prodaným výrobkům, jsou pouze 8 000 Kč. Ve druhé alternativě (prodej 1 400 výrobků)
jsou costs opět 10 000 Kč a náklady výsledku (expenses) dosahují částky 14 000 Kč.
Poslední argument, který podporuje názor, že změna stavu zásob by se měla vykazovat
vždy ve výsledovce v nákladech, volně navazuje na hodnocení výkonnosti podniku v podobě
ukazatelů vycházejících z účetních dat. Vrátíme-li se např. k ukazatelům rentability, tak tyto
operují s částkou celkových výsledkových nákladů či výtěžků. Nahlédneme-li do druhové
výsledovky, zjistíme, že celková výše nákladů a výtěžků se ve variantě s úpravou nákladů liší
od celkové výše nákladů a výtěžků ve variantě s úpravou výtěžků, samozřejmě za
předpokladu, že během účetního období došlo ke změně stavu zásob vlastní výroby. Proto
dosazení celkových částek z té které alternativy povede k rozdílným hodnotám počítaných
ukazatelů (např. ve finanční analýze). Přibereme-li si na pomoc účelovou výsledovku,
dopracujeme se k závěru, že celkové výtěžky a celkové výsledkové náklady prezentované
v účelové výsledovce se shodují s údaji v druhové výsledovce s úpravou provozních nákladů.
Jak už jsem uvedl v základní charakteristice obou účetních modelů zobrazení nákladů
provozní činnosti, sledování nákladů dle jejich funkce (účelu), kterou plní v provozním cyklu,
zabezpečuje automaticky dodržování matching principu. I proto by měl podnik, který se
rozhodne pro informování uživatelů o své výkonnosti využívat druhovou výsledovku,
preferovat postup s úpravou nákladů. Druhý přístup, který se orientuje na korekci výtěžků, má
za následek, že celkové výsledkové náklady a výtěžky jsou:
•

při konečném zůstatku zásob vlastní činnosti vyšším než počátečním nadhodnoceny,

•

při konečném zůstatku nižším než počátečním podhodnoceny.
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5 Právní úprava účetní problematiky v České republice
Současná právní úprava účetnictví rozlišuje dva základní okruhy subjektů, které musejí
při přípravě účetní závěrky vycházet z rozdílných normativních úprav účetnictví. Konkrétně
jsou zvlášť vyčleněny podniky, které jsou emitentem cenných papírů na burzách cenných
papírů působících v členských státech Evropské unie. Tyto účetní jednotky připravují výkazy
a informují jejich uživatele v souladu s požadavky Mezinárodních standardů účetního
výkaznictví (IAS/IFRS) ve verzi schválené Evropskou unií. Na všechny ostatní podnikatelské
subjekty se vztahují ustanovení zákona o účetnictví, vyhlášky pro podnikatele a českých
účetních standardů. Proto budu otázky související s odvozováním zisku zkoumat v obou
účetních úpravách.
5.1 Zisk v pojetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
Při analýze zisku pohledem Mezinárodních standardů účetního výkaznictví se opírám
o ustanovení Koncepčního rámce, který se této problematice věnuje v poměrně značném
rozsahu. Vedle Koncepčního rámce je věnována samostatná pozornost otázkám spojeným
s rozpoznáváním výtěžků – konkrétně se jedná o Mezinárodní účetní standard 18, který
v originále nese označení Revenue. Je pochopitelné, že i všechny ostatní standardy mají přímý
či nepřímý vliv na výši zisku. Vzhledem k tomu, že standardy dohromady tvoří rozsáhlý
celek, nedovoluje rozsah práce se věnovat všem oblastem. Proto v další části upnu svoji
pozornost pouze na obecné otázky spojené se zjištěním zisku (řešené v Koncepčním rámci) a
na analýzu IAS 18, který se zabývá podrobnou specifikací jedné ze složek úplného výsledku
hospodaření.
5.1.1 Koncepční rámec
5.1.1.1 Úvodní ustanovení
První zmínku najdeme v odstavci 5, který se věnuje rozsahu působnosti Koncepčního
rámce. V bodě 5d) se uvádí, že Koncepční rámec se mj. zabývá pojetím kapitálu a jeho
uchováním.
Koncepční rámec jako východisko pro veškeré další standardy vymezuje cíle účetní
závěrky (odst. 12). Jejím úkolem je poskytovat informace o finanční pozici, výkonnosti a
změnách ve finanční pozici podniku, jež jsou užitečné pro široký okruh uživatelů, kteří
provádějí ekonomická rozhodnutí. V další části jsou podrobně charakterizovány termíny
uvedené jako cíle účetní závěrky.
Z hlediska odvození podnikatelského zisku v ekonomickém pojetí stojí za zmínku
ustanovení odst. 16, které říká, že „finanční pozice podniku je ovlivněna ekonomickými
zdroji, které využívá, jeho finanční strukturou, likviditou, solventností a jeho schopností se
přizpůsobit změnám v okolí, ve kterém podniká“. Tato definice nepřímo zdůrazňuje
homeostatický charakter podniku a zároveň vytváří prvotní předpoklad k vykazování finanční
pozice a následnému odvozování zisku v ocenění na úrovni běžných tržních ekvivalentů
(Chambers, 1974).
Následující odstavec se zabývá informacemi o výkonnosti, které jsou důležité pro
předvídání schopnosti podniku vytvářet finanční prostředky díky využívání současných
ekonomických zdrojů. Odstavec 20 také zdůrazňuje fakt, že je nutné pro správné posouzení
finanční pozice, výkonnosti a změn ve finanční pozici posuzovat všechny výkazy ve
vzájemných souvislostech. Konkrétně se zde uvádí, že „například výsledovka neposkytuje
úplný obraz výkonnosti, pokud není použita ve spojení s rozvahou a s výkazem změn ve
finanční pozici“.
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V této souvislosti mám jednu připomínku, která se týká absence20 zmínky o výkazu
změn ve vlastním kapitálu, ve kterém jsou dle dikce některých standardů zobrazeny cenové
pohyby určitých bilančních položek, které neprocházejí výsledovkou (např. se jedná o změny
v ocenění dlouhodobých aktiv při aplikaci alternativního řešení dle standardů 16 a 38). Tyto
položky, které nevstupují do výsledovky, ale přímo do kapitálového fondu vlastního kapitálu,
jsou svojí povahou složkou úplného výsledku hospodaření a ovlivňují tak celkovou výkonnost
podniku za účetní období.
Zdánlivě okrajově se k měření zisku vztahuje i odst. 22, který se zabývá akruální bází
jakožto jednoho ze dvou předpokladů správného sestavení účetní závěrky. Domnívám se, že
formulace této části Koncepčního rámce je poněkud nešťastná. Koncepční rámec zmiňuje dva
předpoklady, jejichž nedodržení by výrazně ovlivnilo kvalitu účetních informací. Těmito
předpoklady jsou postulát trvání podniku a akruální báze. Mezi všeobecně přijímané účetní
předpoklady zcela nepochybně patří předpoklad trvání podniku. Ale akruální koncept mezi
předpoklady rozhodně zařadit nelze. Jedná se spíše o myšlenkový koncept, který vede k určité
metodě odvození hospodářského výsledku za účetní období (viz kapitola 2.2.2.2).
5.1.1.2 Prvky finanční pozice
Odstavec 49 definuje jednotlivé prvky finanční pozice. Vedle definic aktiv a dluhů,
které zdůrazňují zejména spojení těchto položek s ekonomickým prospěchem, je zde
vymezena i podstata vlastního kapitálu. Koncepční rámec uvádí, že vlastní kapitál je zbytkový
podíl na aktivech podniku po odečtení všech jeho dluhů. Tvůrci standardů v definici tedy
spojují vymezení kapitálu ve formě čistých aktiv i s jeho pojetím jako reziduální veličiny.
Blíže se vlastnímu kapitálu věnují odst. 65 až 68. Vedle jeho obecné charakteristiky a spíše
formálních požadavků na zveřejnění některých součástí vlastního kapitálu (např. základní
kapitál, nerozdělené zisky, rezervní fondy, atd.) je zde připomenut fakt, že výše vlastního
kapitálu v rozvaze závisí na ocenění aktiv a dluhů.
5.1.1.3 Výkonnost a její prvky
Výkonnosti podniku a jejímu změření se věnují odstavce 69 až 81. Odst. 69 vymezuje
prvky, které se vztahují k odvození zisku – výnosy a náklady – přičemž rozpoznání a ocenění
výnosů a nákladů je ovlivněno pojetím kapitálu a jeho uchováním.
Výnosy jsou zvýšením ekonomického prospěchu, k němuž došlo za účetní období, které
se projevilo přírůstkem nebo zvýšením užitečnosti aktiv, nebo snížením dluhů a které vedlo
ke zvýšení vlastního kapitálu jiným způsobem než vkladem do vlastního kapitálu vlastníků.
Náklady jsou snížením ekonomického prospěchu, k němuž došlo za účetní období, které
se projevilo úbytkem nebo snížením užitečnosti aktiv nebo zvýšením dluhů a které vedlo ke
snížení vlastního kapitálu jiným způsobem než přídělem z vlastního kapitálu vlastníků.
Z definice výnosů a nákladů lze vytušit, že IFRS se kloní při odvozování zisku ke
konceptu uchování kapitálu. Tento přístup se vyznačuje tím, že výnosy a náklady jsou
rozpoznány a vykázány jako důsledek změn v aktivech a dluzích, neboli jsou spojeny pouze
se změnou čistých aktiv (po vyloučení vlastnických transakcí s kapitálem). Výnosy
představují tedy zvýšení aktiv nebo pokles dluhů; náklady jsou poklesem aktiv anebo
vzrůstem dluhů. Tento přístup primárně zdůrazňuje, že výnosy a náklady jsou výsledkem
správného definování a změření aktiv a dluhů coby prvků určujících finanční pozici
vykazující jednotky. Rozdíl mezi výnosy a náklady je ekvivalentní zvýšení vlastního kapitálu.
Definice výnosů a nákladů v Koncepčním rámci odpovídá obecnému pojetí těchto veličin.
Vedle výnosů a nákladů v obecném pojetí pracují IAS/IFRS s podrobnějším členění těchto
20
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položek v závislosti na tom, zda jsou důsledkem hlavních výdělečných činností nebo
výsledkem událostí a transakcí z okrajových či nahodilých aktivit. Tato klasifikace po
obsahové stránce je shodná s úpravou podle US GAAP, ovšem na druhou stranu je IAS/IFRS
vytýkána určitá názvoslovná nejednoznačnost při označování jednotlivých složek úplného
výsledku hospodaření.
Pro rozpoznání výnosů a nákladů a jejich zachycení do účetních výkazů musí určitá
položka vyhovovat definici výnosu či nákladu. Kromě definičních znaků se daná položka
testuje i na dodatečné podmínky, které musejí být splněny pro její plnohodnotné vykázání.
Těmito podmínkami jsou:
a) je pravděpodobné, že budoucí ekonomický prospěch spojený s položkou bude do
podniku přicházet nebo z něj odcházet a současně,
b) položce lze přisoudit hodnotu, kterou lze spolehlivě změřit.
5.1.1.4 Pojetí kapitálu a jeho uchování
Výhodou definic výnosů a nákladů uvedených v Koncepčním rámci je to, že mohou
zahrnovat i realizovaná a nerealizovaná z(ne)hodnocení. Pokud by byla zveřejňovány veškerá
taková majetnická zhodnocení a neznehodnocení, realizovaná i nerealizovaná, tak by
vykazovaný zisk byl v souladu s konceptem uchování kapitálu v jeho věcné podobě. Pojetím
kapitálu a jeho uchováním se zabývá poslední část Koncepčního rámce (odst. 102 – 110).
Koncepční rámec operuje s oběma pojetími kapitálu – s finančním i s produkčním – a uvádí,
že volba vhodného pojetí kapitálu je založena na potřebách uživatelů účetní závěrky. Pojetí
kapitálu, které účetní jednotka vybere, následně odpovídá i konceptu jeho uchování. Finanční
kapitál je uchován a zisk je dosažen, pokud čistá aktiva peněžně vyjádřena na konci období
převyšují čistá aktiva na počátku účetního období po eliminaci vlastnických transakcí.
Produkční kapitál je uchován a zisk dosažen, pokud fyzická produkční kapacita (výrobní
schopnost) podniku na konci účetního období převyšuje fyzickou kapacitu k počátku období.
Uchování kapitálu může být vyjadřováno buď v nominálních peněžních jednotkách nebo
v jednotkách stálé kupní síly (ve stálém rozměru).
Tato část Koncepčního rámce respektuje fakt, že změření zisku je nerozlučně spojeno
s pojetím kapitálu a jeho uchováním. Zisk je rozdílem výnosů a nákladů, přičemž u každého
konkrétního přístupu k podstatě kapitálu je třeba vzít v úvahu i úpravy zabezpečující jeho
uchování. Např. uchování produkčního kapitálu vyžaduje aplikovat oceňování na bázi
běžných cen. Naopak finanční kapitál nevyžaduje použití konkrétní oceňovací báze. Současně
existují i rozdíly v účetním zacházení se změnami cen aktiv a dluhů. Při uchování kapitálu ve
finančním pojetí v jednotkách stálé kupní síly představuje zisk zvýšení investované kupní síly
za účetní období a za zisk se považuje jen ta část cenového zdvihu, která převyšuje růst
cenové hladiny. Zbylá část zvýšení se vykáže jako úprava, která vede k uchování kapitálu, a
jako taková je součástí vlastního kapitálu a nikoliv ziskem. Při věcné záchově je kapitál
nahlížen skrz fyzickou produkční kapacitu a zisk se rovná zvýšení tohoto produkčního
potenciálu za sledované účetní období. Účetní postupy reagující na cenové změny, které
ovlivňují aktiva a dluhy držené účetní jednotkou, je nutno považovat pouze jako úpravy
zabezpečující uchování vlastního kapitálu. Dojde-li tedy za účetní období k růstu čistých aktiv
jenom v důsledku růstu jejich tržního ocenění, tak tento hodnotový zdvih nepředstavuje
složku zisku, ale pouze úpravu vlastního kapitálu, aby byla uchována jeho produkční síla.
5.1.1.5 Význam Koncepčního rámce při odvozování zisku
Koncepční rámec představuje dobré východisko, které umožňuje uživatelům účetních
závěrek podniků vykazujících podle IAS/IFRS získávat finanční informace o finanční pozici a
výkonnosti podniku. Na druhou stranu lze v Koncepčním rámci nalézt i některé sporné body a
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nedostatky, zejména v oblasti oceňování. Jedním z nedostatků je např. chybějící definice a
podrobnější diskuze o charakteristikách fair-value, což je oceňovací základna, která se těší
rostoucímu užití. Dalším problémem je určitá nekonzistentnost mezi některými ustanovení
Koncepčního rámce a jednotlivých standardů. Hlavní příčinou těchto slabin se mi jeví určitá
zastaralost Koncepčního rámce. Zde se ovšem blýská na lepší časy, neboť IASB v rámci
konvergenčního projektu spolupracuje s FASB na vytvoření nového koncepčního rámce
„světového účetnictví“.
Další a pochopitelnou slabou stránkou Koncepčního rámce je jeho obecnost, která
nedovoluje jednak bližší analýzu výkonnosti podniku. Druhak tato obecnost vede k tomu, že
chybí návod, jak rozpoznávat v konkrétních situacích jednotlivé složky úplného výsledku
hospodaření. Účetní postupy pro konkrétní položky jsou upraveny ve standardech, vzhledem
k obsahu práce podrobněji popíšu podstatu IAS 18.
5.1.2 Mezinárodní účetní standard 18: Výtěžky (IAS 18: Revenue)
Tento standard se opírá o definici výnosu uvedenou v Koncepčním rámci. Výnos se
může vyskytovat ve dvou podobách – jako výtěžek a jako hodnotový přínos. Výtěžek je takový
výnos, který vzniká v průběhu vykonávání běžných podnikatelských aktivit účetní jednotky a
můžeme se s ním setkat pod různým označením. Nejčastěji se jedná o tržby z prodeje, ale pod
termín revenue se zahrnují též poplatky, úroky, dividendy, autorské honoráře, aj. Cílem
standardu je vymezit účetní postup pro vykazování výtěžků plynoucích z určitých typů
transakcí a událostí. Prvořadou záležitostí v této oblasti je identifikace okamžiku rozpoznání
výtěžku. Tento může být vykázán, jakmile je pravděpodobné, že budoucí ekonomické
prospěchy poplynou do podniku, přičemž prospěchy musí být účetní jednotka schopna
spolehlivě změřit. Standard pomáhá odhalit okolnosti, za nichž jsou tato dodatečná kritéria
pro uznání výtěžku realizována, a to včetně praktických příkladů.
5.1.2.1 Sféra působnosti IAS 18
Tento standard se aplikuje na výnosy, které jsou výsledkem následujících transakcí a
událostí:
1) prodej výrobků a zboží,
2) poskytování služeb,
3) užití aktiv podniku jinými subjekty, které za toto právo užívání platí odměnu v podobě:
•

úroku, což je odměna za půjčení peněz či peněžních prostředků,

•
autorských a licenčních honorářů, což jsou odměny za poskytnutí práva používat aktiva
(obvykle dlouhodobé povahy) účetní jednotky, jako jsou např. patenty, obchodní známky,
copyright, software, a
•
dividend, která je částí rozděleného zisku držitelům vlastnických podílů určitého
ekonomické subjektu v závislosti typu drženého podílu na kapitálu.
Poskytování služeb může být jednorázového či opakovaného charakteru. Některé typy
služeb si vyžadují postupné vykonávání různých činností. Proto některá služba může svojí
povahou překročit více účetních období. V případě těchto dlouhodobých smluv se nepoužívá
IAS 18, nýbrž IAS 11: Stavební smlouvy. Vedle těchto případů standard explicitně
vyjmenovává další účetní transakce, které nespadají pod jeho působnost:
•

leasingové smlouvy,

•

dividendy, které se vztahují k investicím vykazovaným pomocí ekvivalenční metody,
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•

pojistné smlouvy pojišťoven,

•

změny ve fair value u investic klasifikovaných k obchodování,

•

změny hodnoty ostatních oběžných aktiv,

•

biologická aktiva a zemědělská produkce,

•

těžba nerostných zdrojů.

5.1.2.2 Ocenění výtěžku
Výtěžek z prodeje se oceňuje ve fair value nárokované protihodnoty, kterou podnik již
obdržel, nebo kterou očekává, že obdrží. IAS 18 definuje fair value jako částku, za kterou by
aktivum mohlo být směněno či dluh vyrovnán v transakci na délku paže mezi znalými a
ochotnými obchodními partnery. Peněžní částka, na kterou je stanoven výtěžek, bývá
nejčastěji předmětem ujednání v kupní smlouvě mezi prodávající a kupující jednotkou, při
jejím výpočtu se berou v úvahu i možné obchodní, hotovostní či jiné slevy. Ve většině
případů nárokovaná protihodnota má peněžní formu. Pokud nastane situace, že příjem peněz
je v čase odložen, potom fair value protihodnoty klesá pod nominální hodnotu obnosu, který
prodávající jednotka obdrží v budoucnosti. Podnik je (za podmínky, že časová hodnota peněz
je významným faktorem) povinen identifikovat zvlášť částku vztahující se k tržbě z prodeje a
úrokový výnos.
Některé směnné transakce nabývají podobu barterového obchodu. Zde je s ohledem na
odvození výkonnosti nutno odlišit dvě základní situace:
1) Dochází ke směně dvou aktiv či služeb obdobné podstaty a hodnoty – tato transakce není
výtěžkem.
2) Směňovaná aktiva jsou různé povahy či mají rozdílné hodnoty – potom fair value
získaného aktiva (upravená o částku případného částečného peněžního plnění) se stává
částkou, kterou oceňujeme výtěžek; pokud je fair value obdrženého aktiva neznámá či
nezjistitelná, potom pro ocenění výnosu se užívá fair value aktiva, kterého se účetní
jednotka vzdala.
Kritéria pro rozpoznání výtěžku se aplikují odděleně na každou transakci. V praxi se lze
však setkat i s případy, že se určitá prodejní transakce skládá z více operací (jednotlivě
identifikovatelných). Např. prodej speciálního zařízení může být spojen i s ujednáním, že
prodávající podnik bude po určitou dobu poskytovat pravidelný servis a údržbu zařízení.
Pokud je odměna za tyto dodatečné služby zahrnuta v prodejní ceně, musí prodávající ve
výsledovce rozčlenit výtěžek na část, která se vztahuje k prodeji samotného zařízení, a na
část, která je plněním za servisní služby. Současně je nutné výtěžky ze servisních služeb
časově rozlišovat a přiřazovat do období, ve kterých byly služby uskutečněny. Stejně tak
může nastat situace, že k odhalení skutečné ekonomické podstaty určité transakce je nutné
analyzovat několik samostatných transakcí, které však tvoří jeden celek. Např. podnik
prodává svůj výkon a současně s tímto prodejem uzavírá s kupujícím smlouvu o zpětném
odkupu21 k pozdějšímu datu. Potom jsou obě (právně) samostatné operace považovány
z ekonomického hlediska za společnou transakci, a protože dochází k negaci prodejní
operace, není možné rozpoznat a vykázat výtěžek z prodeje.
5.1.2.3 Prodej zboží a výrobků
Výtěžek z prodeje zboží nebo výrobků se vykáže ve výkazu zisků a ztrát, pokud došlo
k současnému splnění těchto podmínek:
21

Typickým příkladem jsou „round-trip-sales“ v energetice nebo „network-capacity-swaps“ v telekomunikacích.
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1) prodávající podnik převedl na kupujícího podstatnou část odměn a rizik, které jsou
spojeny s vlastnictvím zboží nebo výrobků,
2) prodávající si neponechává manažerskou angažovanost obdobnou vlastnickému titulu či
nevykonává efektivní kontrolu nad zbožím,
3) částka výtěžku je spolehlivě změřitelná,
4) je pravděpodobné, že ekonomické užitky spojené s prodejní transakcí poplynou do
podniku a
5) lze spolehlivě určit náklady, které podnik musel vynaložit, aby uskutečnil transakci ústící
ve vykázání výtěžku.
Převod rizik a odměn plynoucích z vlastnictví nastává většinou v okamžiku transferu
právního titulu na kupujícího či v okamžiku umožnění kupujícímu plně disponovat aktivem.
Jestliže na bedrech vykazující jednotky spočívají i nadále rizika odvozená od vlastnictví
aktiva, směnnou transakci není možné považovat za prodej a není povoleno vykázat výtěžek.
IAS 18 uvádí několik možností:
•
podnik má závazek přijmout zboží či výrobky zpět, pokud kupující nebude spokojen
s jejich vlastnostmi, a pokud toto riziko není kryto vytvořenými záručními rezervami,
•
pokud peněžní příjem z prodaných výrobků či zboží závisí na objemu následného
prodeje, který uskutečňuje kupující,
•
pokud výrobek vyžaduje odbornou instalaci, která je významnou součástí uzavřené
smlouvy, tak není dovoleno vykázat výtěžek do doby, než prodávající instalaci provede,
•
pokud kupec má právo zrušit smlouvu z důvodů uvedených ve smlouvě a prodejce
nemá jistotu ohledně budoucího vývoje.
5.1.2.4 Poskytování služeb
Jakmile je výsledek transakce spočívající v poskytnutí služeb spolehlivě odhadnutelný,
potom lze vykázat výtěžek na základě stupně dokončení transakce k datu účetní závěrky.
Výsledek transakce může být spolehlivě odhadnutelný při splnění všech následujících
podmínek:
1) částku výtěžku je možné spolehlivě určit,
2) je pravděpodobné, že ekonomické užitky spojené s transakcí poplynou do podniku,
3) stupeň dokončení transakce je poskytovatel služby schopen spolehlivě určit a
4) lze spolehlivě určit náklady dosud vynaložené na transakci i náklady, které bude nezbytné
vynaložit k dokončení transakce.
V případech, ve kterých nelze výsledek transakce spolehlivě odhadnout, výtěžek může
být rozpoznán pouze v částce dosud vynaložených nákladů, za které bude podnik schopen
získat zpětnou úhradu.
Pokud některé služby jsou prováděny způsobem, že je nutné provést blíže neurčený
počet operací během smluvně stanoveného období, potom se výtěžek rozpoznává na základě
lineárního rozložení v čase. Pokud by část nákladů nebo jejich celek nebyl podnik schopen
reprodukovat ve formě odměny za služby od zákazníka, potom není možné výtěžek vykázat.
5.1.2.5 Úrok, autorské honoráře, licenční poplatek, dividendy
Účetní jednotka rozpozná a vykáže výtěžek, pokud jsou splněná obecná kritéria pro jeho
rozpoznání, a to v částce, která odpovídá v případě:
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•
úroku časové proporci zapůjčení aktiva, přičemž pro stanovení výše úroku se použije
efektivní míra výnosu daného aktiva,
•
autorských honorářů a licenčních poplatků částce, která je dohodnutá v příslušné
smlouvě, s respektováním časové souvislosti výtěžku s účetním obdobím,
•
dividend podílu na vlastnických právech k okamžiku, ke kterému vzniká nárok obdržet
dividendu.
5.1.2.6 Požadavky na zveřejnění
Účetní jednotka vykazující v souladu s požadavky IAS/IFRS je povinna, aby naplnila
ustanovení IAS 18, zveřejnit ve své účetní závěrce:
•
účetní politiky v oblasti rozpoznávání výtěžků, včetně metod pro určení stupně
dokončení transakce u poskytovaných služeb,
•
částku každé významné kategorie výtěžku, který byl rozpoznán v běžném účetním
období,
•
částku výtěžku plynoucích z nepeněžních směnných transakcí, a to za každou
významnou kategorii výtěžku zvlášť.
5.2 Zisk podle české úpravy účetnictví
Při analýze odvození zisku u subjektů sestavujících účetní závěrku dle českého
obchodního práva se budu opírat o 3 základní právní předpisy; konkrétně se jedná o:
1) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.
2) Vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví.
3) České účetní standardy pro podnikatele (tj. pro účetní jednotky, které účtují podle výše
uvedené vyhlášky), a to především ČÚS 019: Náklady a výnosy.
5.2.1 Zákon o účetnictví
Zákon o účetnictví představuje základní stavební kámen regulace účetnictví v České
republice a jeho ustanovení jsou uvedena v soulad s právem Evropských společenství.
První zmínka o problematice zisku je už v § 2, který vymezuje předmět účetnictví a
který ustanovuje, že „účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků
a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.“ Základním principům
uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty se věnuje § 7, odst. 4, 5, 6, kde je
uvedeno, že účetní jednotky mohou měnit uspořádání, označování, obsahové vymezení a
způsoby oceňování mezi jednotlivými účetními obdobími jenom z důvodu změny předmětu
podnikání anebo z důvodu zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací
schopnosti účetní závěrky. Dále jsou účetní jednotky povinny uvést informace o použitých
účetních metodách a případných odchylkách od těchto metod s jejich řádným odůvodněním a
uvedením vlivu mj. i na výsledek hospodaření. Náklady a výnosy je povinné zobrazovat
v účetnictví samostatně bez jejich vzájemného zúčtování (výjimku představují případy
upravené účetními metodami).
Další zmínku týkající se zkoumané problematiky lze objevit v § 18, který definuje
součásti účetní závěrky, mezi jejíž základní články patří též výkaz zisku a ztráty. Následující
§ 19 se v odstavci 6 věnuje i vymezení a popisu charakteristik účetních informací
zobrazených v účetní závěrce. Tyto informace musejí být spolehlivé, srovnatelné,
srozumitelné a posuzují se z hlediska významnosti.
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Jednou z nejvýznamnějších části zákona o účetnictví je § 19 odst. 9 a na něj navazující
§ 23a, které stanovují, že účetní jednotka, která je obchodní společností a která je emitentem
cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech
Evropské unie, použije pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy
upravené právem Evropských společenství. Rovněž tak i účetní jednotky, které splňují výše
vymezené podmínky a které sestavují konsolidovanou účetní závěrku, používají pro sestavení
konsolidované účetní závěrky a vyhotovení výroční zprávy Mezinárodní účetní standardy
upravené právem Evropských společenství. Sestavit konsolidovanou účetní závěrku dle
IAS/IFRS na dobrovolné bázi mohou i konsolidující účetní jednotky, které nejsou emitentem
cenných papírů obchodovaných na burzách cenných papírů v členských zemích EU.
Stěžejní části zákona o účetnictví, z hlediska problematiky zjišťování výsledku
hospodaření, je část čtvrtá a konkrétně § 24 - § 28. Tato část zákona vymezuje pravidla pro
oceňování položek českých účetních výkazů. Účetní jednotky oceňují majetek a závazky:
1) K okamžiku uskutečnění účetního případu v závislosti na způsobu pořízení položky:
a) pořizovací cenou,
b) vlastními náklady (rozlišovány u dlouhodobého majetku a zásob),
c) jmenovitou hodnotou,
d) reprodukční cenou.
2) Ke konci rozvahového dne se některé položky ocení reálnou hodnotou, a to konkrétně:
a) cenné papíry, s výjimkou:
•

(dlužných) cenných papírů držených do splatnosti,

•

dluhopisů pořízených v primárních emisích, které nejsou určeny k obchodování,

•

cenných papírů s rozhodujícím či podstatným vlivem,

•

cenných papírů emitovaných a nabytých účetní jednotkou,
b) deriváty,
c) finanční umístění a technické rezervy u pojišťoven a zajišťoven,
d) část majetku a závazků zajištěná deriváty,
e) pohledávky nabyté k obchodování,
f) závazky vrátit cenné papíry, které jednotka zcizila a k okamžiku ocenění je
nezískala zpět,
g) majetek a závazky dle požadavků jiných právních předpisů.
Zákon definuje jednotlivé typy ocenění takto:

1) Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho
pořízením související.
2) Reprodukční pořizovací cena je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o
něm účtuje.
3) Vlastními náklady zásob vytvořených vlastní činností jsou přímé náklady vynaložené na
výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, které se vztahují k výrobě
nebo k jiné činnosti.
4) Vlastními náklady u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností se rozumí přímé
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náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které se vztahují
k výrobě nebo jiné činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami.
5) Pro účely zákona o účetnictví se jako reálná hodnota použije:
a) tržní hodnota,
b) ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce,
c) ocenění stanovené podle zvláštních právních předpisů.
Vedle konkrétního definování oceňovacích bází se „oceňovací kapitola“ zabývá i
dalšími specifiky odvozování hospodářského výsledku. Účetní jednotky mají dle § 25 za
povinnost při oceňování k datu účetní závěrky zahrnout jen zisky, které byly dosaženy, a brát
v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a které
jsou jim známy k okamžiku sestavení účetní závěrky. Dále je nutné brát v potaz i všechna
snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního období zisk nebo
ztráta. Pro zachycení těchto skutečností do účetnictví vytvářejí účetní jednotky rezervy,
opravné položky a odpisy majetku.
Pro oceňování úbytku zásob a úbytku cenných papírů je povoleno použít metodu
váženého aritmetického průměru anebo metodu „první do skladu, první ze skladu“, tj. metodu
FIFO.
5.2.2 Vyhláška pro podnikatele
Vyhláška podrobněji rozvádí některá ustanovení zákona o účetnictví a týká se účetních
jednotek, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Vyhláška
stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky a mj. se detailně zabývá i uspořádáním,
označováním a obsahovým vymezením nákladů, výnosů a výsledku hospodaření a
uspořádáním a obsahovým vymezením přehledu o změnách vlastního kapitálu. Pro správné
odvození hospodářského výsledku z hlediska dikce zákona je nezbytné respektovat i
předepsané účetní metody.
Účetní závěrka účetních jednotek (vedoucích účetnictví v plném rozsahu) se sestává
z rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přílohy a může obsahovat přehled o peněžních tocích a
přehled o změnách vlastního kapitálu. Uspořádání nákladů a výnosů a výsledku hospodaření
ve výkazu zisku a ztráty se řídí dle přílohy č. 2 a č. 3 k této vyhlášce, přičemž položky se
uvádějí odděleně a ve stanoveném pořadí. Další podrobnější členění těchto položek lze
provést za podmínky, že zůstane zachováno stanovené uspořádání.
Obsahovým vymezeních některých položek výkazu zisku a ztráty se věnuje Část 2,
Hlava III. Jako první se uvádí v § 20 pojem Obchodní marže, kterou zjistíme jako rozdíl
vyúčtovaných tržeb za prodej zboží a nákladů vynaložených na prodané zboží. Položka
Výkony obsahuje tržby za prodej vlastních výrobků, změnu stavu zásob vlastní výroby,
aktivaci (vnitropodnikových výkonů).
Položka Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních
nákladů příštích období obsahuje rozdíl mezi konečným a počátečním stavem rezerv,
opravných položek a komplexních nákladů příštích období; tato položka může mít i zápornou
hodnotu.
Položka Mimořádné výnosy a položka Mimořádné náklady obsahuje výnosy a náklady
z operací zcela mimořádných vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i výnosy a
náklady z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících.
Vyhláška se v této části zabývá i náplní jednotlivých mezisoučtů výsledku hospodaření
za účetní období.
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Hlava VI části 2, která upravuje uspořádání a obsahové vymezení přehledu o změnách
vlastního kapitálu, je velice stručná, neboť uvádí, že přehled o změnách vlastního kapitálu
podává informace o zvýšení nebo snížení jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi dvěma
rozvahovými dny. Kromě tohoto ustanovení se zde objevuje požadavek, aby účetní jednotky
vyčíslily vyplacené dividendy a zdroje, ze kterých bylo čerpáno.
Na výši hospodářského výsledku mají vliv i účetní metody používané v účetnictví.
Vyhláška ve čtvrté části blíže specifikuje účetní metody, které jednotky musejí dle § 4, odst. 8
zákona o účetnictví dodržovat v procesu účetního zpracování informací. Explicitně popsané
jsou tyto účetní metody:
•

stanovení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého majetku,

•

vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů,

•

stanovení nákladů souvisejících s pořízením zásob,

•

vymezení nákladů souvisejících s pořízením pohledávek,

•
oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a
podílů, u zajišťovacích derivátů, u derivátů k obchodování, u pohledávek nabytých a určených
k obchodování a oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty při přeměně účetní jednotky,
•

postup tvorby a použití opravných položek,

•

odpisování majetku,

•

postup tvorby a použití rezerv,

•

vzájemné zúčtování,

•

metoda odložené daně,

•

metoda kursových rozdílů,

•

metoda ocenění souboru majetku,

•

metoda rozpoznání goodwillu.

5.2.3 České účetní standardy
České účetní standardy pro podnikatele představují detailnější popis účetních postupů
v jednotlivých oblastech účetní práce. Blíže rozvádějí opatření zákona o účetnictví a vyhlášky
pro podnikatele (zde zejména konkretizují některé účetní metody). V současnosti22 je
zveřejněno celkem 23 účetních standardů. Stejně jako IAS/IFRS i české účetní standardy
pojímají širokou oblast možných účetních případů a ovlivňují tak přímo či nepřímo i výši
výsledku hospodaření. Budu se proto zabývat podrobně pouze Standardem 019, který
stanovuje základní postupy účtování nákladů a výnosů za účelem docílení souladu při
používání účetních metod účetními jednotkami.
5.2.3.1 Český účetní standard 019: Náklady a výnosy
Tento standard vychází z obsahového vymezení některých položek výkazu zisku a
ztráty dle vyhlášky a vymezuje účetní postup pro jednotlivé účtové skupiny směrné účtové
osnovy.
Na účtech účtové skupina 50 – Spotřebované nákupy se účtuje v závislosti na zvoleném
způsobu účtování o zásobách, v úvahu přichází buď průběžný (způsob A) nebo periodický
22

Konkrétně k 1. 5. 2006
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(způsob B) systém evidence zásob. Zásoby mohou být materiálu, nedokončené výroby a
polotovarů, výrobků, zvířat a zboží. Do této skupiny účtů se zachycují i případné manka a
škody v rámci norem přirozených úbytků zásob dle ČÚS 7. Komplexně problematiku
účtování zásob upravuje ČÚS 15: Zásoby.
V účtové skupině 51 – Služby se účtují prvotní náklady za externí služby dodané jinými
účetními jednotkami. Výjimku představují náklady na reprezentaci, které mohou obsahovat i
údaje o vlastních výkonech.
Na příslušných účtech účtové skupiny 52 – Osobní náklady se účtují veškeré požitky
zaměstnanců, a to v hrubých částkách. Do hrubé mzdy se musí zahrnout i případné naturální
plnění mzdy, přičemž pro peněžní ocenění naturální složky mzdy se užije cena obvyklá
(uznaná dle zákona o daních z příjmů).
Samostatná skupina účtů existuje i pro daně a poplatky (skupina 53), na nichž se
zachycují daně, odvody a podobné platby, pokud účetní jednotka je poplatníkem dané dávky.
Výjimku tvoří daň z příjmů, pro kterou existuje samostatná účtová skupina 59.
Poměrně značnou část standardu zabírá účtová skupina 54 – Jiné provozní náklady. Na
účty této skupiny se zaznamenávají i tyto operace:
•

prodej dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,

•

bezplatné předání majetku, k němuž není jednotka povinna,

•

odděleně smluvní pokuty a penále od ostatních pokut a penále,

•

odpisy pohledávek,

•
manka a škody na majetku – např. na dlouhodobém majetku, manka nad normu
přirozených úbytků zásob.
Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné
položky provozních nákladů je určena pro položky týkající se provozní činnosti. Tvorba
rezerv a opravných položek se účtuje na vrub příslušného účtu nákladů, jejich částečné či
úplné rozpuštění se účtuje ve prospěch těchto nákladových účtů.
Další skupina už patří do finanční části výsledovky. V účtové skupině 56 – Finanční
náklady se účtuje o úbytku prodaných cenných papírů (včetně doúčtovaného alikvotního
výnosového úroku), o nákladových úrocích, o bankovních poplatcích, pojistném, o kurzových
rozdílech a o změnách reálné hodnoty některých finančních instrumentů dle dikce ČÚS 8 a
ČÚS 9.
Účtová skupina 57 – Rezervy a opravné položky finančních nákladů je analogií účtové
skupině 55.
Na účtech skupiny 58 – Mimořádné náklady se účtují operace neobvyklé povahy
vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i případy mimořádných událostí nahodile se
vyskytujících, což mohou být:
•

náklady plynoucí ze změny účetní metody (např. změny ve způsobu ocenění majetku),

•

škody na majetku vzniklé z příčin pro účetní jednotku zcela mimořádných,

•

rezervy na náklady charakteru mimořádných nákladů (př. rezerva na restrukturalizaci),

•

opravy nákladů minulých období,

•
náklady z titulu postoupení, popřípadě ukončení hospodářské činnosti či některé z jejích
složek.
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Poslední účtová skupina účtové třídy 5 je skupina 59 – Daně z příjmů, převodové účty a
rezerva na daň z příjmů.
Standard 19 se věnuje i problematice spojené s účtováním výnosů a popisu jednotlivých
skupin účtů účtové třídy 6.
Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží slouží k zachycení tržeb z prodeje
vlastních výrobků, zboží a služeb souvztažně s odpovídajícím zvýšením některého z aktivních
účtů (pohledávky vůči odběratelům, peníze, apod.).
V případě, že účetní jednotka pro sledování nákladů provozní činnosti používá
kritérium členění nákladů dle jejich druhů, využije i účty z účetních skupin 61 – Změny stavu
zásob vlastní činnosti a 62 – Aktivace. Protože výhradním příjemcem daní a podobných
plateb jsou v České republice pouze orgány státní moci, tak u podnikatelských jednotek
neexistuje protějšek účtové skupiny 53 – Daně a poplatky. Další účtovou skupinou je tedy
skupina 64 – Jiné provozní výnosy, které podnikatel využije k zaúčtování:
•

výnosů z prodeje dlouhodobého majetku,

•

odhadu poplatků z licencí nebo jiných majetkových práv,

•

výnosů ze smluvních pokut a penále,

•

úhrady pohledávek, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů,

•
postupného umořování oprávek k pasivnímu oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku
nebo zápornému goodwillu,
•

ostatních výnosů vztahujících se k provozní činnosti.

Pro zaznamenání výnosů z prodeje cenných papírů se použijí účty ze skupiny 66 –
Finanční výnosy. Dále se zde účtují úrokové výnosy, kurzové rozdíly, nárok na dividendu,
podíly na zisku, nájemné z dlouhodobého finančního majetku a změny reálné hodnoty
některých finančních instrumentů.
Na účtech skupiny 68 – Mimořádné výnosy se zachycují mimořádné operace vzhledem
k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i případy mimořádných událostí nahodile se
vyskytujících, např.:
•

výnosy ze změny účetní metody (ocenění majetku),

•

oprava výnosů minulých účetních období,

•

výnosy z titulu postoupení nebo ukončení hospodářské činnosti či její složky,

•

a další.
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6 Hodnocení právní úpravy účetnictví v ČR
6.1 Slabé stránky úpravy účetnictví v ČR
6.1.1 Cíle účetnictví a definice účetních prvků
Vymezení předmětu účetnictví v § 2 předznamenává do značné míry obsahovou stránku
a zejména obsahové nedostatky národního účetního systému. Zákonodárce definuje účetnictví
pouze v rovině účtování o účetních prvcích, které taxativně vyjmenovává. Tento přístup
degraduje účetnictví do roviny obligatorního zaznamenávání výsledků hospodářské činnosti
bez bližšího ekonomického smyslu. Přitom účetnictví má velký informační potenciál a jeho
výstupy v podobě účetní závěrky představují nejdůležitější (a pro mnoho uživatelů často i
jediný) zdroj informací o podniku. Výkazy poskytují široké spektrum podkladů, které lze
využít v mnoha rozhodovacích úlohách, např. při rozhodnutí, zda:
•

se stát (spolu)vlastníkem podniku,

•

půjčit peněžní prostředky podniku,

•

podnik přináší požadovanou míru výnosu,

•

vstoupit do obchodních vztahů s podnikem,

•

pokračovat v podnikatelské činnosti či ji ukončit, aj.

Český zákon o účetnictví navíc spíše zdůrazňuje proces běžného účtování než přípravu
a předkládání účetních výkazů, ve kterých jsou v zkondenzované podobě prezentovány
informace o finančním postavení podniku a schopnosti zhodnocovat vložené ekonomické
zdroje. Přitom účetní závěrka a její výkazy jsou základním prostředkem k informování
subjektů kapitálového trhu a je nezbytným předpokladem jeho hladkého fungování. Poslední
slabinou úvodních ustanovení zákona o účetnictví jsou chybějící definice základních účetních
prvků, které jsou předmětem účtování. Účetní jednotky při modelovém zobrazování
ekonomické reality v účetnictví tak vycházejí ze zažité praxe, která stanovila, co je aktivem,
pasivem, nákladem či výnosem. Neexistující definice aktiv, pasiv, nákladů a výnosů zároveň
vedou k tomu, že účetním chybí v neobvyklých a nových situacích vodítko, na základě
kterého by mohli učinit rozhodnutí, zda daná položka splňuje definici některého z prvků
účetních výkazů. Současný stav je ve znamení jisté arbitrárnosti a mj. může být i možnou
cestou pro zkreslování účetních dat či dokonce manipulaci s nimi.
6.1.2 Vzájemné zúčtování účetních položek
Nedostatky na poli definičního vymezení jednotlivých pojmů, s kterými zákon o
účetnictví a na něj navazující právní předpisy operují, mají za následek určité nesrovnalosti a
neduhy (zejména nekonzistentnost) i v jiných oblastech účetního zpracování obrazu
hospodářské činnosti. Typickým příkladem může být vývoj názorů a požadavků v oblasti
kompenzace účetních položek. Zákon o účetnictví uvádí, že náklady a výnosy je účetní
jednotka povinna sledovat v účetnictví samostatně bez jejich vzájemného zúčtování. Výjimku
z tohoto opatření představují účetní případy, jež jsou upraveny účetními metodami.
Vzájemným zúčtováním (kompenzací) se rozumí takový účetní postup, při kterém je namísto
výnosů a nákladů (resp. aktiv a pasiv) zúčtován pouze rozdíl (saldo) v čisté podobě jako
výnos nebo náklad (resp. aktivum či pasivum). Porušením zákazu vzájemného zúčtování
nejsou případy vyjmenované v § 58 vyhlášky pro podnikatele, a konkrétně se jedná o:
•
dobropisy a refundace nákladů či výnosů, pokud se vztahují ke stejnému účetnímu
období, v němž byl zaúčtován příslušný náklad či výnos,
•

doměrky a vratky daní s běžnými daňovými pohledávkami a závazky,
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•

odložené daňové pohledávky a závazky,

•
rozdíly zjištěné při inventarizaci, které vznikly ve stejném období a které lze „rozumně
odůvodnit“,
•
tvorby a čerpání a rozpouštění rezerv, opravných položek a komplexních nákladů
příštích období,
Za vzájemné zúčtování se nepovažuje souhrnné vykázání:
•

kurzových rozdílů,

•

zisků a ztrát z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu,

•
pohledávek a závazků (s výjimkou záloh) vůči stejné účetní jednotce, pokud mají dobu
splatnosti do jednoho roku a jsou denominovány ve stejné měně,
•

emitovaných a nakoupených vlastních dluhopisů.

V oblasti vzájemného zúčtování došlo k významnému posunu vpřed, zejména v oblasti
účetního zacházení s rezervami a opravnými položkami. Vyhláška v platném znění uvádí
v § 55 odst. 3, že tvorba opravných položek se účtuje na vrub nákladů a opravná položka se
sníží, popřípadě zruší vyúčtováním ve prospěch nákladů, pokud inventarizace v následujícím
období neprokáže opodstatněnost její výše. Obdobně se lze v § 57 odst. 2 dočíst, že tvorba
rezerv se účtuje na vrub nákladů a jejich snížení či zrušení ve prospěch nákladů. Navíc § 26
vyhlášky stanovuje, že položka výkazu zisku a ztráty Změna stavu rezerv a opravných
položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období obsahuje rozdíl mezi
konečným a počátečním stavem rezerv, opravných položek a komplexních nákladů příštích
období, přičemž tato položka může mít i zápornou hodnotu. Logickým vyústěním těchto tří
faktů je závěr, že současná právní úprava účetnictví neumožňuje účtovat o rušených
opravných položkách a rezervách jako o výnosech, nýbrž vyžaduje jejich vykázání jako
korekce nákladů.
Pokud bychom prostudovali dřívější účetní úpravu, zjistili bychom, že v důsledku
zákazu kompenzace se rezervy a opravné položky tvořily do nákladů a jejich použití, čerpání
či rozpouštění se proúčtovalo souvztažně do výnosů. Současný stav je z teoretického hlediska
čistější. „Běžný“ účetní, který je zvyklý na zaběhnuté a opakující se rutinní účtování operací
by však spíše vyjádřil podiv nad změnou pravidel a zřejmě by i utrousil poznámku, že „ti
nahoře“ nemají nic pořádného na práci a jenom komplikují život řadovému občanu. A toto
tvrzení by bylo do značné míry opodstatněné, neboť v předpisech, které stanovují účetní
pravidla hry, nelze nalézt teoretické opodstatnění pro danou změnu. Na vině jsou opět
chybějící definice jednotlivých účetních pojmů, které mohou vést k tomu, že provedený
posun ve vykazování tvorby a použití opravných položek a rezerv mohou být vnímány jako
projev libovůle zákonodárců. Analýzou definic výnosů a nákladů uvedených např.
v Koncepčním rámci IAS/IFRS bychom ovšem dospěli k závěru, že čerpání a rozpouštění
rezerv a opravných položek není možné vykazovat jako výnos (resp. výtěžek) z prostého
důvodu, neboť tato situace nesplňuje základní znaky definice výnosu v obecném pojetí, tj.
nedochází ke zvýšení ekonomických prospěchů prováděním výdělečné činnosti účetní
jednotky.
6.1.3 Nedostatečné zobrazení komponentů úplného výsledku hospodaření
Další nevýhodou z hlediska vyhodnocování úplné výkonnosti podniku na základě
informací zjistitelných z účetní závěrky sestavené dle českých předpisů je sestavování výkazu
o změnách ve vlastním kapitále pouze na dobrovolné bázi. Toto by nebylo až tak závažnou
vadou, pokud by ve výkazu zisku a ztráty byly zobrazeny veškeré složky úplného výsledku
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hospodaření (v intencích uvedených v dřívějších kapitolách). Skutečnost je však jiná, jak lze
např. nahlédnout prostudováním ČÚS 8. Podrobné informace o celkové výkonnosti podniku
nelze tak zjistit přímo z jednoho výkazu, nýbrž je nutné vedle výsledovky analyzovat rozvahu
(jednotlivé složky vlastního kapitálu) ve vazbě na vysvětlivky v příloze k účetní závěrce.
Určitou alternativou mohou být účetní závěrky společností, které postupují dle § 19 a
§ 23a zákona o účetnictví; jedná se o účtování, individuální účetní závěrku a konsolidovanou
účetní závěrku těch účetních jednotek, které jsou emitentem cenných papírů na burze cenných
papírů některého ze členských států Evropské unie. Tyto jednotky mohou používat pro dané
účely Mezinárodní účetní standardy (IAS/IFRS) upravené právem Evropských společenství.
Tuto možnost mají i ostatní jednotky sestavující konsolidovanou účetní závěrku. Tyto
jednotky se nemusejí tedy řídit zákonem o účetnictví, nýbrž požadavky IAS/IFRS.
U těchto společností existují lepší předpoklady pro komplexní posouzení výkonnosti a
výsledků podnikatelské zdatnosti managementu podniku. Z hlediska vedení účetnictví přináší
tento požadavek některé komplikace vykazujícím jednotkám. Např. zákon o dani z příjmů
tuto situaci nezohledňuje a nadále vyžaduje, aby při výpočtu daňového základu vycházely
z výsledku hospodaření zjištěného dle zákona o účetnictví. Z tohoto důvodu musejí účetní
jednotky do informačního systému zabudovat i postupy, které umožní odvodit výsledek
hospodaření dle dikce českých účetních předpisů. Obdobný problém musejí řešit i ty podniky,
které sestavují konsolidovanou účetní závěrku v souladu s ustanoveními IAS/IFRS. Pokud by
jednotky konsolidačního celku postupovaly při účtování o hospodářských transakcích podle
českého zákona o účetnictví a navazujících předpisů, musela by mateřská společnost
zakomponovat do účetního systému převodové můstky, které eliminující rozdíly mezi českým
účetnictvím a IAS/IFRS.23
6.1.4 Zásada opatrnosti
Pokud se zaměřím na jednu z klíčových oblastí, která ovlivňuje výši a vypovídací
schopnost účetního výsledku hospodaření, tj. na oceňování prvků účetních výkazů, pak
musím konstatovat, že české účetnictví je typickým příkladem konvenčního účetnictví, které
používá jako primární vykazovací bázi historické ceny v kombinaci se zásadou opatrnosti.
Aplikace běžných cen je vyloučená24 a účetní výsledek hospodaření je zatížen veškerými
neduhy, které s sebou přináší používání historických cen v podmínkách měnících se tržních
cen, ať již individuálních či všeobecných. Požadavek na dodržování zásady opatrnosti lze
vyvodit z ustanovení obsaženého v § 25 odst. 2 zákona o účetnictví a s ním souvisejícího § 26
odst. 3 zákona. Test na snížení hodnoty majetku se provádí v rámci inventarizace a pokud
existují náznaky, že došlo k přechodnému snížení hodnoty majetku, vytvoří účetní jednotka
k tomuto majetku opravnou položku do nákladů.
Postup, jak testovat možné snížení hodnoty majetku, se nachází na různých místech
účetních předpisů. U zásob jsou pravidla uvedena v § 26 odst. 1 zákona o účetnictví, podle
kterého účetní jednotka ke konci účetního období porovnává účetní hodnotu zásob s jejich
prodejní cenou sníženou o náklady spojené s prodejem. Pokud je účetní hodnota vyšší,
vytvoří jednotka ve výši vypočteného rozdílu opravnou položku k zásobám. U dlouhodobého
majetku odpisovaného porovnáváme dle ČÚS 5 účetní (netto) hodnotu majetku s jeho užitnou
hodnotou. U pohledávek se rozlišují dvě základní situace. Výpočet daňově uznatelných
opravných položek k pohledávkám se řídí zvláštním zákonem (zákon o rezervách pro zjištění
základu daně z příjmů). Tvorba daňově neuznatelných opravných položek k pohledávkám je
plně v kompetenci účetní jednotky. Pro ostatní položky majetku není stanoven konkrétní
23

Některé z možných přístupů k řešení těchto problémů popisuje Mejzlík (2005).
Až na určité výjimky – viz oceňování některých položek reálnou hodnotou. U subjektů, které podnikají
v nefinanční sféře, ovšem tyto položky představují marginální oblast.

24
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postup aplikace zásady opatrnosti.
Přestože se (alespoň na první pohled) ekonomická podstata výpočtu opravných položek
k majetku poměrně přibližuje úpravě uvedené v IAS/IFRS,25 vyskytují se v české úpravě
některé nedostatky a vágní formulace, které mohou být v praxi zdrojem určitých komplikací.
Nejasná je zejména podstata termínu užitná hodnota, se kterou se operuje u dlouhodobého
odpisovaného majetku. Protože účetní předpisy neuvádějí, jakým způsobem tuto hodnotu
odvodit, může být tato sféra další skulinou, kterou lze užít ke zkreslování účetních informací.
Proto by jistě za úvahu stálo přijetí ucelenějšího zpracování problematiky vykazování ztrát ze
znehodnocení aktiv po vzoru IAS/IFRS či US GAAP. Při testování náznaků možného
znehodnocení aktiv by se mohlo vycházet z porovnání účetní hodnoty majetku s tzv. zpětně
získatelnou částkou. Zpětně získatelná částka je vyšší z čisté prodejní ceny aktiva a hodnotou
z jeho užívání, což je hodnota26 peněžních příjmů, které v budoucnu budou vygenerovány
aktivem prostřednictvím jeho používání.
Český účetní standard č. 5, který upravuje problematiku opravných položek zakazuje
vytváření opravných položek u majetku, pokud se na předpokládané snížení hodnoty daného
aktiva tvoří současně rezerva. Přestože není explicitně uveden žádný příklad, kterého se toto
ustanovení týká, lze poměrně snadno vydedukovat, že zákonodárce měl na mysli hlavně
případ tvorby rezervy na opravu dlouhodobého hmotného majetku; samotný postup tvorby
této rezervy upravuje zákon o rezervách. Naproti tomu IAS 37 – Rezervy, podmíněná aktiva a
podmíněné dluhy nedovoluje tvořit rezervu na budoucí provozní ztráty (což je případ právě
rezervy na opravu hmotného majetku), neboť tyto nenaplňují definici rezervy.27 Standard
uvádí, pokud podnik shledává důvody pro vytváření rezervy na opravu dlouhodobých aktiv,
naznačuje to špatně nastavené (podhodnocené) odpisy dlouhodobých aktiv. Navíc v kontextu
vhodného stanovení odpisových plánů, IAS/IFRS se přiklánějí k tzv. komponentnímu
odpisování. To znamená, že pokud se dané dlouhodobé aktivum skládá ze samostatných částí,
jež mají různou dobu životnosti, pak by každá komponenta měla být odepisována samostatně.
6.1.5 Uspořádání položek výkazu zisku a ztráty
Účetní jednotky mají možnost při sestavování účetní závěrky zvolit pro sledování
nákladů ve výkazu zisku a ztráty členění uvedené v příloze č. 2 či v příloze č. 3 k vyhlášce
pro podnikatele. Nahlédneme-li do zmíněných příloh, objevíme, že příloha č. 2 obsahuje vzor
výkazu zisku a ztráty s druhovým členěním nákladů provozní činnosti a příloha č. 3
předepisuje uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty v účelovém členění
nákladů. Vyhláška pro podnikatele v § 39 odst. 8 nařizuje účetní jednotce, která si zvolila
účelové členění nákladů při sestavení výkazu zisku a ztráty, aby v příloze k účetní závěrce
prezentovala i výsledovku s druhovým členěním nákladů provozní činnosti.
Možnost sestavovat výsledovku v účelovém členění nákladů je dalším pokrokem
v českém účetnictví. Účelové členění nákladů v provozní činnosti umožňuje lépe poodhalit
efektivnost prováděných operací v hlavní výdělečné činnosti. Nejdůležitějším ukazatelem je
veličina hrubého zisku, kterou v případě výrobního podniku nelze v druhové výsledovce
zjistit. Menší komplikací ovšem pro sestavování výsledovky v účelovém členění nákladů je
struktura směrné účtové osnovy, která uspořádáním skupin účtů v páté účtové třídě respektuje
pouze druhové členění. Pokud by se měl striktně dodržet právní výklad předpisů regulujících
účetnictví, dovoluji si tvrdit, že ustanovení jednotlivých částí vyhlášky pro podnikatele a
českých účetních standardů vylučují sledovat náklady provozní činnosti podle účelu.
25

Tuto oblast upravuje speciálně IAS 36: Znehodnocení aktiv.
IAS 36 požaduje, aby hodnota z užívání byla vyjádřena jako současná, tj. diskontovaná hodnota budoucích
peněžních příjmů, naopak americký SFAS 121 upřednostňuje nediskontovanou hodnotu.
27
Není splněna podmínka, že společnost má současný závazek, který je důsledkem minulé události.
26

61

David Procházka: Účetní výsledek hospodaření
Další moje výtka směřuje na účetní položky, které jsou v druhové výsledovce uvedeny
pod označením Změny stavu zásob vlastní činnosti a Aktivace. V těchto položkách jsou
uvedené částky, které zjistíme na účtech stejně pojmenovaných účtových skupin 61 a 62. Obě
tyto skupiny položek jsou v českém účetnictví považovány za výnosové, přestože nesplňují
definiční znak výnosů v obecném pojetí. Svojí povahou se jedná o korekční položky nákladů,
které představují účetní postup, kterým je dosaženo věcné shody mezi výnosy a náklady.
Naopak dle vyhlášky pro podnikatele se tyto položky považují za výnosy a společně
s položkou Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb tvoří mezisoučet ve výkazu zisku a
ztráty označený Výkony. Hospodářský výsledek vykázaný v české výsledovce s druhovým
členěním nákladů je svým charakterem vyprodukovaný (Janhuba, 2005) a lze vznést
oprávněné námitky proti tomuto přístupu.
Položíme-li si otázku, která z tří možných variant výsledovky je nejlepší, musíme
okamžitě dodat z jakého hlediska zkoumáme kategorii nejlepší. Pokud nás zajímá jenom výše
hospodářského výsledku za účetní období, jsou všechny tři varianty ekvivalentní, neboť
poskytují shodný výsledek. Jestliže však chceme podrobně analyzovat výkonnost podniku
(např. v podobě poměrových ukazatelů finanční analýzy), potom se v druhové výsledovce
zabezpečující shodu výnosů s náklady pomocí úpravy provozních výnosů (tj. postup podle
přílohy č. 2 vyhlášky) odlišují celkové částky nákladů a výnosů od druhové výsledovky
s úpravou provozních nákladů. Výše celkových nákladů a výnosů v druhové výsledovce
s úpravou nákladů je shodná s výší nákladů a výnosů v účelové výsledovce. Protože účelová
výsledovka respektuje matching princip automaticky, je zřejmé, že nemůžeme považovat
zabezpečení shody výnosů s náklady pomocí úpravy výnosů za adekvátní. Prizmatem
vypovídací schopnosti výsledovky lze považovat opakovaný důraz IAS/IFRS na vykazování
změny stavu zásob vlastní činnosti (a aktivace) ve výsledovce na straně nákladů za
oprávněný.
Z hlediska naznačených rozdílů mezi výši celkových výnosů a nákladů v účelové
výsledovce a v druhové výsledovce s úpravou výnosů, což jsou dva formáty výkazu zisku a
ztráty, které mohou účetní jednotky prezentovat v účetní závěrce podle českých účetních
předpisů, považuji výše popsané ustanovení § 39 odst. 8 vyhlášky za poněkud nešťastné.
Přestože některé profesní organizace působící v účetní profesi si kladou za cíl kontinuální
zvyšování znalostí uživatelů účetních informací, domnívám se, že „běžný“ uživatel, jehož
hlavním zdrojem finančních informací o konkrétním podniku je účetní závěrka, nedokáže
rozkrýt důvody, které zapříčiňují uvedené diskrepance. Odhalený nesoulad mezi povolenými
formami výkazu zisku a ztráty mohou v krajním případě vést až ke skepsi a odmítání
účetnictví a jeho výstupů ze strany běžných uživatelů.
6.1.6 Oceňování zásob vlastní výroby
Poslední zmínka bude patřit oceňování zásob vlastní výroby. Český zákon o účetnictví
uvádí, že zásoby vlastní výroby se oceňují vlastními náklady výroby, což jsou přímé náklady
vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, které se
vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti. Zákon o účetnictví ponechává poměrně široký prostor,
ve kterém se může ocenění zásob vlastní výroby pohybovat. Tento prostor do jisté míry
zužuje ČÚS 15, v němž se lze dočíst, že vlastními náklady se rozumí buď skutečná výše
nákladů nebo výše nákladů podle operativních (plánových) kalkulací, pokud jsou stanoveny
v podmínkách technické přípravy výroby.28 Pro samotný výběr oceňovací metody je důležité i
ustanovení zákona o účetnictví, která vyžaduje, aby v případech, kdy účetní jednotka může
vybírat z více účetních metod, vybrala tu metodu, která podává obraz nejvíce se přibližující
skutečnosti.
28

Tento standard uvádí i 3 možné odchylky od daných pravidel, ty však ponechám stranou.
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Při striktním dodržení29 dikce zákona lze předpokládat, že se účetní jednotky přikloní k
variantě stanovení vlastních nákladů v jejich skutečné výši. Tento postup nemusí být vždy
adekvátní, především z hlediska zásady opatrnosti v případech, kdy skutečný objem výroby je
významně nižší než plánovaný objem výroby. Při své argumentaci se budu opět opírat o
účetní úpravu zásob podle IAS/IFRS. Problematikou zásob se zabývá IAS 2 – Zásoby. Tento
standard po účetních jednotkách vyžaduje, aby ve svých účetních závěrkách vykazovaly
zásoby v rozvaze v ocenění metodou nižší ze dvou, tj. nižší z úrovní vlastních nákladů a čisté
realizovatelné hodnoty. Náklady, jimiž mohou být oceněny zásoby, zahrnují veškeré náklady
spojené s nákupem zásob, přeměnou zásob a jiné náklady vynaložené v souvislosti
s uvedením zásob na jejich současné místo a do současného stavu. Náklady na přeměnu zásob
vyráběných ve vlastní režii obsahují náklady přímo přiřaditelných jednici výkonu (např. přímé
pracovní náklady) a mohou též obsahovat fixní a variabilní výrobní režii, která byla
vynaložena v souvislosti s výrobou daného výkonu a kterou lze systematicky tomuto výkonu
alokovat. Alokace (přiřazení) fixní výrobní režie na jednotku výkonu musí být odvozena od
běžného (normálního, průměrného) stupně využití kapacity výrobních zařízení. Podíl fixní
režie přiřazené jednomu výrobku nemůže vzrůst v důsledku nižšího využití výrobního
zařízení. Jiný slovy, není možné zvýšit ocenění zásob vlastní režie v rozvaze z důvodu, že se
podniku nedaří plnit plány a produkuje nižší než předpokládaný objem výroby.
Příklad 7: Oceňování zásob vlastní výroby
Podnik Dřevo podniká v oblasti výroby nábytku. Krom jiného vyrábí i postele.
Předběžná kalkulace na jednu postel dosahuje částky 8. Jednicové náklady na výrobek jsou 4,
celková fixní režie, která se přiřazuje danému druhu výrobku je 60. Předpokládané (tj.
normální) využití výrobní kapacity je 15 výrobků. V běžném účetním období se musela firma
potýkat s odbytovými potížemi, které vedly k tomu, že nakonec bylo vyrobeno pouze 12
postelí. Prodáno bylo celkem 10 postelí, jednotková prodejní cena byla 10.
Úkol:
Zaúčtovat veškeré operace a určit výsledek hospodaření v případě druhového členění
nákladů provozní činnosti za předpokladu ocenění zásob vlastní činnosti:
a) s odkazem na normální využití výrobních kapacit
b) ve skutečných nákladech
Normální využití výrobních kapacit – řešení dle IAS 2
N - výrobní druhové náklady
1)
2)

48
60

Výrobky
3)

Různé účty
1)
2)

96 5)

V - tržby
80

4)

N - ZS výrobků
48
60

5)

80 3)

100

Peníze
96

4)

100

Legenda:
1)

vynaložení jednicových výrobních nákladů

29

Což je postup, který volí většina účetních jednotek z důvodu minimalizace sporů s finančním úřadem při
případné kontrole účetnictví.
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2)

výrobní režie – fixní

3)

zachycení zvýšení stavu hotových výrobků (dle předběžné kalkulace)

4)

tržby za prodej výrobků

5)

vyskladnění prodaných výrobků
Výsledovka v druhovém členění nákladů
Druhové náklady
ZS výrobků

108 Tržby z prodeje výrobků
-16

Provozní zisk

100

8

Ocenění ve skutečných nákladech výroby
N - výrobní druhové náklady
1)
2)

48
60

Výrobky
3)

Různé účty

108 5)

V - tržby
90

4)

N - ZS výrobků

1)
2)

48
60

5)

90 3)

100

Peníze
108

4)

100

Legenda:
1) vynaložení jednicových výrobních nákladů
2) výrobní režie – fixní
3) zachycení zvýšení stavu hotových výrobků (ve skutečných nákladech)
4) tržby za prodej výrobků
5) vyskladnění prodaných výrobků
Výsledovka v druhovém členění nákladů
Druhové náklady
ZS výrobků
Provozní zisk

108 Tržby z prodeje výrobků
-18

100

10

V souvislosti s definicí aktiva v Koncepčním rámci můžeme tvrdit, že nižší výroba není
událostí či transakcí, která vede ke zvýšení pravděpodobného prospěchu plynoucího z dané
položky aktiv, tj. ze zásob vlastní výroby. Menší objem výroby než při normálním využití
výrobní kapacity ústí v nárůst průměrného podílu fixních nákladů na jeden výrobek a tedy i
k vyšším celkovým nákladům výkonu připadajícím na výrobek.30 Avšak vyšší náklady na
jednotku výkonu neznamenají automaticky, že se výrobek podaří realizovat taktéž za vyšší
cenu – prodejní cena a výrobní náklady jsou ve většině případů nezávislé fenomény.

30

Celkové skutečné náklady na výrobek zjistíme až po skončení období sestavením výsledné kalkulace.

64

David Procházka: Účetní výsledek hospodaření
Pokud by účetní jednotka oceňovala zásoby vlastní výroby skutečnými výrobními
náklady v podmínkách nižšího využití výrobních kapacit, což vede k vyššímu ocenění těchto
zásob v rozvaze, porušila by zásadu opatrnosti, která je obvykle při přípravě účetní závěrky
respektována. Veškeré režijní náklady, které není možné přiřadit z tohoto důvodu výrobkům,
jsou rozpoznány jako výsledkový náklad v období, ve kterém byly tyto režie vynaloženy.
Jestliže nastane opačná situace a podnik se nachází v období neobvykle vysoké úrovně
vytížení kapacit, potom se musí při ocenění zásob snížit průměrná výše fixní výrobní režie
alokovaná na výrobek. Toto plně odpovídá požadavkům zásady opatrnosti, aby vyrobené
zásoby nebyly oceněny na vyšší úrovni, než jsou skutečně vynaložené náklady.
6.2 Návrhy na zlepšení
6.2.1 Vytvoření koncepčního rámce českého účetnictví
I když právní úprava účetnictví prodělala za uplynulé patnáctiletí množství změn, které
lze především v posledních letech považovat za veskrze pozitivní, přesto můžeme stále
identifikovat některé otevřené problémy a nedostatky, kterými se české účetnictví vyznačuje.
Předpokládám, že nastolený trend, tj. zavádění účetních pravidel, kterým za vzor slouží
mezinárodní účetnictví (především IAS/IFRS), bude pokračovat i nadále. Přesto navrhuji
provést některé kroky, které by pomohly ke zlepšení kvality účetnictví a účetních závěrek
sestavovaných v souladu se zákonem o účetnictví.
Nejdůležitějším z navrhovaných opatření je - podle mého názoru - formulace jakéhosi
koncepčního rámce, který by měl vyjadřovat myšlenková východiska, na kterých je české
účetnictví založeno. Dále by se měl koncepční rámec věnovat základním otázkám, které je
nutné vyřešit před tím, než se začnou přijímat či přejímat konkrétní účetní pravidla pro
jednotlivé hospodářské transakce. Koncepční rámec by se měl zabývat:
•
vymezením skupin uživatelů, pro které jsou výstupy účetního systému v podobě
sestavené účetní závěrky určeny,
•

identifikací druhu informací, které by se měly v účetních výkazech objevit,

•
popisem základních předpokladů a účetních zásad, na kterých je vybudováno národní
účetnictví,
•

požadavky na kvalitativní vlastnosti zveřejňovaných informací,

•
definicí základních prvků účetních výkazů a podmínkami pro jejich rozpoznání a uznání
ve výkazech,
•
a případně dalšími okruhy (zřejmě i formulací vzájemného vztahu mezi hodnotou,
kapitálem a důchodem a návazně vymezením možných oceňovacích bází a konceptů uchování
kapitálu).
Předpokladem úspěchu nově vzniklého koncepčního rámce je určení uživatelských
skupin, pro které budou účetní výkazy primárně připravovány. Ze současných předpisů
regulujících účetnictví v České republice je možné vycítit přetrvávající rozpor mezi pohledem
na účetnictví jako na základní nástroj hladkého fungování ekonomiky na jedné straně; na
druhé straně představuje účetnictví, resp. právní předpisy upravující účetnictví, pro některé
zájmové skupiny jeden z nástrojů k prosazení jejich parciálního zájmu.
Konkrétně mám na mysli neustálý tlak orgánů státní správy zodpovědných za výběr a
správu daní využívat účetnictví jako opěrný bod pro kontrolu splnění daňových povinností.
V praxi tyto tlaky vedou k tomu, že účetní jednotky rezignují na ekonomickou podstatu
podnikatelského procesu a její věrné zobrazení v účetnictví. Místo toho přejímají do svého
účetnictví požadavky z daňových předpisů a tyto jim plní funkci účetního pravidla či postupu.
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Z nejznámějších případů lze vyjmenovat ztotožnění účetních odpisů s odpisy, které jsou podle
přílohy k zákonu o dani z příjmu výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, zajištění a
udržení příjmů, jenž jsou předmětem daně z příjmů. Dalším příkladem může být i zvolení
výše částky pořizovací ceny majetku, od které už se jedná o dlouhodobý hmotný či nehmotný
majetek. V praxi i nadále převládá přístup, kdy se za uvedenou hranici zvolí částky, které jsou
uvedeny v zákoně o dani z příjmu.
Další skupinou, která se snaží prosadit přes účetnictví své individuální zájmy, jsou
bezesporu zástupci leasingových společností. Pro současnou účetní úpravu leasingu v České
republice nelze nalézt jiné vysvětlení než lobbyistický nátlak ze strany těchto společností.
Přestože na nevhodnost účetního zobrazení předmětu finančního leasingu je upozorňováno již
několik let a přestože připravovatelé předpisů potřebné změny do daných předpisů
zapracovávají, přes náš zákonodárný sbor zatím tato změna nikdy neprošla. Proto je stále
předmět finančního leasingu vykazován v aktivech pronajímatele, přestože ekonomické
užitky spojené s užíváním aktiva (a samozřejmě i rizika) jsou zcela pod kontrolou nájemce.
Tristní úprava leasingu může být i jedním z podpůrných argumentů pro přípravu
koncepčního rámce. Připomenu-li opět § 2 zákona o účetnictví, ve kterém se praví, že účetní
jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o
nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření, dostaneme se k odhalení účelu, který je u nás
připisován účetnictví. Uvedený předmět účetnictví, jak je chápán naší legislativou, trpí dvěma
neduhy. Jednak zcela opomíjí odhalení důvodů, proč by účetní jednotky měly účtovat o
daných skutečnostech. Tímto se dostáváme na pole (chybějící) identifikace cílů účetní
závěrky. Druhou a podstatnější slabinou je, že účetní předpisy operují s pojmy, které blíže
nespecifikují. Nejzávaznější důsledek je chybějící definice základních prvků účetních výkazů.
Současný stav je charakteristický implicitním předpokladem, že každý ví, co je to majetek,
závazek, náklad, apod.
Opak je však pravdou. Např. já osobně si často kladu otázku, jak bych odpověděl,
pokud bych byl postaven před problém vysvětlit rozdíl mezi majetkem a aktivem. Ze zákona
o účetnictví a ani z ostatních předpisů není možné vydedukovat, co se míní majetkem a co
aktivem. Můj osobní názor je, že majetek je odrazem právního pohledu a aktivum odrazem
ekonomického pohledu na určité skutečnosti, které ovlivňují podnik. Aktivum je určitý
ekonomický zdroj, o kterém účetní jednotka předpokládá, že ji někdy v budoucnu přinese
přímo či nepřímo ekonomické užitky (nejčastěji v peněžní podobě), přičemž tok těchto užitků
má pod svojí výlučnou kontrolou. Majetek je takové aktivum, ke kterému má účetní jednotka
právní titul vlastnictví. V českém účetnictví je však stále respektován spíše právní pohled, jak
naznačuje právě situace v oblasti finančního leasingu.
Nejen z tohoto důvodu by měly být jednotlivé prvky účetních výkazů definovány. Na
základě učiněných definic (za vzor lze vzít IAS/IFRS či US GAAP) by mohly účetní jednotky
racionálně rozhodovat, zda daná položka odpovídá definici některého z prvků a zda ji lze
uvést v účetních výkazech. Tímto přístupem se lze poměrně úspěšně vyhnout obtížím, které
nevyhnutelně doprovázejí panující přístup k obsahovému vymezení položek účetních výkazů
na základě jejich taxativního výčtu. Pokud se podnik ocitne v situaci, která je jedinečná a
nová a které má finanční dopad na podnik, potom se může stát, že existující výčet účetních
položek nebude pokrývat nově vzniklou situaci, na kterou nebude možno adekvátně reagovat.
Neexistují definice výnosů, resp. nákladů je taktéž důvodem, proč položky Změna stavu zásob
vlastní výroby a Aktivace jsou vykazovány jako výnosy, přestože svojí povahou jsou
korekcemi nákladů.31
31

Ve své podstatě se jedná o účetní postup, kterým se dostávají z výsledovky pryč (do rozvahy) costs, které ještě
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Samotné vypracování koncepčního rámce samozřejmě nebude všelékem na veškeré
neduhy. Avšak bezpochyby se může stát základním stavebním kamenem, od kterého se může
odvíjet výstavba kvalitního účetního systému. Otevřeným problémem zůstává, kdo by měl
koncepční rámec zformulovat32 a jaké by mělo být jeho postavení v rámci právního řádu.
6.2.2 Změny v účetních pravidlech
Vedle vytvoření koncepčního rámce by stály za úvahu i některé další změny účetních
předpisů. Pokud navážu na předchozí výklad některých problémů českého účetnictví, pak
bych uvedl návrhy těchto opatření:
1) Rozšířit součásti účetní závěrky o povinné zveřejňování výkazu o peněžních tocích a o
změnách ve vlastním kapitálu.
2) Zavést výkaz, který by informoval o úplném výsledku hospodaření.
3) S odkazem na definice výnosů a nákladů v koncepčním rámci nahradit v příloze č. 2
vyhlášky pro podnikatele výkaz zisku a ztráty v druhovém členění nákladů, které pro
zajištění věcné shody výnosy s náklady preferuje úpravu provozních výnosů, výkazem
zisku a ztráty v druhovém členění nákladů s úpravou provozních nákladů.
4) Předchozí změna si vyžádá i úpravu směrné účtové osnovy, tj. zrušení účtových skupin 61
a 62 a jejich převod a zařazení do 5. účtové třídy. Protože zároveň směrná účtová osnova
v 5. účtové třídě zohledňuje pouze druhové členění nákladů provozní činnosti, byla by
namístě její korekce – buď zrušit úplně směrnou účtovou osnovu33 a označování účtů
nechat plně v kompetenci účetních jednotek, nebo zrušit „provozní část“ 5. účtové
skupiny a ponechat rozhodovací pravomoc účetním jednotkách pouze v této oblasti. Třetí
možností, a vzhledem k historickému vývoji nejpravděpodobnější, je vytvoření zvláštní
účtové třídy pro sledování nákladů dle jejich druhů a zvláštní třídy účtů do účelově
členěné náklady provozní činnosti.
5) Vytvořit konzistentní pravidla pro aplikaci zásady opatrnosti na obou frontách, ve
kterých se tradičně projevuje – tj. jak v oblasti opravných položek, tak i v oblasti rezerv.
Např. test na znehodnocení aktiv by měl věnovat zvláštní pozornost dlouhodobým
aktivům, u nichž není současná úprava dostačující.34

nevyčerpaly svojí užitečnost a které proto nemohou být ještě vykázány jako expense.
32
Určité snahy o vytvoření koncepčního rámce českého účetnictví (alespoň pro své interní potřeby) vyvíjí např.
Národní účetní rada. Proces formulace jeho textu již byl zahájen.
33
Tento požadavek se může zdát na první pohled extrémním, ale je nutné si uvědomit, že IAS/IFRS
nepředepisují žádnou formu vedení účetnictví, natož účetní osnovy, nýbrž je necháno na libovůli účetní
jednotky, jak dospěje k výsledkům, které IAS/IFRS předepisují. Pokud se tvůrci IAS/IFRS, tj. Výboru pro
mezinárodní účetní standardy, podaří vypracovat i standardy pro tzv. malé a střední podniky, lze předpokládat,
že tyto se budou prosazovat i do národních úprav účetnictví jednotlivých států. Lze očekávat, že tomu bude i u
nás, což zcela jistě zesílí požadavky na zrušení směrné účtové osnovy.
34
Tento test na znehodnocení by se mohl aplikovat nejenom na „normální“ dlouhodobá hmotná a nehmotná
aktiva, ale mohl by být též východiskem pro testování znehodnocení goodwillu (oceňovacího rozdílu
k nabytnému majetku). Ani oblast podnikových kombinací není u nás uspokojivě vyřešena. Slabinou je zejména
silná role obchodního práva v této oblasti, které převažuje nad ekonomickými aspekty fúzí a akvizic podniků
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7 Analýza prezentace informací o výkonnosti na českém kapitálovém trhu
Předmětem poslední části práce je analýza způsobu prezentace informací o výkonnosti
„českých“ podniků z hlediska obsahového i formálního. Konkrétně se zaměřím na
společnosti, jejichž akcie jsou obchodovány na hlavním trhu (resp. na SPADu) Burzy cenných
papírů v Praze. K 1. květnu 2006 jsou na tomto trhu obchodovány akciové emise celkem
devíti společností, kterými (v abecedním pořádku) jsou:
1) Central European Media Entertprises (CME),
2) České energetické závody (ČEZ),
3) Český Telecom,
4) Erste Bank,
5) Komerční banka,
6) Orco,
7) Philip Morris,
8) Unipetrol,
9) Zentiva.
Pro potřeby této práce zkoumám účetní závěrky a výroční zprávy za poslední tři roky,
pokud byly k 1. 5. 2006 zveřejněny na oficiálních stránkách BCPP. Hlavní pozornost bude
soustředěna samozřejmě na obsahovou stránku předkládaných informací, nicméně bude brána
v potaz i formální úprava výročních zpráv.
7.1 CME
Tato společnost vstoupila na Pražskou burzu cenných papírů až předloni, proto je
k dispozici pouze výroční zpráva za účetní období končící 31. 12. 2005. Protože společnost
CME podléhá i požadavkům americké Komise pro cenné papíry (SEC) na zveřejňování
účetních informací, je zveřejněná účetní závěrka sestavena v souladu s americkými všeobecně
uznávanými účetními zásadami a je auditovaná auditorskou společností Deloitte&Touche.
Výroční zpráva je publikována ve formátu pdf a je k dispozici pouze v anglickém jazyce.
Oproti výročním zprávám ostatních společností na SPADu nejsou v úvodu zprávy údaje
o vybraných finančních ukazatelích dosažených za uplynulé účetní období, nýbrž společnost
CME dává přednost spíše grafickému znázornění organizační struktury celého holdingu a poté
stručnému popisu charakteristik televizního trhu (počet obyvatel, sledovanost, atd.) v zemích,
ve kterých působí její dceřiné společnosti. Měnou pro vykazování je americký dolar a
uživatelům jsou prezentovány výstupy z účetního systému ve čtyřech základních
konsolidovaných výkazech (v uvedeném pořadí):
•

rozvaha,

•
výkaz o výsledcích operací a o úplném výsledku hospodaření (tj. jednoformátový výkaz
o celkové výkonnosti),
•

výkaz o změnách ve vlastním kapitálu,

•

výkaz peněžních toků.

První část výkazu úplného výsledku hospodaření, která informuje o hospodářských
výsledcích v provozní činnosti používá účelové členění nákladů. Vzhledem k tomu, že
společnost CME zvolila pro prezentování informací o úplném výsledku hospodaření jediný
účetní výkaz, mohou uživatelé účetní závěrky nalézt informace o celkové výkonnosti podniku
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na jednom místě. Tento fakt je podtržen i tím, že hned za tímto výkazem následuje výkaz o
změnách ve vlastním kapitále, čímž je posílena informovanost o výši celkového vlastnického
podílu a jeho změnách s ohledem na to, zda se tyto změny ve vlastním kapitále objevily
v důsledku působivých či nepůsobivých hospodářských transakcí. Možnou nevýhodou se jeví
prezentování peněžních toků nepřímou metodou, což ztěžuje udělat si přesnější obrázek
o schopnosti managementu přeměňovat akruální složky výkonnosti na peněžní toky (viz
kapitola 2.4.2).
Z hlediska informací o výkonnosti je zajímavým faktem, že v příloze k účetní závěrce je
v sekci vysvětlovaných účetních metod na prvním místě uvedený postup rozpoznávání a
vykazování výtěžků. I toto svědčí o významu procesu rozpoznání výtěžku v rámci US GAAP.
Dlouhodobá aktiva jsou odepisována z hlediska času, a to rovnoměrnou metodou na základě
předpokládané doby životnosti aktiva. V ostatních položkách účetní závěrky se nevyskytují
žádné neobvyklé postupy z hlediska vlivu na celkovou výkonnost podniku.
7.2 ČEZ
K dispozici jsou účetní závěrky a výroční zprávy za fiskální roky 2003 a 2004. Protože
z obsahového i formálního pohledu se jedná o velmi podobné zprávy, pustím první ze zřetele.
Výroční zprávy za oba roky jsou ve formátu pdf, jsou uveřejněny v českém a anglickém
jazyce, účetní výkazy jsou sestavovány při použití české koruny jako měny vykazování a
auditovány jsou firmou Ernst&Young. Hned na úvod jsou prezentovány vybrané údaje o
společnosti za skončené účetní období, a to finanční i naturální (výroba a prodej elektrické
energie, tržní cena akcií společnosti, provozní hospodářský výsledek, rentabilita vlastního
kapitálu, měsíční přidaná hodnota na zaměstnance, čistý zisk za účetní období). Hned poté
následuje už poměrně širší výčet některých ukazatelů.
Pokud přejdu k účetní stránce a konkrétně k účetním výkazům, tak ČEZ ve výroční
zprávě předkládá informace jednak v podobě nekonsolidované individuální účetní závěrky
mateřské společnosti a druhak konsolidovanou účetní závěrku. Individuální účetní závěrka je
připravena v souladu s požadavky českého zákona o účetnictví. Výkazy tedy respektují formát
předepsaný přílohami k vyhlášce pro podnikatele a jsou zveřejněny tyto výkazy v uvedeném
pořadí:
•

rozvaha,

•

výkaz zisku a ztráty,

•

výkaz peněžních toků – nepřímá prezentace peněžních toků.

Výsledovka je stavena v druhovém členění nákladů. Změna stavu zásob neexistuje a i
v účetnictví se projevuje charakter podnikatelské činnosti podniku ČEZ.35 Aktivace
podnikových výkonů se ve výkazu zisku a ztráty sice objevuje, ale je nevýznamná, neboť
představuje pouhých 0,11 % tržeb za prodej podnikových výkonů. Nesprávné účetní
zobrazení aktivace nebude mít v případě finanční analýzy výsledků tohoto podniku příliš
závažné důsledky.
Podstatně větší vliv na vypovídací schopnost výsledovky má tvorba (a čerpání) rezervy
na opravu dlouhodobého hmotného majetku. Protože ČEZ sestavoval svojí nekonsolidovanou
účetní závěrku podle českých předpisů, uplatnil možnost tvořit tuto (daňově účinnou) rezervu,
která svojí podstatou ovšem neodpovídá definici rezervy dle IAS 37. Rezerva na opravy
vytvořená v roce 2004 v částce 2,6 mld. Kč představuje 4,2% podíl z tržeb. Pokud by tedy
35

Elektřinu zatím nelze efektivním způsobem skladovat, a tak z věcného hlediska nemůže v účetnictví existovat
změna stavu zásob elektřiny (i když by takový účetní postup zcela jistě bylo možné vymyslet).
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společnost tuto rezervu neaplikovala, mělo by to jistě podstatný dopad na výsledek
hospodaření.36
Dlouhodobý majetek je odpisován lineárně časově a úbytky zásob jsou oceňovány při
využití metody váženého aritmetického průměru. Jedinou výjimku tvoří zásoby jaderného
paliva, jehož spotřeba je oceňována spíše na základě skutečného výkonu jaderných elektráren.
Konsolidovaná účetní závěrka je sestavena dle IFRS ve znění publikovaném IASB a
vedle rozvahy a výsledovky jsou uživatelům k dispozici i výkaz o změnách ve vlastním
kapitále a výkaz peněžních toků. Už letmým pohledem lze odhalit rozdíly v obsahovém
uspořádání položek výkazů, navíc se liší i číselné údaje. Dané rozdíly jsou samozřejmě
důsledkem několika příčin. Vedle skutečnosti, že konsolidovaná závěrka shrnuje data za více
společností, je pochopitelným důvodem i existující diskrepance mezi obsahovým vymezením
jednotlivých účetních prvků a požadavky na jejich ocenění k rozvahovému datu. Za pozornost
stojí zařazení palivových článků pro jaderné elektrárny mezi dlouhodobá aktiva. Toto palivo
je odepisováno, přičemž tyto odpisy obsahují i tvorbu rezervy na skladování vyhořelého
paliva. Odpisová metoda vychází ze skutečného množství vyrobené elektrické energie (tzv.
výkonové odpisy).
7.3 Český Telecom
V případě Českého Telecomu jsou zveřejněny již i údaje za rok 2005, takže se budu
zabývat výročními zprávami za poslední tři roky. Zprávy z let 2003 a 2004 jsou ve formátu
pdf, zpráva za loňský rok je formátu Word, nicméně lze předpokládat, že je to pouze dočasný
stav. Výkazy používají pro informování o hodnotovém rozměru českou korunu. Auditorem
byla v letech 2003 a 2004 společnost PricewaterhouseCoopers, v roce 2005 došlo ke změně a
auditorem se stala společnost Ernst&Young.
V úvodu výroční zprávy 2005 jsou její uživatelé seznámeni s některými finančními
ukazateli (výnosy, provozní hospodářský výsledek, čistý zisk, celková aktiva, vlastní kapitál,
výdaje na investice), s technickými ukazateli a makroekonomickou situací. V druhé polovině
se nacházejí účetní výkazy. Telecom sestavuje individuální i konsolidovanou účetní závěrku,
obě v souladu s IFRS ve znění přijatém Evropskou komisí a Evropským parlamentem.
Konsolidovaná účetní závěrka přináší informace o finanční pozici, výkonnosti a o změnách ve
finanční pozici prostřednictvím:
•

výsledovky,

•

rozvahy,

•

výkazu o změnách ve vlastním kapitálu,

•

výkazu peněžních toků s nepřímou prezentací peněžního toku.

Uspořádání položek výsledovky je podle mého názoru velmi nešťastné a v podstatě nic
neříkající. Jedná se sice o výsledovku s druhovým členěním nákladům, ale provozní náklady
(až na odpisy) jsou zobrazeny pod jednou souhrnnou položkou a jejich podrobnější členění lze
nalézt až v příloze. Vzhledem k tomu, že tyto provozní náklady dosahují více než poloviční
hodnoty celkových výnosů, nebyl bych si příliš jistý výrokem auditora, že závěrka podává
věrný (resp. poctivý) obraz skutečnosti.
Ani u Telecomu se ve výsledovce nesetkáme s položkou změna stavu zásob vlastní
činnosti, neboť toto je vyloučeno předmětem podnikatelské činnosti této účetní jednotky.
36

I když je obtížné určit jaký, neboť by se ve výsledovce nevyskytla ani tvorba ani čerpání rezervy na opravu.
Na druhou stranu by se zcela jistě zvýšily odpisy dlouhodobých aktiv, neboť by pravděpodobně společnost
přistoupila na jejich komponentní odepisování.
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Aktivace je sice vykazována jako výnos, ale její výše je opět zanedbatelná. Úbytky zásob jsou
oceňovány váženým aritmetickým průměrem, dlouhodobá aktiva odpisována lineární časovou
metodou. Za zmínku stojí též, že společnost v příloze detailně člení rezervy na krátkodobé a
dlouhodobé. Účetní jednotka aplikuje též velice podrobné pravidla pro vykazování výtěžků
z hlavní výdělečné činnosti. S tímto úzce souvisí i jedna skutečnost, která by neměla uniknout
pozornosti, a to bezesporu je změna účetní politiky v oblasti vykazování výtěžků
z připojovacích poplatků do pevné sítě.
Před změnou zahrnovala společnost tento typ výtěžků do výkazu zisku a ztráty v plné
výši již k okamžiku připojení zákazníka do sítě. Nově Telecom přistoupil na časové
rozlišování výtěžků z připojení po odhadovanou průměrnou dobu vztahu se zákazníkem,
neboť vedení společnosti se domnívá, že nová metodika je vhodnější, dává relevantnější
informace o výsledcích jednotlivých transakcí a je konzistentní s praxí běžnou v oblasti
telekomunikací (i u mateřské společnosti). Výnosy ze zřizovacích poplatků se časově rozlišují
a zahrnují do výkazu zisku a ztráty na principu degresivní účetní metody po odhadovanou
průměrnou dobu zákaznického vztahu.
Individuální účetní závěrka se vyznačuje obdobnou strukturou jako konsolidovaná
závěrka. Osobně mě zaujala informace v oblasti nehmotných aktiv. V důsledku akvizice
společnosti Český Telecom společností Teléfonica došlo k přezkoumání hodnoty některých
obchodních značek (dříve neodpisovaných) a k překlasifikování jejich zařazení do aktiv, která
jsou odpisována a taktéž je u nich prováděn test na znehodnocení.
Účetní závěrky za léta 2003 a 2004 se liší od zatím poslední závěrky tím, že
individuální účetní závěrka byla připravována v souladu s českými předpisy (v pořadí
rozvaha, výsledovka s druhovým členěním nákladů, výkaz o změnách ve vlastním kapitále a
výkaz peněžních toků s nepřímou metodou prezentace). Konsolidovaná závěrka byla
sestavena dle IFRS ve znění vydaném IASB. V roce 2003 musela účetní jednotka zaúčtovat
neobvyklé snížení hodnoty jejích aktiv. Při testování zpětně získatelné částky z jednotlivých
penězotvorných jednotek byl Telecom donucen snížit hodnotu aktiv, ze kterých se skládá
fixní síť, o částku převyšující 9 mld. Kč.
7.4 Erste Bank
Erste Bank je jednou ze dvou finančních institucí obchodovaných na SPADu. Ve všech
třech letech je výroční zpráva zveřejněna v elektronické podobě ve formátu pdf. Společnost
vždy uvádí, že originálem je zpráva v německém jazyce, anglická a česká verze je pouze
překladem. Přesto na oficiálních stránkách BCPP nejsou dostupné všechny jazykové mutace,
za rok 2003 chybí německá verze, za rok 2004 je k dispozici pouze česká verze, která naopak
chybí v posledním zkoumaném roce. Účetní výkazy a příloha k nim poskytují informace
v měnové jednotce Euro. Každá výroční zpráva začíná přehledem vybraných finančních a
naturálních ukazatelů z více oblastí podnikatelské činnosti (data z účetních výkazů, poměrové
ukazatele, informace o počtu zaměstnanců, poboček, ratingové hodnocení).
Poslední účetní závěrka je sestavena v souladu s IFRS ve znění platném pro členské
státy EU a je auditována společností Deloitte. Prezentace požadovaných informací se
uskutečňuje prostřednictvím těchto konsolidovaných výkazů:
•

výsledovka,

•

rozvaha,

•

výkaz o změnách ve vlastním kapitálu,

•

výkaz peněžních toků – nepřímá prezentace.
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Výsledovka respektuje účelové členění nákladů provozní činnosti a jednotlivé
nákladové druhy jsou uvedeny v příloze. S ohledem na charakter hlavní výdělečné činnosti
této bankovní instituce není způsob členění nákladů provozní činnosti podstatný. V příloze je
poměrně podrobně rozveden účetní postup testování znehodnocení goodwillu, žel u ostatních
položek jsou vysvětlující poznámky nedostatečné. Např. aplikované metody odpisování
dlouhodobých aktiv lze dovodit jen nepřímo (s vysokou pravděpodobností se jedná o
rovnoměrné časové odpisy).
Výroční zprávy za předcházející dva roky jsou v podstatě totožné, jediný rozdíl je, že
jsou sestaveny na základě ustanovení IFRS vydaných IASB a je prohozené pořadí výkazů,
kdy jako první je prezentována rozvaha a až poté výsledovka.
7.5 Komerční banka
Komerční banka taktéž zveřejnila k 1. 5. 2006 výroční zprávu za účetní období 2005,
takže jsou k dispozici všechny výroční zprávy. Tyto jsou zpracovány ve formátu pdf
(s výjimkou roku 2003 – formát doc). Výkazy audituje společnost Deloitte, vykazovací
měnou je koruna. Společnost (počínaje právě uplynulým účetním obdobím) dodržuje
ustanovení § 19 zákona o účetnictví a informuje o svých výsledcích prostřednictvím IFRS ve
znění přijatém EK a EP. Zpočátku výroční zprávy jsou uvedeny základní finanční (celkové
výnosy, provozní náklady, čistý zisk, bilanční suma, objem poskytnutých úvěrů a přijatých
vkladů) a provozní (počet bankomatů, poboček, zaměstnanců) údaje o společnosti.
Nekonsolidované i konsolidované výkazy jsou seřazeny v následujícím pořadí:
•

výkaz zisku a ztráty,

•

rozvaha,

•

výkaz o změnách vlastního kapitálu,

•

výkaz peněžních toků – přímá prezentace peněžního toku.

Z analyzovaných účetních závěrek poskytuje Komerční banka podle mého názoru
nejlepší vysvětlující informace k položkám účetních výkazů, a to jak z hlediska obyčejného
investora, tak i pro zájemce s hlubším účetním zázemím. Tak jako většina ostatních
společností, tak i tato účetní jednotka preferuje účetní odpisy založené na faktoru času (a to
lineární), navíc je respektován princip komponentního odepisování dlouhodobých aktiv.
Zajímavostí je, že při testování znehodnocení některých aktiv využívá účetní jednotka
posudků externích znalců. Mojí jedinou výtkou k účetní závěrce je, že Komerční banka
nevhodně označuje položku vlastního kapitálu, do které zaznamenává změnu fair value
investic zařazených do skupiny realizovatelných investic. Tato položka je nazývána Rezerva
z přecenění realizovatelných cenných papírů, což může zmást uživatele výstupů z účetnictví.
Rezerva v účetnictví tradičně vystihuji existenci (pravděpodobného) dluhu, který bude muset
účetní jednotka v budoucnu uhradit a jehož existence vede v běžném účetním období
k zatížení výsledku hospodaření (tj. zvýšení nákladů). Rozdíl z přecenění zcela určitě není
rezervou, nýbrž je snížením (běžné tržní) hodnoty aktiva, je nerealizovanou hodnotovou
újmou a v budoucnu určitě nenastanou odlivy ekonomických prospěchů. Označení
přeceňovacího rozdílu (angl. revaluation surplus) rezervou a jeho zařazení pod tímto názvem
do vlastního kapitálu je velice nešťastné.
V letech 2003 a 2004 připravovala Komerční banka jiné soubory výkazů. Konkrétně se
jednalo o individuální účetní závěrku sestavenou na základě českých účetních předpisů,
individuální účetní závěrku ve zkrácené verzi na bázi IFRS (vydaných IASB) a nezkrácenou
konsolidovanou účetní závěrku v souladu s IFRS (vydaných IASB). U posledních dvou sad
výkazů dodržuje účetní jednotka konzistentní způsob vykazování. U individuální účetní
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závěrky připravené dle požadavků zákona o účetnictví se Komerční banka uchýlila k poněkud
netradičnímu přístupu. Prezentuje totiž informace o své činnosti v následujících výkazech:
•

výkaz zisků a ztráty – druhové členění nákladů,

•

rozvaha,

•

podrozvaha,

•

výkaz o změnách ve vlastním kapitálu.

7.6 Orco
Na internetových stránkách BCPP je vyvěšena pouze výroční zpráva za rok 2004. Ta je
rozdělena do několika souborů (pdf i doc formátu) a z tohoto důvodů poněkud nepřehledná.
Samotné konsolidované výkazy jsou k dispozici v českém a anglickém jazyce, oceňovací
jednotkou je Euro a výkazy jsou auditovány společnostmi HRT Révision a
PricewaterhouseCoopers. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2004 je připravena na základě
lucemburských všeobecně uznávaných účetních principů a sestává se pouze z
•

rozvahy a

•

výsledovky.

Ve výkazu zisku a ztráty jsou náklady sledovány dle jejich druhové charakteristiky.
Jako celek je výsledovka nejasná a příliš agregovaná. Např. výkonová spotřeba je vykázána
jedním číslem bez bližšího vysvětlení, které nelze nalézt ani v příloze. Přitom tato položka
dosahuje 70 % hodnoty tržeb. V konsolidované účetní závěrce se vyskytují i další nejasnosti a
nepřesnosti, mj. zvláštní označování některých účetních postupů. V případě, že dochází
k poklesu hodnoty aktiv společnosti, pak účetní jednotka nevytváří opravné položky, nýbrž
rezervy na toto znehodnocení. Z výkazů a z přílohy přitom není jasné, zda se opravdu tvoří
z hlediska účetního rezervy, nebo zda se jedná o opravné položky, které jsou však špatně
označeny. V této souvislosti je taktéž nejasný účetní postup v oblasti pohledávek. Část přílohy
věnovaná popisu účetních metod uvádí, že pohledávky jsou odepsány, pokud je jejich
realizovatelná hodnota nižší než nominální hodnota. Ovšem dále v příloze se nalézá tabulka
s výpočtem rezervy na pochybné pohledávky. Poslední podstatnou chybou, která lze objevit
v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty je označení některých výnosů pojmem příjmy, což je
naprosto nevyhovující.
Z hlediska pojmového aparátu je lepší situace u nekonsolidované účetní závěrky. Zde
jsou již účetní položky nazývány v intencích zavedených na našem území.37 Na druhou
stranu, po obsahové stránce ani tyto výkazy nejsou ve znamení posunu k lepšímu. Zajímavým
faktem, který může upoutat pozornost, je, že bilanční suma v individuální účetní závěrce je
vyšší než bilanční suma konsolidované rozvahy. To vyplývá z organizačně-právního
uspořádání konsolidačního celku. Společnost Orco je developerem různých stavebních
projektů, jejichž výstavbu si zajišťuje externě. Pro každou stavbu je účelově založena zvláštní
právnická osoba. V nekonsolidované rozvaze jsou tyto dceřinné společnosti vykazovány jako
finanční investice, v konsolidované rozvaze jsou tyto investice z konsolidačního celku
vyloučeny oproti vlastnímu kapitálu a do rozvahy vstupují pouze jednotlivá aktiva a dluhy
konsolidovaných jednotek. U konsolidovaných aktiv budou převažující položkou stavby, a
protože výstavba si vyžaduje určitý čas, tak ocenění rozestavěných staveb v konsolidované
rozvaze dosahuje nižší úrovně než ocenění finančních investic v nekonsolidované rozvaze.
37

Osobně se domnívám, že problémy s pojmovým označením položek konsolidovaných účetních výkazů
vznikly v důsledku toho, že originální účetní závěrka byla přeložena do češtiny „nepříliš vzdělaným účetním“,
který si vzal na pomoc „stručný anglicko-český slovník na cesty“.
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7.7 Philip Morris
Předmětem mého zkoumání jsou výroční zprávy za roky 2003 až 2005, auditorským
přezkoušením účetní jednotka pověřila firmu PricewaterhouseCoopers. Účetní jednotka
výroční zprávy vyhotovuje ve formátu pdf, a to v českém a anglickém jazyce, kdy za stranou
v českém jazyce následuje její překlad do angličtiny. Pokud si uživatel může pročítat tištěnou
podobu výroční zprávy, nejsou s touto volbou spojeny žádné praktické problémy. Bohužel
u elektronického formátu mi toto nevyhovovalo a zpráva pak působí „mírně“ nepřehledně.
V úvodních pasážích výroční zprávy seznamuje vedení společnosti investory se
základními účetními informacemi (tržby, zisk před daněmi, čistý zisk, zisk na akcii) a
s celkovým odbytem v kusech prodaných výrobků. Účetní výkazy za rok 2005 jsou
připraveny dle IFRS (znění pro EU) a pro vykazování byla zvolena česká koruna a informace
o finanční pozici a výkonnosti společnosti a o ostatních skutečnostech jsou podány v podobě
konsolidované:
•

rozvahy,

•

výsledovky,

•

výkazu o změnách ve vlastním kapitálu,

•

výkazu peněžních toků – nepřímá prezentace peněžních toků.

Konsolidovaná výsledovka pracuje s druhovým členění nákladů. Protože Philip Morris
je výrobní podnik, zabezpečuje shodu výnosů s náklady prostřednictvím úpravy výnosů.
V roce 2005 je změna stavu takřka nulová a nemá na vypovídací schopnost ukazatelů zásadní
vliv; v roce 2004 však změna stavu zásob vlastní činnosti odpovídala 2 % z tržeb, což by
v některých případech mohlo mít dopad např. na hodnoty ukazatelů poměrové analýzy. Další
účetní metody se nevymykají standardu – odpisování lineární časové a ocenění úbytku zásob
na bázi aritmetického průměru. Jako důsledek uzavření továrny v Hodoníně provedla
společnost snížení hodnoty dotčených dlouhodobých aktiv.
Výroční zpráva obsahuje také individuální účetní závěrku sestavenou v souladu s IFRS
přijatými EK a EP. Struktura i obsah prezentovaných informací jsou obdobné jako
v konsolidované závěrce. V předchozích letech Philip Morris aplikoval pro individuální i
konsolidovanou účetní závěrky české účetní pravidla. I zde ve výsledovce sledoval náklady
podle druhů a z titulu závazného uspořádání položek výkazů účetní závěrky musel vykazovat
změnu stavu zásob mezi výnosy.
7.8 Unipetrol
K 1. květnu letošního roku nezaslal Unipetrol Burze cenných papírů svojí účetní
závěrku za rok 2005. Důvodem jistého zpoždění je, že tato společnost až do předminulého
účetního období účtovala a připravovala výkazy podle českého zákona o účetnictví, a proto
v souvislosti s povinným přechodem na IFRS musí tomuto požadavku uzpůsobit svůj vnitřní
účetní systém. Výroční zprávy jsou elektronicky zpracovány pouze ve formátu doc, používají
českou korunu jako měnovou jednotku a auditorem je společnost Deloitte. Prvními číselnými
údaji ve výroční zprávě je výše dosažených tržeb.
Výkazy byly tedy připravovány dle požadavků českých účetních předpisů a můžeme si
informace podniku za rok 2004 (i 2003) zjistit z těchto nekonsolidovaných výkazů:
•

rozvaha,

•

výkaz zisku a ztráty,

•

výkaz peněžních toků – nepřímá prezentace peněžních toků.
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V provozní oblasti se náklady účtují podle jejich druhů, přesto se v nekonsolidované
výsledovce nenachází položka změna stavu zásob vlastní činnosti, přestože Unipetrol se
angažuje v mnoha výrobních odvětvích. Důvod této skutečnosti je prostý. Nekonsolidovaná
účetní závěrka se týká holdingové společnosti, která zastřešuje všechny své dceřiné podniky,
které se zabývají výrobní činností. Samotná holdingová společnost poskytuje svým dcerám
pouze poradenské služby a zajišťuje financování jejich činností. Tento fakt se odráží ve
struktuře rozvahy mateřské společnosti v individuální závěrce. Více než 90 % bilanční sumy
totiž připadá na investice do dceřiných a přidružených podniků a na poskytnuté půjčky těmto
subjektům.
Pokud přistoupím k rozboru konsolidované závěrky, tak Unipetrol informuje ve stejném
pořadí jako u individuální závěrky. Výsledovka je též druhová a už je v ní zapracována změna
stavu zásob. Protože podíl změn stavu zásob vlastní činnosti převyšuje 5 % tržeb z prodeje
podnikových výkonů, může způsobit nesprávné účetní zobrazení této položky ve výnosech
největší zkreslení vypovídací schopnosti výsledku hospodaření ze všech společností
obchodovaných na SPADu. Dále je nutné si dát pozor při hodnocení výkonnosti podniku na
dopad tvorby a čerpání rezerv na opravy dlouhodobého majetku, o kterých společnost účtuje.
Protože však tato rezerva je vykazována společně s rezervami na rekultivaci skládek pod
společným názvem zákonné rezervy, není možné na základě podkladů z přílohy zjistit, jakou
částkou se podílejí rezervy na opravy na výši hospodářského výsledku.
7.9 Zentiva
Výroční zpráva 2004 je k dispozici česky a anglicky, ve formátu pdf. Závěrka je
auditována společností Ernst&Young a v souvislosti s uvedením akcií na BCPP došlo ke
změně funkční měny na českou korunu. Prvními informacemi finančního charakteru jsou
vybrané položky z výsledovky (tržby, hrubý zisk, zisk před úroky, daněmi a odpisy, zisk před
úroky a daněmi, zisk před zdaněním, zisk po zdanění a zisk na akci - základní v Kč, zředěný
v Kč a zředěný v USD). Účetní závěrka se zaobírá pouze konsolidovanými výkazy, a to:
•

výsledovkou,

•

rozvahou,

•

výkazem peněžních toků – nepřímá prezentace toku z provozní činnosti,

•

výkazem změn ve vlastním kapitálu.

Zentiva je výrobní podnik, proto má význam posuzovat přístup ke sledování nákladů
provozní činnosti. Tento podnik si zvolil za primární bázi účelové členění nákladů, proto
nevznikají problémy se zajištěním věcné shody nákladů s výnosy. Informace o nákladových
druzích jsou připojeny v příloze, ve které se lze též dozvědět, že opotřebení dlouhodobých
aktiv je založeno na rovnoměrném časovém odpisu a úbytek zásob se oceňuje váženým
aritmetickým průměrem.
Osobně považuji účetní závěrku Zentivy za nejvyváženější ze všech společností, neboť
není ani příliš obecná a zároveň není ani přespříliš podrobná a rozsáhlá. Jediná výtka směřuje
k terminologii. Účetní závěrka operuje v rozvaze s termínem majetek, přestože výkazy jsou
sestaveny dle IFRS, a proto by bylo vhodnější hovořit o aktivech. Taktéž jedna z položek
hrubého zisku nazvaná Náklady na prodané zboží neodpovídá zcela charakteru výrobního
podniku. Tyto dva terminologické nedostatky jsou opět zřejmě výsledkem nepřesného
překladu anglických ekvivalentů. Zejména u termínu goods je nutno upozornit, že v angličtině
tata položka zahrnuje jak nakoupené zásoby zboží, tak výrobky vyrobené ve vlastní činnosti,
kdežto u nás je zvykem obě položky názvoslovně rozlišovat. Nicméně na samotnou
vypovídací schopnost výsledovky nemá tato nuance žádný významný dopad.
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8 Závěr
Ve své práci jsem se snažil nastínit některé ze základních účetních konceptů a principů,
se kterými účetnictví operuje v procesu odvozování výsledku hospodaření za účetní období.
Účetnictví a zejména jeho výstupy v podobě účetní závěrky představují hlavní informační
zdroj pro širokou uživatelskou veřejnost. Informace, které jsou obsaženy v účetních výkazech,
představují nejvýznamnější podklad mnoha rozhodovacích úloh. Nejvyššímu využití se
informace finančního účetnictví těší v procesu rozhodování o poskytnutí vzácných
ekonomických zdrojů určitému podnikatelskému subjektu, ať již v podobě nabytí
vlastnického práva (např. prostřednictvím nákupu akcií na burze cenných papírů) nebo ve
formě úvěrového vztahu (např. prostřednictvím nákupu dluhopisů na burze cenných papírů).
Důležitost účetního zpravodajství roste ruku v ruce s pokračující globalizací národních
ekonomik a se zvyšujícími se nároky na informace zejména ze strany institucionálních
investorů. Postupné propojování ekonomik s sebou nevyhnutelně přináší i požadavek na
sbližování účetních pravidel, které by respektovaly ekonomickou podstatu podnikatelského
procesu. Hlavními iniciátory harmonizačních snah v účetnictví je americký tvůrce účetních
pravidel FASB a tvůrce Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IASB. Ve své práci
popisuji některé z aspektů, které ovlivňují výpočet zisku, pohledem amerických všeobecně
uznávaných účetních zásad. Tyto principy obsažené zejména ve vyhláškách, které společně
představují základní myšlenkové východisko amerického účetního výkaznictví, jsou
výsledkem léty prověřené praxe, které ovšem nechybí ani náležité teoretické pozadí.
Z podobného ideového zázemí vycházejí i Mezinárodní standardy účetního výkaznictví,
které zaujímají pozici hlavního světově uznávaného účetního systému (samozřejmě
s výjimkou Spojených států). Práce IASB a FASB na společném konvergenčním projektu,
jehož cílem je dosáhnout shody mezi oběma nejvýznamnějšími systémy účetního výkaznictví,
by měl přinést spoustu pozitivních efektů. Za hlavní přínos této konvergence lze bezesporu
považovat důraz na srovnatelnost účetních závěrek všech účetních jednotek bez ohledu na
jejich teritoriální či oborovou působnost. Význam kvalitních účetních pravidel pro hladké
fungování kapitálových trhů si uvědomují nejen vyspělé státy, které lze hrubě zařadit do
kategorie anglo-saského světa, nýbrž i např. představitelé Evropské unie. Ještě ke konci
druhého tisíciletí výkonné i legislativní orgány Evropské unie zaujímaly k řešení existujících
účetních problémů zdrženlivý postoj a nebyly příliš nakloněny výrazným změnám. Obrat
znamenalo až vydání komuniké Strategie účetního výkaznictví v Evropské unii: Cesta vpřed,
které obsahovalo řadu (z hlediska pohledu na účetnictví v kontinentální části Evropy)
převratných návrhů a doporučení.
Jednoznačně nejzásadnější částí dokumentu je doporučení Evropské komise, aby
všechny společnosti se sídlem v členských státech Evropské unie, jejichž cenné papíry jsou
registrované na evropských burzách cenných papírů sestavovaly své konsolidované účetní
závěrky v rámci jednotného systému účetního výkaznictví. Tímto systémem byly zvoleny
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Dané doporučení se stalo skutečností v červnu
roku 2002, kdy bylo schváleno nařízení Evropského parlamentu a Rady ministrů, které ukládá
všem výše uvedeným společnostem, aby od účetního období počínajícího rokem 2005
předkládaly své konsolidované závěrky v souladu s ustanoveními IAS/IFRS. Tento
požadavek si však vyžádal určité dodatečné kroky ze strany evropských orgánů, především
s ohledem se zařazením IAS/IFRS do právního řádu Evropské unie. Účetní předpisy totiž
představují ojedinělou výjimku právního systému Evropské unie, neboť tyto nejsou tvořeny
žádnou institucí EU, nýbrž vnějším nezávislým autoritativním orgánem. Řešením tohoto
problému je přijetí speciálního schvalovacího mechanismu.
Protože regulace Evropského parlamentu a Rady jsou závazné pro všechny členské státy
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Unie, nevyhnula se aplikace uvedeného nařízení ani České republice. Přechod z národních
účetních pravidel na IAS/IFRS se samozřejmě projeví zvýšenými transakčními náklady.
Nicméně odměnou za tento krok by mělo být zvýšení vypovídací schopnosti, srovnatelnosti a
transparentnosti účetních výkazů, což je situace, kterou lze v naších podmínkách kvitovat
s povděkem. Předpokládané prosazování se mezinárodního pohledu na účetnictví do českého
obchodně-účetního práva by mohlo být jedním z léků na dosud churavějící české účetnictví.
Přestože české účetnictví si po revoluci prošlo výraznými změnami, které jsou poslední dobou
spíše pozitivní, tak stále neexistují příliš velké důvody k radosti. Současná úprava účetnictví
opírající se o ustanovení zákona o účetnictví a navazujících předpisů má několik zásadních
nedostatků.
Značné rezervy se nacházejí i v oblasti determinace účetního zisku. A právě informace o
výkonnosti podniku za účetní období leží v samém středu zájmu investorské veřejnosti. Toto
si uvědomuje i vedení účetních jednotek. Konkrétním projevem této skutečnosti je i
uspořádání informací v účetní závěrce a výroční zprávě. Z devíti společnosti obchodovaných
na SPADu Burzy cenných papírů v Praze jich sedm na úvod výroční zprávy seznamuje
čtenáře těchto zpráv s výsledky hospodaření společnosti za uplynulé období. Zdůrazňovány
jsou zejména objemy prodejů a samozřejmě dosažený zisk za běžné účetní období.
Upřednostňování informací o výkonnosti lze vypozorovat i z pořadí prezentovaných výkazů.
V souvislosti s přechodem na vykazování podle IAS/IFRS, které ponechávají na libovůli
formu předkládaných účetních výkazů i pořadí jejich uvedení, se většina společností přiklání
k prezentování výsledovky jakožto prvního výkazu účetní závěrky. I tento (z obsahového
hlediska nepodstatný) empirický fakt svědčí o rostoucím akcentu na informace o schopnosti
managementu zhodnocovat vložené zdroje.
Nakonec se pokusím stručně shrnout význam mé práce a její hlavní myšlenkový přínos.
Přestože práce je z větší části teoretická a vychází z účetních tradic spíše anglo-saské části
světa, domnívám se, že jsem v práci - v oblasti odvození výsledku hospodaření za účetní
období - rozpracoval výchozí ideovou základnu, na které bude v blízké budoucnosti české
účetnictví stát. K tomuto - na první pohled možná neskromnému - názoru mě opravňuje fakt,
že moderní ekonomika se nese ve znamení neustálého propojování, které je nevyhnutelně
spjato i s požadavkem na jednotné vykazování informací o hospodářské činnosti účetních
jednotek. Protože nelze rozumně očekávat, že se svět přizpůsobí České republice, nýbrž že
naopak se naše účetnictví ocitne (a již samozřejmě ocitá) pod tlakem držet krok se světovým
vývojem, který je reprezentován v duchu konvergence dvou nejvýznamnějších souborů
pravidel účetního výkaznictví, tj. IAS/IFRS a US GAAP. Proto i v české praxi zapustí své
kořeny účetní principy a koncepty, které jsou ve vyspělých zemích samozřejmostí, ale které si
u nás své místo v myslích a ve vzdělání účetních pracovníků teprve hledají.
Mohla by se snad vyskytnout námitka, že harmonizace účetnictví se týká především
velkých (nadnárodních) firem, které jsou především obchodovány na burzách cenných papírů.
Na druhou stranu si je nutné uvědomit, že přístup na kapitálové trhy není uzavřen pro žádné
subjekty a existuje množství příkladů, kdy na burzu vstoupila malá firma, která později
zaznamenala prudký rozvoj a stala se světovou jedničkou ve svém oboru. Z tohoto hlediska se
jeví být nezbytným, aby účetní výkazy „velkých“ korporací i „malých“ podniků respektovaly
stejné účetní principy. Toto si např. uvědomuje i IASB, a proto již několik let pracuje na
projektu vytvořit pravidla pro sestavování účetních závěrek malých a středních podniků.
Přestože svoji snahu zatím nedotáhl do úspěšného konce, je pouze otázkou času, kdy se tak
stane.
Hlavním cílem je formulovat takové účetní standardy, které malým a středním
podnikům nezpůsobí příliš velké náklady (časové, lidské, finanční), ale současně jim neuzavře
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cestu na kapitálové trhy, pokud se rozhodnou stát se obrem. Proto je téměř jisté, že obě sady
(„velkých“ i „malých“) standardů se budou sice lišit co do podrobnosti, ale z obsahového
hlediska budou totožné a budou vycházet se stejného myšlenkového základu, tj.
z Koncepčního rámce. Protože si činitelé Evropské unie prozatímní výsledky přechodu na
IAS/IFRS pochvalují a podporují i dobrovolné zavádění IAS/IFRS do národních úprav
účetnictví, domnívám se, že po vydání IAS/IFRS pro malé a střední podniky budou tyto
zabudovány do právního řádu Evropské unie.
Posledním argumentem pro mnou zvolený přístup k osvětlení problematiky odvození
zisku v účetnictví může být i samotný vývoj v české účetní praxi. Český zákon o účetnictví a
navazující předpisy jsou koncipovány tak, že existuje možnost, aby účetní standardy pro
podnikatele byly u nás připravovány na podobném principu jako je tomu právě např. u
IAS/IFRS. I když toto je čistě moje spekulace, lze spatřit určité náznaky podporující toto
tvrzení. Jedním z nich je i zřízení Národní účetní rady, jejíž úkolem je zveřejňovat
interpretace sporných či nejasných pasáží v českých účetních předpisech. Pro adekvátní
vypořádání se s tímto problémem pociťují členové NÚR nutnost mít oporu v koncepčním
rámci českého účetnictví. Proces formulace jeho textu už započala, a přestože nebude tento
dokument mít váhu právního předpisu, lze očekávat, že bude odbornou veřejností respektován
jako „neformální ústava“ českého účetnictví. S ohledem na zaměření mé práce je
nejdůležitějším faktem, že připravovaný koncepční rámec bude inspirován koncepčními rámci
IAS/IFRS a US GAAP. Samotný text koncepčního rámce nebude sice přesnou kopií jednoho
či druhého z nich, na druhou stranu neexistují žádné zásadní objektivní důvody, proč se
výrazně odchylovat od něčeho, jehož funkce byla spolehlivě prověřena testem času.
České účetnictví v důsledku tlaku zvenčí i vnitřních procesů nevyhnutelně nabírá směr,
kterým se orientuje vývoj ve světě. S tímto faktem lze sice nesouhlasit, lze proti němu
protestovat, ale to je vše, co s tím můžeme dělat. Pokud chceme být účastni ekonomického
pokroku, nezbývá nic jiného než tento vývoj respektovat a přizpůsobit se mu. V práci jsem
snažil přiblížit hlavní teoretické koncepty, které se zabývají problematikou odvození důchodu
v účetnictví. Vedle teoretické roviny jsem se zaměřil i na popis převládající praxe
v nejvýznamnějších světových systémech účetního výkaznictví. Stranou zájmu nezůstala ani
současná právní úprava účetnictví v České republice. Propojení teoretických a praktických
souvislostí determinace důchodu v účetnictví, včetně nástinu možných vývojových tendencí,
poskytuje případnému čtenáři této práce poměrný ucelený vhled na jednu ze základních
problematických oblastí, se kterými se účetnictví více či méně úspěšně potýká již od svého
zrodu.
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9.4 Abstrakty
9.4.1 Shrnutí
Cílem práce je nastínit některé účetní koncepty, které jsou aplikovány v procesu
odvozování zisku v účetnictví. Blíže byl představen přístup založený na tzv. principu
uchování kapitálu a taktéž tzv. transakční přístup. V případě prvního konceptu důchodu je
zisk dosažen, pokud se podařilo uchovat počáteční zásobu kapitálu; v druhém případě
považujeme za zisk rozdíl dvou proudů ekonomických hodnot za účetní období. Čtenář se
může seznámit se základními principy ovlivňující definici a odvození výsledku hospodaření
v různých normativních úpravách účetnictví, konkrétně se jedná o americké všeobecně
uznávané účetní zásady (US GAAP), Mezinárodní standardní účetního výkaznictví
(IAS/IFRS) a českou účetně právní úpravu. V poslední části práce překládám výsledky
empirického výzkumu zabývajícího se způsobu zveřejňování informací o výkonnosti na
vzorku podniků kótovaných na Burze cenných papírů v Praze.
Klíčová slova: Kapitál a jeho uchování; Totální (peněžní) zisk; Akruální účetnictví;
Výnos; Náklad; Výkonnost podniku; US GAAP; IAS/IFRS.
9.4.2 Summary
The main aim of this paper is to delineate procedures and approaches to income
determination in accounting. I outline capital maintenance approach and transaction approach
as two major concepts of accounting income. By the capital maintenance approach, the
income is earned only if the initial volume of capital remains intact. Using the second
concept, we compute the income as a difference between two streams of economic values
during an accounting period. One can get acquainted with basic approaches to income
determination under American Generally accepted accounting principles (US GAAP),
International financial reporting standards (IAS/IFRS), and Czech accounting standards
(CAS), too. In the last part of the paper I present the results from the empirical study
regarding the presentation of the financial performance of companies listed on Prague Stock
Exchange.
Key words: Capital and its maintenance; Total (money) profit; Accrual accounting;
Revenue; Expense; Cost; Financial performance of entity; US GAAP; IAS/IFRS.
JEL klasifikace: M41
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9.5 Teze bakalářské práce
Autor: David Procházka
Název práce: Účetní výsledek hospodaření – principy odvození a jeho vypovídací schopnost
v podmínkách České republiky
Konzultant: ing. Irena Keményová
Abstrakt
Práce bude zaměřena na prozkoumání základních principů odvození účetního výsledku
hospodaření podnikatelských subjektů podle současné právní úpravy účetnictví v České
republice. V úvodu práce budou vymezeny fundamentální teoretické přístupy k dekompozici
totálního zisku do jednotlivých účetních období. Posléze bude popsána účetní úprava dané
problematiky v podmínkách České republiky. Důraz bude kladen zejména na klíčové účetní
zásady, které účetní jednotky musejí dodržovat, aby informace o hospodářských výsledcích
za sledované účetní období předkládané externím uživatelům odpovídaly věrnému a
poctivému obrazu výkonnosti tak, jak ho chápe český zákonodárce. Dále bude provedena
ekonomická analýza formy a obsahu takto vykazovaných účetních informací z hlediska
informačních potřeb nejvýznamnější uživatelské skupiny – poskytovatelů rizikového kapitálu.
Empirická část práce bude věnována výzkumu způsobu prezentace informací o schopnosti
zhodnocovat vložené ekonomické zdroje v účetních závěrkách těch subjektů, jejichž cenné
papíry jsou obchodovány na Burze cenných papírů v Praze. Práce bude završena syntézou
závěrů plynoucích z předchozích analýz a empirického výzkumu; případně budou navržena i
některá doporučení ke změně příslušných účetně-právních předpisů.
Osnova:
1) Úvodní vhled do problematiky zisku v účetních a ekonomických souvislostech
2) Cíle a funkce účetního výkaznictví v podmínkách nejistoty budoucího ekonomického
vývoje
3) Totální zisk a přístupy k jeho dekompozici do jednotlivých účetních obdobích
4) Účetní výsledek hospodaření dle českých účetních předpisů – principy jeho odvození
5) Účetní výsledek hospodaření dle českých účetních předpisů – analýza jeho vypovídací
schopnosti
6) Přístupy k prezentaci informací o výkonnosti veřejně obchodovaných podnikatelských
subjektů na BCPP – empirický výzkum
7) Závěrečné zhodnocení a nástin možného budoucího vývoje
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