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Zůstatková cena

ÚVOD
Problematika finančního účetnictví se řadí mezi nejdůležitější oblasti samotného podniku.
Finanční účetnictví navazuje na potřeby finančního řízení podniku a také na potřeby externích
uživatelů účetních výkazů, které tvoří konečné shrnutí všech účetních operací během účetního
období.
Úkolem účetnictví je podávat věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a závazků,
nákladů a výnosů podniku, a tím souvisejícího zjištění hospodářského výsledku.
Aby docházelo k plnění tohoto úkolu, musí být plněny všeobecné účetní zásady. Všeobecné
účetní zásady je nutné dodržovat ve všech oblastech finančního účetnictví, ať už se jedná
o vedení účetnictví během účetního období nebo sestavování a následné předkládání účetních
výkazů.
Jednou z podstatných všeobecně uznávaných účetních zásad je zásada opatrnosti, jejíž
podstatou je „být opatrný“ při vykazování aktiv, pasiv, nákladů i výnosů. Proto je vhodné
vyjádřit rizika v účetnictví hned, jakmile se o nich účetní jednotka dozví a nepřenášet je
do budoucna.
Cílem bakalářské práce je na základě současné právní úpravy České republiky analyzovat
jednotlivé nástroje, které zajišťují dodržování zásady opatrnosti. Dále zhodnotit současný stav
dané problematiky ve vybraném podniku, identifikovat nedostatky a navrhnout opatření
k odstranění těchto nedostatků.
První část bakalářské práce je zaměřena na regulaci účetnictví, a to z pohledu českých
účetních předpisů. Následující část je věnována všeobecným účetním zásadám, blíže zásadě
opatrnosti a nástrojům, které jsou při dodržování zásady opatrnosti používány. Mezi nástroje,
kterým bude v této bakalářské práci věnována primární pozornost, patří rezervy, opravné
položky a odpisy dlouhodobého majetku.
Závěrečná část v první polovině aplikuje zásadu opatrnosti do konkrétního podniku.
Autorka pro cíl bakalářské práce zvolila podnik Bohemia FR Systems, s. r. o., neboť se jedná
o podnik, kterého se daná problematika týká z daňového pohledu. V závěrečné části jsou také
zmíněny konkrétní příklady účtování opravných položek a rezerv, které mohou v podnikové
praxi nastat.
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1 CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍCH POJMŮ ÚČETNICTVÍ
První kapitola se zabývá charakteristikou základních pojmů účetnictví, neboť právě
účetnictví patří mezi nejdůležitější zdroje informací podniku. Udává informace nejen o jeho
hospodaření, a to zejména pro vlastníky, manažery i státní správu.
„Účty a knihy obchodní vedou se k tomu účelu, aby obchodník, průmyslník, řemeslník
anebo kterýkoli jiný podnikatel seznal stav svého jmění, aby věděl, z jakých částí se jeho jmění
skládá, zdali mu ubývá nebo přibývá, vydělal-li či prodělal, aby povždy měl přehled veškerého
svého jednání obchodního, aby v každé chvíli věděl, u koho má co pohledávati a komu je co
dlužen, aby měl vědomost o tom, jaké jsou jeho zásoby, mnoho-li má míti a mnoho-li skutečně
má hotových peněz. Poskytuje tedy účetnictví věrný obraz činnosti obchodníkovi vůbec
a přehled veškerých obchodních případů … Bez pořádného vedení knih nikdy nelze
obchodníku prospívati, kdyby výdělky jeho byly sebeznačnější.“
Tento citát Petra Kheila z roku 1897 vystihuje účetnictví a všechny jeho zásady včetně
zásady opatrnosti.

Předmět účetnictví

1.1

Účetnictví je definováno jako písemné zaznamenávání o hospodářských jevech podniku
v peněžních jednotkách a jeho předmětem je zachycení veškerých hospodářských činností,
které souvisí se:


stavem a pohybem majetku a závazků – účetní jednotky účtují o stavu majetku
a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv,



náklady a výnosy podniku, které slouží jako podklady pro stanovení
hospodářského výsledku podniku.

Funkce účetnictví

1.2

Mezi základní funkce účetnictví patří tyto:


informační funkce – fundamentální funkce účetnictví, která podává informace, tedy
data odrážející skutečnost o stavu podniku, jeho hospodaření a finanční situaci
všem uživatelům účetních výkazů. Poskytuje informace sloužící jako pomoc
při rozhodování a slouží jako zpětná informační vazba pro hodnocení výsledků,
které přinesly již přijatá rozhodnutí,
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dispoziční funkce – informace, které účetnictví poskytuje, slouží jako podklad
pro rozhodování o budoucím vývoji podniku a jeho řízení, neboť lze vždy
nahlédnout do výkazů z předešlých účetních období, a tudíž je možno předem
rozhodnout např. o velikosti objednávky, zvýšení výnosů či snížení nákladů,



kontrolní funkce – účetní informace napomáhají ke kontrole stavu majetku,
závazků a hospodaření podniku. Tato funkce je charakteristická především
u akciových společností, u kterých se odděluje výkonné řízení společnosti
od vlastnictví. Pro majitele společnosti je účetnictví důležitým prostředkem
kontroly majetku svěřeného do správy vedení,



důkazní funkce – účetní informace mohou sloužit jako důkazní prostředek
při vedení sporů mezi věřitelem a dlužníkem při soudním uznávání závazků,



daňová funkce – účetní informace slouží jako podklady pro zpracovávání daňových
přiznání a výpočty daňových povinností. U podniků, které vykazují ztrátu, může
finanční úřad kontrolovat účetní informace až 7 let zpětně. U podniků, které
vykazují zisk 3 roky zpětně.

Znaky účetnictví

1.3

V účetnictví se zpracovávají pouze hospodářské jevy, které způsobují změny stavu
majetku a závazků, nákladů a výnosů. Zároveň musí být všechny tyto jevy podloženy
daňovým popřípadě účetním dokladem. Dalším znakem je, že účetnictví musí být vedeno
v peněžních jednotkách a určité měně. Například účetnictví v České republice musí být
vedeno v Korunách českých. V neposlední řadě mezi nejdůležitější znaky účetnictví patří
soustavnost, přesnost, úplnost a pravdivost.

Uživatel účetních informací

1.4

Uživateli účetních informací jsou subjekty, které přímo i nepřímo spolupracují
s hospodářským subjektem a mohou jimi být [19]:


majitelé, společníci podniku – pomocí účetních informací sledují hospodaření
podniku a zhodnocování peněžních prostředků, které do něho vložili,



obchodní partneři – využívají účetní informace ke sledování chování podniku
ke svým dodavatelům, např. zda vůči svým dodavatelům plní své závazky,

12



banky a státní instituce – pomocí účetních informací posuzují, zda bude podnik
schopen plnit závazek v podobě úvěru, apod.,



zaměstnanci – sledují, zda podnik prosperuje a zda jim bude moci zajistit práci
i v budoucnu,



obce a veřejnost – zajímají se, jak podnik přispěje např. k rozvoji města, zda
nezhorší životní prostředí či zda zajistí nová pracovní místa v regionu.

Účetní období

1.5

Účetním obdobím se rozumí 12 nepřetržitě jdoucích měsíců za sebou, pokud není
zákonem stanoveno jinak. Účetním obdobím tedy může být:


kalendářní rok – trvá od 1. ledna do 31. prosince daného roku,



hospodářský rok – jedná se o období nejdéle 12 měsíců po sobě jdoucích, které
může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce než je leden,



v případech přeměn obchodních korporací podle zvláštního právního předpisu
s výjimkou změny právní formy a přeshraničního přemístění sídla, účetní období
začíná rozhodným dnem a končí posledním dnem účetního období, ve kterém byl
proveden zápis uvedených skutečností do obchodního rejstříku.

Účetní období může trvat i déle než 12 měsíců, a to za případu, že [9]:


účetní jednotka vznikla v období 3 měsíců před koncem kalendářního roku,



účetní jednotka zanikla v období 3 měsíců před koncem kalendářního nebo
hospodářského roku,



zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví či jiný právní předpis stanoví rozvahový den
ve lhůtě do 3 měsíců po konci běžného účetního období,



rozhodný den u účetní jednotky připadne do období 3 měsíců před skončením
kalendářního nebo hospodářského roku a dojde-li v tomto období zároveň k zápisu
přeměny obchodní korporace do obchodního rejstříku.

1.6

Základní právní předpisy upravující účetnictví

V této podkapitole jsou uvedeny základní právní předpisy, kterými řídí vedení účetnictví
podnikatelé na území České republiky [19]:
1. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
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2. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
3. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
4. daňové zákony – například zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů nebo zákon
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
5. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
6. Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které
jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví,
7. Vyhláška č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které
vedou jednoduché účetnictví.
8. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky
č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli
účtujícími v soustavě podvojného účetnictví,
9. Vnitropodnikové směrnice, k jejichž vypracování neexistují jasně dané a závazné
postupy. Interní směrnice jsou zároveň předpisy, prostřednictvím kterých se podrobněji
upravuje postup jednotlivých činností v podniku.
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2 REGULACE ÚČETNICTVÍ
„Účetní informace, které podniky zveřejňují, jsou tím hodnotnější, čím jsou srovnatelnější
s informacemi, které poskytují ostatní podniky. Protože trh nemůže plně zabezpečit
poskytování informací v kvalitě i kvantitě tak, jak významní uživatelé účetních informací
požadují, je povinností vlády žádané informace zajistit na podnět uživatelů.“ [12, str. 24]
Předmětem regulace je výhradně finanční účetnictví, neboť regulaci podléhají účetní
výkazy i samotné účetní operace. Účetnictví může být regulováno formou státních institucí,
které k tomu využívají zákony, vyhlášky a standardy nebo pouze dodržováním obecných
zásad a doporučení např. US GAAP. Americké US GAAP představují soubor národních
účetních standardů Spojených států amerických. Jedná se o ucelený souhrn regulace
účetnictví, který je tvořen 160 standardy finančního účetnictví a řadou materiálů vydávaných
americkými profesními institucemi. Prosadily se vysokou kvalitou zpracování jako nástroj
světové harmonizace účetního výkaznictví až do vzniku IAS/IFRS. [2, 3, 17]
Způsoby regulace účetnictví jsou vyobrazeny na obrázku č. 1.

Obrázek č. 1 - Způsoby regulace účetnictví
Zdroj: zpracováno podle [12, str. 25]

Pokud je účetnictví regulováno právní normou, spadá regulace do pravomoci orgánu, který
má právo vydávat účetní předpisy, nejčastěji ve formě zákona. Nejběžnějším způsobem
kombinované regulace je právní norma jako legislativní rámec účetnictví a standardy řeší
konkrétní účetní problematiku. Posledním typem je regulace pomocí účetních standardů, které
jsou chápány jako zformalizované nejlepší postupy účetní praxe a jsou vydávány nezávislou
organizací. [12]

2.1

Regulace účetnictví v České republice

Právní základ účetnictví v České republice je tvořen těmito právními předpisy [3, str. 171]:


Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů – zakotvuje
prvky, které tvoří základ účetnictví v tržním prostředí,
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vyhlášky – poskytují informace pro jednotlivé typy účetních jednotek,



České účetní standardy.

Zákon o účetnictví
Nejvyšším zákonem, který reguluje účetnictví v České republice, je zákon č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o účetnictví. Tento zákon určuje
rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na průkaznost účetnictví a určuje podmínky
předávání účetních záznamů státu, vymezuje účetní jednotky, které jsou povinné se tímto
zákonem řídit. Stanovuje podmínky zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu a zjišťuje
účetní záznamy pro potřeby státu včetně sestavování výkazů. [9]
Podle zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů se řídí tyto účetní jednotky:


právnické osoby se sídlem na území České republiky,



zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního
rádu, podle kterého jsou založeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést
účetnictví, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou
činnost podle zvláštních právních předpisů,



organizační složky státu,



fyzické osoby zapsané v živnostenském rejstříku,



ostatní osoby, které jsou podnikateli, a jejich obrat podle zákona o dani
z přidané hodnoty přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku
25 000 000 Kč,



ostatní fyzické osoby, které se rozhodli vést účetnictví dobrovolně,



ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými
ve společnosti,



ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vést účetnictví ukládá zvláštní předpis,



svěřenské fondy podle občanského zákoníku,



fondy obhospodařované penzijní společností podle zákona upravujícího
důchodové spoření a podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,



investiční fondy bez právní osobnosti podle zákona upravujícího investiční
společnosti a investiční fondy,



ty, kterým povinnost sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní právní předpis,
nebo které jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu.
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V zákoně o účetnictví jsou zakotveny obecné účetní zásady, které jsou blíže specifikovány
v kapitole 3. Jedná se především o tyto zásady [3, str. 173]:


zásada účetní jednotky,



předpoklad trvání podniku i v dohledné budoucnosti,



zásada zjišťování výsledku hospodaření a finanční situace v pravidelných
intervalech,



zásada objektivity účetních informací,



stanovené ocenění při uskutečnění účetního případu je založeno na principu
historické ceny,



zásada aktuálnosti,



zásada stálosti metod,



zásada materiálnosti účetnictví,



zásada opatrnosti.

Zákon o účetnictví platí pro všechny účetní jednotky bez ohledu na to, zda jsou nebo
nejsou podnikatelskými subjekty. Specifika různých účetních jednotek, které se týkají
vymezení rozsahu a způsobu sestavování účetní závěrky, účtové osnovy, přípustných účetních
metod a jejich použití a konsolidované účetní závěrky, zohledňují vyhlášky a České účetní
standardy. [3, str. 172]
Vyhlášky vydané ministerstvem financí České republiky
Skupiny účetních jednotek, pro které ministerstvo finanční ČR vydalo vyhlášky, jsou
následující [3, str. 172]:


podnikatelé účtující v soustavě podvojného účetnictví,



banky a jiné finanční instituce,



pojišťovny,



zdravotní pojišťovny,



účetní jednotky, které účtují v soustavě podvojného účetnictví, ale jejím
hlavním předmětem činnosti není podnikání,



územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační
složky státu,



neziskové organizace,



Fond národního majetku a Pozemkový fond ČR.
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Pro podnikatele, kteří účtují v soustavě podvojného účetnictví, je určena prováděcí
vyhláška č. 500/2002 Sb., v platném znění, která upravuje především působnost účetní
jednotky, uspořádání a označování položek účetní závěrky, obsahově vymezuje vybrané
položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetním výkazům. Dále upravuje výkaz
cash flow a výkaz o změnách vlastního kapitálu, směrnou účtovou osnovu, účetní metody
a jejich použití a uspořádání a označování položek konsolidované účetní závěrky. [3]
„Vyhláška umožňuje, aby položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty byly podrobněji členěny
na podpoložky, za podmínky, že zůstane zachováno stanovené uspořádání. Na druhé straně
vyhláška umožňuje i případně sloučení položek (těch, které se v oficiálním formátu výkazů již
dále nečlení), pokud nejde o významné částky a pokud jejich agregace přispěje k větší
srozumitelnosti.“ [3, str. 176]
České účetní standardy pro podnikatele
České účetní standardy představují další formu regulace účetnictví na území České
republiky a jejich úkolem je stanovit pravidla, kterými se řídí účetní jednotky při vedení
finančního účetnictví a sestavování účetní závěrky.
České účetní standardy pro podnikatele, tedy České účetní standardy pro účetní jednotky,
které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., upravují celkem 23 okruhů účetnictví. Tyto
okruhy jsou znázorněny v tabulce č. 1.
Tabulka č. 1 - České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016

Účty001
a zásady účtování na účtech
Otevírání a uzavírání účetních knih
Odložená daň
Rezervy
Opravné položky
Kursové rozdíly
Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob
Operace s cennými papíry a podíly
Deriváty
Zvláštní operace s pohledávkami
Operace s podnikem
Změny vlastního kapitálu
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Zásoby
Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
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017
018
019
020
021
022
023

Zúčtovací vztahy
Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
Náklady a výnosy
Konsolidace
Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace
Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby
Přehled o peněžních tocích
Zdroj: [16]

Důsledek regulace účetnictví v České republice je patrný v tabulce č. 2, ze které je patrné,
že různé druhy podniků lišící se především emitací cenných papírů, se řídí odlišnými
normami.
Tabulka č. 2 - Důsledek regulace účetnictví v ČR

Podniky emitující CP na kapitálových trzích EU,

Norma,
podléhá:
IFRS,

Neemitující podniky, jež jsou účetními jednotkami,

České účetní předpisy,

Podniky, které nejsou účetními jednotkami.

Daňová evidence.

Typ podniku:

které

podnik

Zdroj: zpracováno podle [4, str. 115]
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3 OBECNĚ PLATNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
„Podvojné účetnictví je systém, který prostřednictvím svých metodických prvků zobrazuje
majetek účetní jednotky na základě účetních zásad. Účetní zásady jsou systémem ideových
předpokladů, které představují základní podmínky účetního zobrazení podniku.“ [16]
Účetní zásady jsou chápány jako souhrn pravidel, která je nutno dodržovat při vedení
účetnictví a sestavování účetních výkazů. Neslouží jako samostatný právní předpis, ale jsou
zapracovány do zákona o účetnictví a spolu s obecnými prvky metod účetnictví jako jsou
např. bilanční princip, princip podvojnosti, inventarizace aj. tvoří podstatu účetnictví. [13]
Zásada věrného a poctivého zobrazení
Tato zásada je nadřazena všem účetním zásadám a spočívá v povinnosti účetní jednotky
ve vedení účetnictví takovým způsobem, aby účetní závěrka, která je sestavena na jeho
základě, podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní
jednotky. Věrné zobrazení je takové zobrazení, ve kterém obsah položek účetní závěrky
odpovídá stavu skutečnému, který je zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichž použití
je účetní jednotce uloženo zákonem o účetnictví nebo jiným prováděcím předpisem. Poctivé
zobrazení je zobrazení, při němž jsou použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení
věrnosti. [7]
Zásada účetní jednotky
Princip zásady účetní jednotky spočívá v přesném definování ekonomických subjektů
a celků, které mají povinnost vést účetnictví, podle zákona o účetnictví.
Zásada oceňování v historických cenách
Ekonomické veličiny, o kterých se účtuje, je nutno oceňovat trvale na bázi cen, které byly
vynaloženy na jejich pořízení. Tato zásada nerespektuje změnu kupní síly, zároveň
předpokládá stabilitu měnové jednotky a umožňuje sčítat měnové jednotky v různých
časových obdobích.
Zásada akruální báze
Zásada akruální báze upravuje povinnost zaúčtovat účetní případy do období, se kterým
věcně i časově souvisí. Účetní jednotka musí takto účtovat, i když k účetním operacím ještě
nebyly ke konci roku provedeny peněžní transakce. Při reálném účtování se využívá aktivních
i pasivních účtů časového rozlišení. Jedná se především o účty příjmy příštích období, výnosy
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příštích období, náklady příštích období, výdaje příštích období, dohadné účty aktivní
a dohadné účty pasivní.
Zásada opatrnosti
Zásada opatrnosti se prolíná celým systémem účetnictví a realizuje se pomocí tvorby
rezerv, opravných položek a odpisů majetku.
Při sestavování účetní závěrky se účetní jednotky často setkávají se situacemi, ve kterých
se musí vypořádat s určitou nejistotou. Účetní jednotka se s nejistotou může setkat například
u budoucí likvidace peněžních pohledávek, odhadu počtu záručních oprav, určení doby
použitelnosti majetku nebo odhadu výsledku soudního sporu. U zobrazení těchto a jim
podobných nejistot mají účetní jednotky dodržet zásadu opatrnosti, tedy zamezit
nadhodnocení aktiv nebo výnosů a podhodnocení závazků nebo nákladů. Účetní jednotky
musí v rámci dodržování zásady opatrnosti odhadovat současná a budoucí rizika a možné
ztráty prostřednictvím nástrojů, kterými jsou rezervy, opravné položky a odpisy majetku.
Zásada vzájemného souměření nákladů a výnosů
Podstatou zásady vzájemného souměření nákladů a výnosů je, aby zjištěný hospodářský
výsledek měl správnou vypovídací schopnost. Té dosáhne tím, že jsou u každé transakce
všechny existující výnosy spojené s náklady. Např. když podnik prodá nepotřebný materiál,
objeví se na straně výnosů účet tržby za prodaný materiál a na straně nákladů nákladový účet
prodaný materiál.
Zásada konzistence
Zásada konzistence, neboli zásada stálosti metod zajišťuje srovnatelnost údajů
vykazovaných v časové řadě. Podstatou je nemožnost změnit způsoby oceňování, postupy
účtování a způsoby vykazování v účetních závěrkách, což by mohlo vést k falšovanému
vylepšení hodnot v účetních výkazech podniku. V případě, že podnik plánuje některou
metodu změnit, musí se jednat o změnu jeho předmětu podnikání nebo podnik musí prokázat,
že změna je snahou o zpřesnění věrného a poctivého obrazu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky. K takové změně může dojít pouze v době mezi účetními obdobími
a odůvodnění změny musí být uvedeno v příloze k účetní závěrce. [3, 7]
Zásada objektivity účetních informací
Všechny informace, které vstupují do účetnictví, musí být objektivně zjištěny. Objektivně
zjištěnou transakcí se rozumí transakce, která byla uskutečněná a byla doložená dokladem,
inventurou apod.
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Náležitosti účetních dokladů jsou např. označení účetního dokladu, popis účetního případu
a jeho účastníků, peněžní částky nebo údaj o množství a ceně, datum vyhotovení a datum
uskutečnění zdanitelného plnění, podpis osoby odpovědné za účetní případ a podpis osoby
odpovědné za zaúčtování aj. Všechny náležitosti účetních dokladů jsou blíže specifikovány
v zákoně o účetnictví.
Zásada založená na předpokladu trvání účetní jednotky
Princip zásady založení na předpokladu trvání účetní jednotky je podobný jako princip
zásady objektivity účetních informací. Pokud podnik předpokládá, že bude fungovat
i v budoucnu, je nutné, aby dodržoval stejné principy při účtování účetních případů
a sestavování účetních výkazů.
Zásada přednosti obsahu před formou
Nejdůležitější je obsah účetních informací. Forma účetních informací je také podstatnou,
ale oproti obsahu je až druhořadá. Tato zásada tedy vyžaduje, aby účetní jednotka
při zachycení a vykázání transakcí brala v úvahu jejich ekonomický obsah a ne právní formu.
[12].
Zásada významnosti
Princip zásady významnosti spočívá v informacích, které obsahuje účetní závěrka. Tyto
informace by měly být významné pro uživatele a jejich případná rozhodnutí. Významnou
informací se pak rozumí taková informace, jejíž neuvedení nebo chybné uvedení může změnit
úsudek nebo rozhodnutí uživatele účetních výkazů. [7]
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4 ZÁSADA OPATRNOSTI
„Podnik, který chce nadále existovat, musí být opatrný – jinými slovy – musí vykazovat
položky rozvahy i výsledovky obezřetně, tj. tak, aby nevzbuzoval přiměřeně optimistická
očekávání ani pro sebe sama, ano (a to zejména) navenek.“ [4, str. 146]
Podstatou obezřetnosti a tedy i zásady opatrnosti je, že by v účetní závěrce nikdy neměla
být nadhodnocena aktiva a podhodnoceny závazky. Na straně aktiv je vyžadováno vykazovat
pouze položky, které podniku přinesou ekonomický prospěch v takovém ocenění, které
vyjadřuje co nejpřesnější výši očekávaného ekonomického prospěchu. Na straně závazků pak
vykazovat povinnosti postupovat způsobem, který v budoucnu přinese snížení ekonomického
prospěchu i v případě, že není známa přesná částka či období, kdy k plnění povinnosti dojde.
Podle Sládkové musí být budoucí ztráty prezentovány ihned, zatímco budoucí zisky nelze
dopředu prezentovat. Externí uživatelé účetních výkazů by si tak mohli udělat příliš
optimistický názor na budoucí finanční situaci podniku. To by mohlo vést k finančním
ztrátám z důvodu nesprávných rozhodnutí na základě chybného úsudku. [5, 6]
Prakticky je zásada opatrnosti realizována rezervami, opravnými položkami a odpisy
majetku. Zákon o účetnictví označuje pojem rezerva jako rezerva na rizika a ztráty, rezerva
na daň z příjmů, rezerva na důchody a podobné závazky, rezerva na restrukturalizaci dále
technické rezervy nebo rezervy podle zvláštních předpisů. Opravné položky vyjadřují
přechodné snížení hodnoty majetku oproti odpisům, které představují trvalé snížení jeho
hodnoty. [5]

4.1

Nástroje pro opatrné vykazování aktiv a závazků

„K opatrnému vykazování aktiv a závazků disponuje účetnictví řadou nástrojů, jež se
v konečném důsledku projeví ve výši jejich ocenění, v závazcích se pak navíc projeví i v tvorbě
rezerv.“ [4, str. 146]
Mezi nástroje, kterými je zásada opatrnosti realizována v praxi, patří použití historických
cen, tvorba a zrušení opravných položek k majetku, tvorba, čerpání respektive zrušení rezerv
a odpisování dlouhodobého majetku. Jelikož existuje mnoho způsobů, jak je tvořit, je podnik
povinen tyto způsoby popsat v příloze k účetním výkazům. Příloha k účetním výkazům slouží
externím uživatelům pro jejich pochopení a snadnější orientaci. Obsahuje nejen informace
k opravným položkám a rezervám, ale např. i obecné údaje charakterizující podnik, údaje
o volbě varianty odpisů, pro kterou se podnik rozhodl a další obecné zásady podniku.
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4.1.1

Oceňování aktiv v rozvaze

Jak již bylo uvedeno v podkapitole 4.1, účetní systémy jsou založeny na principu
oceňování v historických cenách. Oceňování je proces, který vyjadřuje určení peněžní částky,
jenž má být přiřazena položce v účetním výkazu. K ocenění neboli změření aktiva je nutno
použít vhodnou oceňovací základnu, která může mít podle § 25 odst. 5 zákona o účetnictví
podobu:


pořizovací ceny – cena pořízení majetku, ve které jsou dále zahrnuty další náklady
související s pořízením,



reprodukční pořizovací cena – cena, za kterou by bylo možné majetek pořídit
v okamžiku vzniku účetního případu,



vlastní náklady u zásob pořízených vlastní činností – přímé náklady, které byly
vynaloženy na tvorbu těchto zásob, popř. nepřímé náklady vztahující se k výrobní
nebo jiné činnosti,



vlastní náklady u hmotného majetku kromě zásob a nehmotného majetku kromě
pohledávek vytvořeného vlastní činností – přímé popř. nepřímé náklady, které byly
vynaloženy na výrobu nebo jinou činnost v souladu s účetními metodami.

Důvodem oceňování je, aby účetní jednotka po roce činnosti nezjistila, že dosavadní
hodnota aktiva je vyšší než prospěch, který chceme z daného aktiva v budoucnu vytěžit.
Snížení dosavadního ocenění aktiva se zahrne do nákladů daného účetního období. Takto se
postupuje při vykazování aktiv každé účetní období. V případech, kdy dojde k zaniknutí
důvodu pro snižování hodnoty aktiv, může se tato hodnota zvýšit, avšak maximálně do výše
ocenění při nabytí. Nejedná se tedy o definitivní snižování nebo zvyšování hodnoty aktiv,
nýbrž o odhady budoucích ekonomických přínosů. [4]

4.1.2

Oceňování závazků v rozvaze

U závazků je nutné zvýšit ocenění v případě, že se v budoucnu očekává jejich zvýšení
z důvodu neschopnosti podniku svým závazkům dostát. Pro zajištění toho, aby nedocházelo
ke zneužívání, se jejich ocenění zvýší, až když podniku vznikne povinnost hradit vyšší částku
než tu, která je v účetnictví vedená doposud. Nástrojem pro obezřetnost v této situaci
představuje oprávněná tvorba rezerv, kterým je věnována následující kapitola. [4]
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5 NÁSTROJE ZAJIŠŤUJÍCÍ ZÁSADU OPATRNOSTI
Mezi nástroje, prostřednictvím kterých se v podnicích realizuje zásada opatrnosti, patří
rezervy, opravné položky a odpisy majetku.

5.1

Rezervy

Rezervy jsou jedním z nástrojů zásady opatrnosti. V rozvaze se nachází na straně pasiv
jako cizí závazky, neboť vyjadřují dluhy účetní jednotky vůči budoucím účetním obdobím
a zároveň plní funkci časového rozlišení nákladů. Při jejich tvorbě je znám pouze účel,
na který je rezerva tvořena, ale přesnou částku i období, kdy dojde k čerpání rezervy nelze
přesně určit.
Podle české legislativy jsou rezervy upraveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
vyhláškou č.500/2002 Sb., pro podnikatele i Českými účetními standardy, dále jen ČSÚ, kde
se objevují pod číslem 004. Podle ČÚS vedou podniky k rezervám tzv. karty rezerv,
ve kterých se stanoví tituly pro tvorbu rezerv, jejich výše, způsob vytváření a účely čerpání.
Jedním ze znaků rezerv je, že rezervou podnik zvyšuje náklady, tím se snižuje
hospodářský výsledek běžného období a tím zadržuje částky na budoucí náklady, které
vynaloží v příštích obdobích. Další vlastností je možnost převodu zůstatku na účtu rezerv
do dalšího účetního období, pokud rezervy nevyčerpáme nebo nezrušíme. Rezervy jsou také
specifické tím, že jejich čerpání je povoleno pouze na konkrétní, předem vymezený účel a jen
maximálně do výše zůstatku účtu rezerv, a tak není možné, aby měl tento účet aktivní
zůstatek. [3]
Rezervy jsou dočasným pasivem, neboť nemohou existovat trvale, ale pouze jen
přechodnou chvíli, poté je nutno rezervu čerpat popřípadě zrušit. Jestliže hrozba vzniku rizika
či ztráty pominula, aniž by reálně vznikla, hovoří se o zrušení rezervy. Naopak se rezerva
čerpá, jestliže hrozba rizika či ztráty se stala skutečností. Tyto dvě skutečnosti lze provést
i současně, a to pokud reálné riziko či ztráta a s nimi související náklady, byly v nižší výši než
výše tvořené rezervy, pak dojde k vyčerpání rezervy pouze do výše nákladů, načež je zůstatek
rezervy zrušen. [15]

5.1.1

Členění rezerv

Rezervy se člení na dvě velké skupiny, které se odlišují především právní úpravou
a daňovou účinností respektive neúčinností.
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Členění rezerv [6, str. 175]:


zákonné rezervy – jsou vytvářeny na rizika, ztráty a předpokládané výdaje
v případech stanovených zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění
základu daně z příjmů, ve kterém jsou považovány za náklad na dosažení, zajištění
a udržení příjmů, tedy daňově uznatelný náklad,



účetní rezervy – tento druh rezerv upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
a jejich tvorba, čerpání popřípadě zrušení je stanovena ve vnitropodnikové
směrnici účetní jednotky. Jedná se o daňově neuznatelný náklad, který není
zohledněn při výpočtu daně z příjmů.

Zákonné rezervy
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů považuje
za zákonné rezervy:


bankovní rezervy,



rezervy v pojišťovnictví,



rezerva na opravy hmotného majetku,



rezerva na pěstební činnost,



ostatní rezervy v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

Banky mohou jako náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů vytvářet rezervy
na poskytnuté bankovní záruky za úvěry jimi poskytnuté. Bankou se podle zákona
č. 21/1992 Sb., o bankách rozumí akciová společnost se sídlem na území České republiky,
která přijímá vklady od veřejnosti a poskytuje úvěry na základě udělené bankovní licence.
Celková výše tvorby rezervy za zdaňovací období nesmí přesáhnout výši 2% průměrného
stavu poskytnutých bankovních záruk za úvěry, které byly bankou poskytnuty.
Podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví se uznává tvorba technických rezerv
zaúčtovaná podle tuzemského zákona upravujícího účetnictví, která je nákladem na dosažení,
zajištění a udržení příjmů, a to [11]:


z technických rezerv na neživotní pojištění tvorba: rezervy na nezasloužené
pojistné, rezervy na pojistná plnění, rezervy na prémie a slevy, vyrovnávací
rezervy, rezervy pojistného neživotních pojištění a rezervy na splnění závazků
z ručení za závazky České kanceláře pojistitelů podle zákona upravujícího pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla,
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z technických rezerv na životní pojištění tvorba: rezervy na nezasloužené pojistné,
rezervy na pojistná plnění, rezervy pojistného životních pojištění, rezervy
na prémie a slevy, rezervy životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika
pojistník, rezervy na splnění závazků z použité technické úrokové míry a ostatních
početních parametrů, rezervy pojistného neživotních pojištění.

Má-li poplatník sídlo mimo území České republiky, může tvořit technické rezervy jako
náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů maximálně do výše příjmů, které by mohl
uplatnit poplatník se sídlem na území České republiky.
Rezerva na opravy hmotného majetku je nejčastějším případem zákonné rezervy. Rezervu
na opravy hmotného majetku, která je nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, jehož
doba odepisování stanovená v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je 5 a více let mohou
tvořit poplatníci daně za podmínek, že:


mají vlastnické právo k hmotnému majetku,



jsou pachtýři hmotného majetku na základě smlouvy o pachtu,



procházejí reorganizací nebo oddlužením podle zvláštního právního předpisu.

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů uvádí, že za rezervu
na opravu hmotného majetku se nepovažuje technické zhodnocení, neboť technické
zhodnocení má za následek zásah do majetku s cílem změny účelu nebo technických
parametrů. Rezerva na opravu hmotného majetku se netvoří pro hmotný majetek určený
k likvidaci. Rezerva se také netvoří, pokud jde o opravy v důsledku škody či jiné nahodilé
události, o opravy opakující se každý rok pravidelně či majetek, k němuž má vlastnické právo
poplatník, na jehož majetek byl vyhlášen konkurs.
Výše rezervy na opravu hmotného majetku ve zdaňovacím období je podílem rozpočtu
nákladů na opravy a počtu zdaňovacích období, po které bude rezerva tvořena, než dojde
k termínu zahájení opravy. Jestliže pak oprava nebude zahájená nejpozději ve zdaňovacím
období, které následuje po zdaňovacím období, ve kterém mělo dojít k čerpání rezervy, dojde
ke zrušení této rezervy.
Doba tvorby rezervy na opravu hmotného majetku nesmí být jedno zdaňovací období
a zároveň nesmí překročit maximální dobu tvorby rezervy. Maximální doba tvorby rezervy je
definována v §7 odst. 9 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně
z příjmů.
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Rezervou na pěstební činnost se podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění
základu daně z příjmů, rozumí rezerva na obnovu lesa a veškeré výchovné činnosti, které jsou
prováděné v porostech do 40 let jejich věku dále rezerva na ochranu lesa a opatření k obnově
porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou.
Ostatní rezervy definované v §10 zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu
daně z příjmů, jsou rezervy na odbahnění rybníka, rezerva finančních prostředků na sanaci
pozemků dotčených těžbou, rezerva na vypořádání důlních škod a rezervy, u nichž zvláštní
zákon uvede, že jde o náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
Schéma účtování tvorby a čerpání zákonných rezerv je vyobrazeno na obrázku č. 2.
451 – Zákonné rezervy

552 – Tvorba zákonných rezerv
1.

tvorba rezerv

2.

čerpání rezerv

Obrázek č. 2 - Schéma účtování zákonných rezerv
Zdroj: zpracováno podle [6, str. 175]

Tvorba rezerv
Jak již bylo zmíněno, zákonné rezervy upravuje zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách
pro zjištění základu daně z příjmů, a tak existují určitá pravidla i pro jejich tvorbu.
Mezi nejpodstatnější patří tyto [15]:


rezervu může tvořit pouze vlastník majetku nebo nájemce, který má majetek
od majitele pronajatý na základě smlouvy o nájmu podniku,



je nutno znát účel, na který se rezerva tvoří (kromě povinných rezerv, které jsou
dané zákonem),



dále je nutno znát dobu, na kterou je rezerva tvořena a kdy dojde k jejímu čerpání,



u majetku, na který se rezerva tvoří, je nutno znát jeho konkrétní druh a také co
nejpřesněji vymezit druh opravy,



posouzení, zda se nejedná o technické zhodnocení, ale skutečnou opravu,



vytvoření plánu a rozpočtu oprav,



určení roční výše tvorby rezervy,
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deponovat výši vytvořené rezervy na speciální vázaný bankovní účet, a tím dodržet
uhrazovací povinnost.

V praxi je tvorba rezerv jedním z nejčastějších typů doměrků správců daně. Nejčastější
chybou, které se poplatníci dopouštějí, je například snaha vytvořit rezervu na opravu
dlouhodobého majetku, který není v jejich vlastnictví či snaha vytvořit rezervu na opravu
dlouhodobého majetku, který se nachází v první odpisové skupině. Také dochází k chybnému
posouzení technického zhodnocení oproti opravě nebo opožděnému deponování peněžních
prostředků na bankovní účet. Tyto peněžní prostředky musí být totiž na vázaném bankovním
účtu nejpozději do termínu podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, jinak
hrozí vznik sazby, kterou je vznik daňově neuznatelných nákladů na tvorbu rezervy. [15]
Čerpání a zrušení rezerv
Stejně jako tvoření rezerv je zákonem upraveno i jejich čerpání a zrušení. Zde jsou
uvedeny některé podmínky [15]:


realizace opravy – zachycení zahájení opravy a jejího případného pokračování
do dalšího období,



čerpání a zrušení rezervy podléhá pravidlům ve vztahu k zahájení, pozdějšímu
zahájení, a také dokončení opravy i v pokračování čerpání v dalších zdaňovacích
obdobích,



po dobu existence rezervy je nutná její inventarizace,



financování oprav je povoleno pouze z prostředků uložených na vázaném
bankovním účtu.

Účetní rezervy
Ostatní neboli účetní rezervy jsou upravené zákonem o účetnictví. Základní postupy
účtování o tvorbě, čerpání a zrušení rezerv jsou uvedeny ve vnitropodnikové směrnici. Ostatní
rezervy jsou vykazovány za podmínek stanovených v §3 a §4 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní
jednotky, které jsou podnikateli, v platném znění.
Mezi ostatní rezervy patří ty rezervy, jejichž tvorbu požaduje platná účetní legislativa nebo
si o jejich tvorbě rozhoduje podnik sám. [3]
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České účetní standardy pro podnikatele člení rezervy na [1]:


rezervy podle zvláštních právních přepisů – tvořené v souladu se zvláštními
právními předpisy, především zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění
základu daně z příjmů,



rezervu na důchody a podobné závazky – tvorba a výše použití je upravena
smlouvou nebo právním předpisem a vykazuje se za předpokladu, že účetní
jednotka vytváří rezervu na základě povinnosti vyplácet důchody svým
zaměstnancům,



rezervu na daň z příjmů – vykazuje se za předpokladu, že okamžik sestavení účetní
závěrky předchází okamžiku vyčíslení daňové povinnosti,



ostatní rezervy – rozhodnutí je na samotné účetní jednotce a může se jednat např.
o rezervy na restrukturalizaci, rezervy na rizika a ztráty, rezervy z finanční oblasti
apod.

Obrázek č. 3 zobrazuje schéma účtování rezervy na daň z příjmů. Schéma obsahuje
kompletní účtování tvorby i čerpání této rezervy.

Obrázek č. 3 - Schéma účtování rezerv na daň z příjmu
Zdroj: zpracováno podle [6, str. 177]
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Účtování rezerv
Účtování rezerv spočívá v několika krocích. V první řadě je nutno zaúčtovat vznik
závazku (tvorbu rezervy) podle zásady akruální báze, a to na stranu má dáti takového
nákladového účtu, se kterým rezerva časově i věcně souvisí. Princip souvztažnosti pak zajistí,
že je tento závazek zaúčtovaný na stranu dal příslušného účtu rezervy. Čerpání rezervy se pak
zaúčtuje ve prospěch zvoleného nákladového účtu a na vrub příslušného účtu rezervy.
Vyhláška č. 500/2000 Sb., v platném znění upravuje mimo jiné také tzv. směrnou účtovou
osnovu (dále jen účtovou osnovu), jenž tvoří seznam účtů, ze kterých si podnik vytvoří vlastní
účetní rozvrh, kde si sám zvolí, které účtové skupiny bude využívat. Každý účtový rozvrh
tedy obsahuje individuální syntetické a analytické účty. Účtovou osnovu tvoří osm účtových
tříd (0-7), které se dále dělí na účtové skupiny. Rezervy se nacházejí ve čtvrté účtové třídě,
v účtové skupině 45 - Rezervy a jsou zastoupeny následujícími syntetickými účty:


účet č. 451 – Rezervy podle zvláštních právních předpisů,



účet č. 452 – Rezerva na důchody a podobné závazky,



účet č. 453 – Rezerva na daň z příjmů,



účet č. 459 – Ostatní rezervy.

Pro zachování principu souvztažnosti je nutné využít dalších účtů z nákladových účtových
skupin:
-

účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné
položky provozních nákladů,


účet č. 552 – Tvorba a zúčtování zákonných rezerv podle zvláštních
právních předpisů,


-

účtová skupina 57- Rezervy a opravné položky finančních nákladů,


-

účet č. 574 – Tvorba a zúčtování finančních rezerv,

účtová skupina 58 – Mimořádné náklady,


-

účet č. 554 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv,

účet č. 584 – Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv,

účtová skupina 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů,


účet č. 599 – Tvorba a zúčtování rezervy na daň z příjmů.
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K jednotlivým účtům z účtové skupiny 45 – Rezervy je možno tvořit tzv. analytické účty,
které slouží k odlišení účelu, pro který se rezerva tvoří. Například pro rezervu na novou
střechu se zvolí účet 451.100 – Rezerva na střechu apod. K účtu rezerv je nutné zřídit
analytický bankovní účet.
Odlišný způsob účtování tvorby a čerpání popřípadě zrušení zákonných a účetních rezerv
je znázorněný v tabulce č. 3.
Tabulka č. 3 - Odlišení účtování zákonných a účetních rezerv

Zákonné rezervy

Účetní rezervy

Tvorba

552/451

Tvorba

554/45x

Čerpání/zrušení

451/552

Čerpání/zrušení

45x/554

Zdroj: vlastní zpracování

Rezervy v účetních výkazech
V rozvaze se rezervy nacházejí v pasivech, a to v cizích zdrojích, kde se člení na rezervy
podle zvláštních právních předpisů, rezerva důchody a podobné závazky, rezerva na daň
z příjmů a ostatní rezervy.
Ve výkazu zisku a ztrát jsou rezervy zastoupeny v nákladech jako změna stavu rezerv,
která se vypočítá jako rozdíl mezi počátečním a konečným stavem účtu rezervy.
V příloze k účetní závěrce musí účetní jednotka uvést důležité informace, které se týkají
tvořených rezerv.

5.2

Opravné položky

„Oprávněně nižším oceněním aktiv zúčtovaným do nákladů se snižuje výše vykázaného
výsledku hospodaření a zvyšuje se hodnověrnost účetních informací předkládaných v účetních
výkazech, neboť uživatelé těchto výkazů si mohou učinit reálnější názor na budoucí finanční
situaci podniku.“ [5, str. 207]
Opravnými položkami se podle zákona č. 563/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu
daně z příjmů, rozumí opravné položky vymezené v tomto zákoně, vytvoření k rozvahové
hodnotě nepromlčených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994 a zaúčtované podle
zvláštního právního předpisu.
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Opravnou položku mohou tvořit poplatníci daně z příjmů fyzických i právnický osob
v případě, že vedou účetnictví, a to u pohledávek, o kterých [11]:


bylo při jejich vzniku účtováno v souladu s právními přepisy, které upravují
účetnictví, snížením zaúčtovaných nákladů a takto vzniklý příjem nebyl
podle zvláštního právního předpisu příjmem osvobozeným od daně z příjmů nebo
nezahrnovaným do základu daně z příjmů,



bylo v důsledku oprav minulých období v souladu s právními přepisy upravujícími
účetnictví účtováno rozvahově a pro účely zjištění základu daně bylo nutné o celou
jejich hodnotu zvýšit výsledek hospodaření.

Tvorbu a použití opravných položek mimo Českých účetních standardů pro podnikatele
upravuje také §55 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 26 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Opravné položky se využívají v případech, kdy v podniku dochází ke snížení hodnoty
vlastněných aktiv. Snížení hodnoty však musí být pouze přechodného charakteru a musí být
prokázáno nejpozději při jeho inventarizaci. Na zvýšení hodnoty aktiv není povoleno opravné
položky tvořit, neboť by mohlo docházet k nepovolenému zvyšování majetku, a to není
ve shodě se zásadou opatrnosti. Zásada opatrnosti je právě podstatou, proč se opravné položky
tvoří. Jestliže je tato zásada dodržena, pak jsou aktiva oceněna ve výši, která odpovídá
očekávanému ekonomickému prospěchu, což také mimo jiné přispívá k věrnému a poctivému
zobrazení finanční pozici podniku. [4]

5.2.1

Členění opravných položek

Opravné položky se člení zejména podle daňové účinnosti respektive neúčinnosti. Daňová
účinnost opravných položek k pohledávkám se řídí zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách
pro zjištění základu daně z příjmů a z hlediska zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů platí
následující pravidla [15]:


tvoří-li se účetní opravné položky k pohledávkám na vrub nákladů, které nejsou
daňově účinné, pak také zrušení těchto opravných položek zúčtované ve prospěch
nákladů nezvýší daňový základ,



je-li naopak tvorba opravných položek k pohledávkám daňově účinná, pak i jejich
zrušení ve prospěch nákladů je předmětem zdanění.
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Zákonné opravné položky
Tvorba opravných položek ke všem majetkovým složkám je daňově neúčinná,
až na případy opravných položek, které jsou tvořeny k pohledávkám.
Zákon č. 563/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů vymezuje daňově
účinné opravné položky, a to k pohledávkám:


za dlužníky v insolvenčním řízení – tyto opravné položky mohou tvořit poplatníci
daně z příjmů, kteří vedou účetnictví, a to až do výše rozvahové hodnoty
nepromlčených pohledávek přihlášených u soudu a právě ve lhůtě přihlášení je lze
také daňově uplatnit, neboť tvorba opravných položek, které nebyly přihlášeny
u soudu ve stanovené lhůtě, není daňově účinná,



nepromlčeným splatným po 31. 12. 1994 – podle zákona č. 563/1992 Sb.,
o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, lze daňově uplatnit tvorbu
opravných položek k pohledávkám do výše 20% neuhrazené rozvahové hodnoty
za podmínky, že tato hodnota pohledávky nepřesáhne 200 000 Kč a od splatnosti
pohledávky uplynulo více než 6 měsíců,



k „nevýznamným“ – podle zákona č. 563/1992 Sb., o rezervách pro zjištění
základu daně z příjmů lze jednorázově vytvořit opravnou položku až do 100%
neuhrazené pohledávky, pokud rozvahová hodnota pohledávky nepřesáhne
30 000 Kč, celková hodnota pohledávek vůči témuž dlužníkovi nepřesáhne
30 000 Kč za zdaňovací období a doba splatnosti je nejméně 12 měsíců.

Tvorba opravných položek
Opravné položky se tvoří pouze k aktivům, nikoli k pasivům, a to především k:


dlouhodobému majetku včetně pozemků – jestliže bylo prokázáno, že jeho
tzv. hodnota užitku je přechodně nižší než jeho ocenění v účetnictví
(u odpisovaného majetku je nutno odečíst oprávky). Musí se tedy jednat o snížení
přechodné, kdyby se jednalo o snížení definitivní, provedl by se mimořádný odpis
a upravil se odpisový plán,



zásobám – nejčastější forma opravných položek, neboť právě u zásob dochází
k neprodejnosti, nízkoobratovosti a zastaralosti. Jejich tvorba je povinná, jestliže je
jejich skutečná hodnota nižší než hodnota účetní a pokud by ke tvorbě nedošlo,
vykazovaly by se v rozvaze účetní jednotky nadhodnocená aktiva, což je v rozporu
se zásadou věrného zobrazení,
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krátkodobému finančnímu majetku – lze tvořit pouze v případě, kdy u majetku
nevzniká povinnost reálného ocenění ze zákona např. u cenných papírů určených
k obchodování,



pohledávkám – každá opravná položka vytvořená k pohledávce vyjadřuje, že výše
peněžních prostředků, kterou podnik v budoucnu od pohledávky očekává je nižší
než její nominální hodnota (účetní hodnota). §8c zákona č. 563/1992 Sb.,
o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů říká, že pokud poplatník
nepostupuje u promlčené pohledávky podle §5, §6 a §8 tohoto zákona, může
vytvořit opravnou položku až do výše 100% její neuhrazené rozvahové hodnoty.

Při posuzování možné přechodné hodnoty snížení aktiv účetní jednotkou je nutné vzít
v úvahu následující informace, které na možné snížení upozorňují. Jedná se o [15]:


vnější informační zdroje:
o pokles tržní ceny aktiva, který je rychlejší než se očekávalo při tvorbě
odpisového plánu,
o během období nastaly v okolí významné změny s negativním dopadem
na účetní jednotku (technologie, legislativa, trh),
o změny tržní úrokové sazby (ovlivní výši diskontní sazby při výpočtu
hodnoty z užívání),
o účetní hodnota aktiv je vyšší než její tržní kapitalizace,



vnitřní informační zdroje:
o zastarávání a fyzické poškození aktiva,
o informace o změnách, které povedou k menšímu využívání aktiva
(nečinnost aktiva, plány na restrukturalizaci),
o ekonomická výkonnost aktiva je nižší, než se přepokládalo.

Účetní opravné položky
Pro účetní opravné položky, zejména jejich výše, nejsou stanoveny žádné legislativní
postupy, proto účetní jednotky při jejich tvoření postupují podle vnitropodnikových směrnic
či dřívějších zkušeností. Právě z vlastních zkušeností odvozuje podnik výši opravné položky
vzhledem k době prodlení při placení pohledávky.
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Účetní a daňové opravné položky se nemusí ve své výši shodovat, a proto je třeba tyto
změny zachytit v účetnictví. Z výše opravných položek účetní jednotka vyčlení část, kterou
může jako daňově uznatelný náklad uplatnit a zbylá část se pak zaúčtuje jako daňově
neuznatelná na nákladový účet.
Účtování opravných položek
Tvorba opravné položky se účtuje na účtu opravné položky určitého aktiva souvztažně
s nákladovým účtem, který k danému aktivu připadá. Naopak zrušení či snížení opravné
položky se pak zaúčtuje ve prospěch nákladového účtu na vrub daného účtu aktiv. Opravné
položky jsou stejně jako rezervy účtem stavovým, tudíž nemohou vykazovat aktivní zůstatek.
Ve směrné účtové osnově jsou účty opravných položek umístěny do různých účtových
skupin aktiv. Při jejich účtování se pak využívají tyto:
-

účtová skupina 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku,

-

účtová skupina 19 – Opravné položky k zásobám,

-

účtová skupina 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku,

-

účtová skupina 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování.

Pro zachování principu souvztažnosti se pak využívá těchto účtových skupin, popřípadě
účtů:
-

účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné
položky provozních nákladů


účet č. 558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní
činnosti,



účet č. 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti,

-

účtová skupina 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti,

-

účtová skupina 58 – Mimořádné náklady.

Schéma účtování tvorby a snížení či případné zrušení opravné položky je znázorněno
na obrázku č. 4.
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55x, 57x, 58x

09x, 19x, 29x, 39x
1. tvorba opravných položek
2. snížení nebo zrušení opravných položek

Obrázek č. 4 - Schéma účtování opravných položek
Zdroj: vlastní zpracování

Opravné položky v účetních výkazech
V rozvaze jsou opravné položky umístěny, stejně jako oprávky, na straně aktiv, i přes to,
že z hlediska způsobu účtování jsou považovány za účty pasivní. Toto umístění umožňuje
uživateli v účetním výkazu snadno vidět hodnotu ocenění aktiva upravené o oprávky
a opravné položky.
Ve výkazu zisku a ztráty v druhovém členění jsou umístěny opravné položky do změny
stavu opravných položek v provozní oblasti a změny stavu opravných položek ve finanční
oblasti. V účelovém členění jsou umístěny pouze do změny stavu opravných položek
ve finanční oblasti. Změna stavu opravných položek je rozdíl mezi počátečním a konečným
stavem opravných položek.
V příloze k účetním výkazům pak musí účetní jednotka uvést, jakým způsobem a v jaké
výši se rozhodla opravné položky tvořit.

5.3

Odpisování dlouhodobého majetku

Odpisováním majetku se rozumí trvalé snížení hodnoty majetku, jehož doba použitelnosti
je delší než 1 rok, v důsledku fyzického či morálního opotřebení. Fyzickým opotřebením je
takové opotřebení, které vzniká používáním majetku, morální opotřebení je pak způsobeno
např. vynálezem nového, modernějšího majetku či vynálezem aktuálnějšího softwaru. Proces
odpisování je proces, kdy se hodnota majetku díky výše uvedeným způsobům opotřebení
trvale snižuje a formou odpisů se účtuje do nákladů.

5.3.1

Členění odpisů

Podle české účetní legislativy se odpisy člení obdobně jako rezervy a opravné položky
do dvou skupin, a to účetní odpisy, upravené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví
a vyhláškou č. 500/2002 Sb. a daňové odpisy, které upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů.
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Daňové odpisy
Podle §26 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů se pro účely tohoto zákona
odpisováním rozumí zahrnování odpisů z hmotného majetku evidovaného u poplatníka, který
se vztahuje k zajištění zdanitelného příjmů, do nákladů k zajištění tohoto příjmu.
Poplatník musí zařadit dlouhodobý majetek do jedné ze šesti odpisových skupin,
uvedených v tabulce č. 4, která určuje počet let odepisování majetku. Odpisování lze zahájit
po uvedení odpisovaného majetku do stavu způsobilého k obvyklému užívání a podobně jako
u účetních odpisů si poplatník volí mezi metodou rovnoměrného či zrychleného odpisování.
Tabulka č. 4 – Tabulka odpisových skupin

Odpisová skupina

Doba odpisování

1

3 roky

2

5 let

3

10 let

4

20 let

5

30 let

6

50 let
Zdroj: [10]

Účetní odpisy
Podstatou účetních odpisů je rozpouštění nákladů, které souvisejí s pořízením
dlouhodobého majetku, do nákladů jednotlivých účetních období tak, aby byla dodržena
zásada věrného a poctivého zobrazení.
Účetní jednotky jsou povinny sestavit tzv. odpisový plán, na jehož základě budou provádět
odepisování dlouhodobého majetku, ale jen to výše jeho ocenění v účetnictví. Účetní odpisy
musí být podle zákona o účetnictví vypočteny a zaúčtovány nejpozději při účetní závěrce, ale
v podnikové praxi dochází k rozpočítání a zaúčtování těchto odpisů měsíčně, což vede
k lepšímu přehledu o výsledku hospodaření.
Metodu účetního odepisování si může účetní jednotka stanovit na základě vlastního
rozhodnutí. Mezi metody účetního odepisování patří:


časové odpisy – lze stanovit rovnoměrně, kdy je výše odpisu po celou dobu
odpisování stejná či zrychleně, kdy je odpis v předcházejícím roce odpisování vyšší
než odpis v roce následujícím,
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výkonové odpisy – stanovují se podle objemu výkonu nebo podle odpracované
doby, je v nich zachyceno pouze fyzické opotřebení majetku a jejich výše závisí
na celkovém výkonu.



komponentní odpisy – princip spočívá ve vyčlenění tzv. komponenty, která se
odpisuje odděleně po kratší dobu než samotný majetek.

Komponentní odpisy
Od roku 2010 je možné využít metodu tzv. komponentního odpisování. Komponentní
odpisování je dobrovolná metoda upravená § 56a vyhlášky č. 500/2002 Sb., jejímž smyslem
je přiblížit se mezinárodním účetním standardům, ve kterých je tento druh odpisování možné
využívat již dlouhou dobu.
Komponentní odpisování se liší od ostatních metod tím, že se pro účely účetního
odpisování vyčlení jedna, popřípadě více samostatně odpisovaných částí z dlouhodobého
hmotného majetku tzv. komponent. Komponenta má významně kratší dobu použitelnosti
i významnou cenu a odpisuje se odděleně kratší dobu než zbývající část dlouhodobého
hmotného majetku. [15]
Metoda komponentního odpisování není v praxi příliš využívána, neboť se jedná o značně
administrativně náročnou metodu při níž účetní jednotka, nemůže tvořit rezervy na opravy
hmotného majetku. [15]
Až bude životnost komponenty u konce a dojde k její výměně, stávající komponenta sníží
ocenění dlouhodobého hmotného majetku, ale nová komponenta toto ocenění opět zvýší
i s náklady na výměnu. Nová komponenta bude opět samostatně po kratší čas odpisována
z jejího nového ocenění. Tento proces je lineárně znázorněn na obrázku č. 5. [15]

Obrázek č. 5 - Grafické vyjádření komponentního odpisování
Zdroj: [15]
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6 ANALÝZA NÁSTROJŮ ZÁSADY OPATRNOSTI VE SPOLEČNOSTI
BOHEMIA FR SYSTEMS, S. R. O.
Tato kapitola je zaměřena na tvorbu rezerv a opravných položek u společnosti Bohemia
FR Systems, s. r. o., neboť právě jejich tvorbou společnost dodržuje zásadu opatrnosti.

6.1

Charakteristika společnosti

Obchodní firma:

BOHEMIA FR SYSTEMS, spol. s. r. o.

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

Sídlo:

Kydlinovská 161, Hradec Králové, 503 01

Předmět podnikání:

koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, služby
poradenské vědeckotechnické, inženýrská činnost v investiční
výstavně, reklamní činnost a marketing, zprostředkování služeb,
zprostředkování obchodu

Základní kapitál:

100 000 Kč

Společnost Bohemia FR Systems, s. r. o. byla založena třemi společníky 16. července roku
1992 a vznikla zápisem do obchodního rejstříku 4. srpna roku 1992. Hlavním předmětem
činnosti společnosti je obchodní činnost. Ostatní činnosti, které jsou uvedeny, jako předmět
podnikání zařadila společnost do svého rejstříku z důvodů podpory obchodu, kterými je
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, inženýrská činnost
v investiční výstavbě, zprostředkování obchodu a služeb či reklamní činnost a marketing.
Jako svou hlavní aktivitu společnost má distribuci modifikovaných bitumenových pásů
italského výrobce Pluvitec a fólií z měkčeného PVC španělského výrobce Danosa. Právě
těchto druhů materiálů je společnost Bohemia FR Systems, s. r. o. výhradním dovozcem
pro Českou republiku. V rámci své exkluzivity organizuje společnost odbyt prostřednictvím
sítě obchodních partnerů k odborným montážním firmám a investorům v celé republice.
Centrála společnosti, ve které se zajišťuje nejen nákup a dovoz, ale také uložení materiálu
v centrálním skladu, kde je připravena k dalšímu toku v rámci českého trhu, je umístěna
v Hradci Králové. V centrálním skladu společnost vytváří nezbytné zásoby nejvíce
poptávaných výrobků tak, aby bylo možné eliminovat nerovnoměrnost trhu s ohledem
na sezónnost komodity.

40

V současné době má společnost 18 poboček po celém území České republiky včetně
Moravy a Slezska.
Na obrázku č. 6 je graficky znázorněn majetek společnosti Bohemia FR Systems, s. r. o.
Celková hodnota aktiv společnosti činí 15 110 tis. Kč. Nejvyšší podíl na celková aktiva
s hodnotou 9 876 tis. Kč dosahují pohledávky z obchodních vztahů. Další vysokou hodnotou
se na aktivech podílejí zásoby, konkrétně zboží 2 714 tis. Kč a z dlouhodobého hmotného
majetku samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí ve výši
2 019 tis. Kč. Hodnoty nižší než 1 000 tis. Kč dosahují krátkodobé poskytnuté zálohy, peníze,
účty v bankách a časové rozlišení. Na obrázku č. 7 je pak znázorněn koláčový graf, který
zobrazuje poměr cizích a vlastních zdrojů společnosti. Z obrázku je patrné, že hodnota
vlastních zdrojů společnosti činí 5 751 tis. Kč a hodnota cizích zdrojů činí 9 359 tis. Kč.

Majetek společnosti Bohemia FR Systems, s. r. o.
(v tis. Kč)
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Obrázek č. 6 - Graf majetku společnosti Bohemia FR Systems, s. r. o.
Zdroj: vlastní zpracování na základě výroční zprávy společnosti Bohemia FR Systems, s. r. o.
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Rozložení vlastních a cizích zdrojů
společnosti Bohemia FR Systems, s. r. o.
(tis. Kč)

5751

Vlastní zdroje
Cizí zdroje

9359

Obrázek č. 7 - Graf poměru vlastních a cizích zdrojů společnosti Bohemia FR Systems, s. r. o.
Zdroj: vlastní zpracování na základě výroční zprávy společnosti Bohemia FR Systems, s. r. o.

6.1.1

Analýza rezerv

Společnost Bohemia FR Systems, s. r. o. v současné době netvoří žádné druhy rezerv.

6.1.2

Analýza opravných položek

Opravnými položkami se rozumí snížení hodnoty aktiv, které má dočasný charakter.
Pokud má snížení hodnoty aktiv charakter trvalý, zaúčtuje se jako odpis.
Společnost Bohemia FR Systems, s. r. o. tvoří zákonné opravné položky pouze
k pohledávkám, a to v případě existence rizika jejich nesplacení. Riziko nesplacení je situace,
která vzniká, jestliže dochází k vymáhání pohledávky soudní cestou, když je věřitel
v insolvenci nebo postupně s narůstajícím časem od data splatnosti pohledávky.
K 31. 12. 2015 tvořila společnost zákonnou opravnou položku k pohledávkám v celkové výši
583 tis. Kč.
Tabulka č. 5 zobrazuje stavy zákonných opravných položek k pohledávkám, které
společnost tvořila v intervalu let 2012-2015. V tabulce je znatelně velký pokles opravné
položky v roce 2013. Tento pokles byl důsledkem několika soudních řízení, ve kterých byly
vymoženy pohledávky v hodnotě 959 tis. Kč, čímž společnost rozpustila část opravné položky
k pohledávkám a stav opravné položky k pohledávkám ke konci roku 2013 činil 185 tis. Kč.
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Tabulka č. 5 - Tvorba a rozpouštění opravných položek k pohledávkám v Kč

Rok/
Změna stavu OP

Stav k 1. 1.

OP k pohledávkám

Stav k 31. 12.

2012

1 101 217,57

43 155,42

1 144 372,99

2013

1 144 372,99

-959 271,59

185 101,40

2014

185 101,40

0

185 101,40

2015

185 101,40

397 475,30

582 576,70

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv společnosti Bohemia FR Systems, s. r. o.

K pohledávkám, které jsou po splatnosti dobu delší než 36 měsíců, tvořila společnost
Bohemia FR Systems, s. r. o. zákonnou opravnou položku ve výši 100% hodnoty pohledávky.
U pohledávek s dobou splatností nižší než 36 měsíců tvořila společnost zákonnou opravnou
položku podle kritérií uvedených v tabulce č. 6. Účetní opravné položky společnost netvoří.
Tabulka č. 6 - Metody tvorby opravné položky k pohledávkám

Doba po splatnosti

Výše opravné položky

0 – 6 měsíců

0%

6 – 12 měsíců

20%

12 – 18 měsíců

33%

18 – 24 měsíců

50%

24 – 30 měsíců

66%

30 – 36 měsíců

80%

36 a více měsíců

100%
Zdroj: [11]

6.1.3

Analýza odpisů

Pro tvorbu odpisů se společnost Bohemia FR Systems, s. r. o. řídí zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V roce 2015 začala společnost odepisovat vícero dlouhodobého
majetku a jako metodu výpočtu výše odpisů zvolila daňové rovnoměrné odpisování. Druh
majetku, jeho zařazení do odpisové skupiny a výše odpisu v roce 2015 zachycuje tabulka
č. 7.
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Tabulka č. 7 - Odpisy majetku společnosti Bohemia FR Systems, s. r. o. za rok 2015

Druh majetku

Odpisová skup.

Pořizovací cena (Kč)

Výše odpisu (Kč)

Kontejner

2.

89 918

9 891

Vysokozdvižný vozík

2.

352 545

38 780

Automobil Ford Transit

2.

498 872

54 876

Zdroj: odpisový plán společnosti Bohemia FR Systems, s. r. o.

Výše rovnoměrných odpisů v následujících letech zobrazuje tabulka č. 8, ze které lze
vyčíst, že všechny druhy odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku budou plně
odepsány v roce 2019.
Tabulka č. 8 - Odpisy majetku společnosti Bohemia FR Systems, s. r. o. v letech 2015-2019

Druh majetku/
Odpis majetku (Kč)

Vysokozdvižný vozík

Kontejner

Automobil Ford Transit

ZC k 31. 12. 2015

80 027

313 765

443 996

Odpis za rok 2016

20 007

78 441

110 999

ZC k 31. 12. 2016

60 020

235 324

332 997

Odpis za rok 2017

20 007

78 441

110 999

ZC k 31. 12. 2017

40 013

156 883

221 998

Odpis za rok 2018

20 007

78 441

110 999

ZC k 31. 12. 2018

20 006

78 442

110 999

Odpis za rok 2019

20 006

78 442

110 996

ZC k 31. 12. 2019

0

0

0

Zdroj: vlastní zpracování na základě odpisového plánu Bohemia FR Systems, s. r. o.

6.1.4

Shrnutí dodržování zásady opatrnosti u společnosti Bohemia FR

Systems, s. r. o.
Společnost Bohemia FR Systems, s. r. o. dodržuje zásadu opatrnosti tvorbou opravných
položek k pohledávkám a tvorbou odpisů.
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Účetní závěrka sestavovaná společností Bohemia FR Systems, s. r. o. na rozdíl od akciové
společnosti nemusí být ověřená auditorem. Přesto společnost sestavuje účetní závěrku
v plném rozsahu, a tak si externí uživatelé na základě informací z této účetní závěrky dokážou
udělat poměrně důkladný obraz o finanční situaci společnosti.
Společnost postupně zaváděla jednotlivé nástroje zásady opatrnosti. Nejdříve začala tvořit
opravné položky k pohledávkám, později začala tvořit odpisy k hmotnému majetku.
Podle mého názoru je tvorba opravných položek a odpisů ve společnosti Bohemia FR
Systems, s. r. o. stanovena na dobré úrovni a není třeba provádět žádné změny. Přesto by
společnost mohla přispět k dodržování zásady opatrnosti tvorbou rezerv k vyjádření
předpokládaných budoucích závazků. Tvorba rezervy na opravu hmotného majetku by byla
pro společnost vhodná, neboť disponuje řadou hmotného majetku, především pak dopravních
prostředků, které využívá ke své hlavní činnosti. Hlavním podnětem ke tvorbě tohoto typu
rezerv je možná pravděpodobnost poruchy, poškození či fyzického opotřebení majetku.
Jelikož dopravní prostředky, které jsou ve vlastnictví společnosti, mají vyšší pořizovací cenu
než 40 tis. Kč, dobu použitelnosti delší než 1 účetní období a podléhají dalším striktním
podmínkám uvedených v §26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, může společnost
Bohemia FR Systems, s. r. o. tvořit zákonné rezervy na opravu hmotného majetku.
Tvorba zákonné rezervy má za následek zvýšení daňově účinných nákladů. Z globálního
pohledu jde o odložení daňové povinnosti, které je silnou motivací pro poplatníky. V době
rozpouštění rezervy pak sice dochází ke zvýšení základu daně z příjmů prostřednictvím
snížení nákladů. To by však mělo být vyváženo tím, že v podobné nebo stejné výši je základ
daně snižován z důvodu vzniku nákladů, pro které byla rezerva tvořena, za předpokladu
daňové účinnosti těchto nákladů, což je v případě tvorby zákonné rezervy na opravy
hmotného majetku pravidlem. [14]

6.2

Praktické příklady na účtování rezerv a opravných položek

Tato část zahrnuje některé praktické příklady z oblasti účetnictví. Jedná se o příklady
na tvorbu a čerpání respektive zrušení rezerv a opravných položek, které mohou nastat
v podnikové praxi.

6.2.1

Příklad na účtování zákonných rezerv

Společnost Alfa, a. s. ke svému podnikání využívala v roce 2014 výrobní halu o výměře
350m2, kterou měla ve svém vlastnictví. Společnost plánuje v roce 2016 provést celkovou
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opravu střechy v hodnotě 500 tis. Kč a rozhodla se tvořit rezervu na tuto opravu ve výši
250 tis. Kč ve zdaňovacím období 2014 i 2015.
Roku 2016 byla provedena oprava, její výše činila 600 tis. Kč a byla provedena
dodavatelem, který společnosti Alfa, a. s. vystavil fakturu. Většina částky faktury byla
uhrazena z vázaného bankovního účtu k rezervám a zbytek částky uhrazen z běžného
bankovního účtu společnosti. Řešení příkladu je předmětem tabulky č. 9.
Společnost využívá účet č. 221.1 jako analytický účet označující běžný bankovní účet.
Účet č. 221.9 je využívaný jako speciální vázaný bankovní účet k rezervám.
Tabulka č. 9 - Řešení příkladu na zákonné rezervy v tis. Kč

č.

datum

účetní operace

částka

MD/D

2014
1.

1. 1. Tvorba zákonné rezervy na opravu

250

552/451

2015
2.

1. 1. Tvorba zákonné rezervy na opravu

250

552/451

28. 2. Oprava střechy na fakturu

600

511/321

4.

28. 2. Čerpání zákonné rezervy na opravu

500

451/552

5.

15. 3. Úhrada faktury z BÚ rezervy

500

321/221.9

6.

15. 3. Doplatek faktury z BÚ

100

321/221.1

2016
3.

Zdroj: vlastní zpracování

Podle zadání příkladu se jedná o rezervu zákonnou, tedy daňově uznatelnou. Zákon
stanovuje, že minimální doba na tvoření rezervy musí být delší než jeden rok a zároveň
maximální doba na tvoření rezervy, která je určena zvlášť pro každou odpisovou skupinu,
nesmí být překročena.

6.2.2

Příklad na účtování rezervy na daň z příjmů právnických osob

Akciová společnost Omega, a. s. se po sestavení účetní závěrky rozhodla vytvořit rezervu
na daň z příjmů. Výše této rezervy byla odhadnuta na 100 tis. Kč. K 30. 6. a 31. 12. Roku
2015 zaplatila společnost zálohy na daň z příjmů ve výši 60 tis. Kč. Po odevzdání daňového
přiznání za rok 2015 vyměřil finanční úřad akciové společnosti daňovou povinnost ve výši
110 tis. Kč. Společnost k 30. 4. čerpala rezervu na daň z příjmů a k 31. 5. 2016 obdržela
od finančního úřadu na běžný účet přeplatek na dani ve výši 10 tis. Kč. Veškeré účetní
operace jsou předmětem tabulky č. 10.
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Tabulka č. 10 - Řešení příkladu na rezervu na daň z příjmů právnických osob v tis. Kč

č.

datum

účetní operace

částka

MD/D

2015
1.

30. 6. První záloha na daň z příjmů

60

341/221

2.

31. 12. Druhá záloha na daň z příjmů

60

341/221

3.

31. 12. Tvorba rezervy na daň z příjmů

100

599/453

15. 4. Skutečná daň z příjmů

110

591/341

5.

30. 4. Čerpání rezervy

100

453/599

6.

31. 5. Přijatý přeplatek na BÚ

10

221/341

2016
4.

Zdroj: vlastní zpracování

6.2.3

Souvislý příklad na účtování opravných položek k pohledávkám

Společnost Beta, s. r. o. vykazovala ke dni 31. 12. 2015 nezaplacenou pohledávku ve výši
100 000 Kč. Datum splatnosti této pohledávky připadalo na 31. 5. 2015. Společnost se
rozhodla k 31. 12. 2015 vytvořit zákonnou opravnou položku podle §8a zákona
č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve výši 20% hodnoty
pohledávky. Následně do výše 100% pohledávky vytvořila i účetní opravnou položku.
K 31. 12. 2016 společnost zákonné i účetní opravné položky k pohledávce rozpustila
a provedla jejich odpis do nákladů. Pro zaúčtování odpisů společnost využívá analytický účet
č. 546.1 jako daňově uznatelný, účet č. 546.2 jako analytický účet daňově neuznatelný.
Veškeré účetní operace spojené s řešením příkladu jsou předmětem tabulky č. 11.
Tabulka č. 11 - Řešení souvislého příkladu na opravné položky k pohledávkám v tis. Kč

č.

datum

účetní operace

částka

MD/D

2015
1.

1. 1. Počáteční stav účtu 311

100

311/701

2.

31. 12. Tvorba zákonné opravné položky

20

558/391

3.

31. 12. Tvorba ostatní opravné položky

80

559/391

31. 12. Zrušení zákonné opravné položky

20

391/558

5.

31. 12. Zrušení ostatní opravné položky

80

391/559

6.

31. 12. Odpis pohledávky daňově uznatelný

20

546.1/311

2016
4.
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7.

31. 12. Odpis pohledávky daňově neuznatelný

8.

31. 12. Konečný stav účtu 311

80

546.2/311

0

702/311

Zdroj: vlastní zpracování
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ZÁVĚR
Cílem této bakalářské práce bylo na základě současné české právní legislativy analyzovat
nástroje, prostřednictvím kterých je v podnicích dodržována zásada opatrnosti. Zásada
opatrnosti je všeobecně uznávanou účetní zásadou a její dodržování zajišťuje dosažení
hlavního cíle účetnictví, kterým je věrné a poctivé zobrazení ekonomické reality podniku.
Na základě zásady opatrnosti se do účetnictví promítají veškeré možné budoucí ztráty, rizika
a znehodnocení majetku, které mají dočasný charakter nebo ještě nenastaly a jejich výše zatím
není známá. Při vedení účetnictví jde o to, aby se aktiva záměrně nenadhodnocovala
a závazková pasiva záměrně nepodhodnocovala.
Mezi nástroje, prostřednictvím kterých je zásada opatrnosti realizována, patří rezervy,
opravné položky a odpisy majetku. Při uplatňování zásady opatrnosti je důležité prvotní
ocenění majetku, při kterém je klíčové určit pořizovací cenu tak, aby nedošlo k porušení
zásady věrného a poctivého zobrazení i zásady opatrnosti. Rovněž je důležité správně
odhadnout další postup a nepřenášet riziko do budoucnosti.
Tvorba rezerv může být pro podnik významná, neboť rezervy dokážou připravit podnik
na neočekávaný výdaj v budoucnu, a tím současně udržet jeho finanční stabilitu. Tvorba
zákonných rezerv také snižuje základ daně, čímž snižuje daňovou povinnost, což je velkou
motivací pro poplatníky.
Dalším nástrojem zásady opatrnosti jsou opravné položky, které vyjadřují přechodné
snížení hodnoty aktiva a jsou využívány k naplnění věrného a poctivého obrazu účetnictví.
Stimulem pro účetní jednotky je tvorba opravných položek k pohledávkám, které jsou daňově
uznatelné.
Odpisy představují rozložení pořizovací ceny majetku jako náklad do více účetních
období, čímž neovlivní hospodářský výsledek podniku hned, ale poměrně po celou dobu
životnosti majetku. Tvorbu daňových odpisů si poplatník může uplatnit jako daňově
uznatelný náklad za příslušné zdaňovací období v přiznání k dani z příjmů.
Závěrečná kapitola je věnována analýze nástrojů zásady opatrnosti, které využívá
společnost Bohemia FR Systems, s. r. o. V této kapitole jsou také uvedeny konkrétní příklady
týkající se zmíněných nástrojů zásady opatrnosti. V případě rezerv jsou v této kapitole
příklady zobrazující tvorbu a čerpání rezervy na hmotný majetek a rezervy na daň z příjmů.
V případě opravných položek je uveden příklad zobrazující tvorbu, zrušení a odepsání daňově
uznatelných i daňově neuznatelných pohledávek.

49

ZDROJE
Literatura
[1]

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002
Sb., ve znění pozdějších předpisů.

[2]

HINKE, Jana. Účetní systém IAS/IFRS. 1. vydání. Praha: Kernberg Publishing, 2007.
190 s. ISBN 978-80-903962-2-7.

[3]

KOVANICOVÁ, Dana. ABECEDA účetních znalostí pro každého. 20. aktualizované
vydání. Praha: Polygon, 2012. 412 s. ISBN 978-80-7273-169-5.

[4]

KOVANICOVÁ, Dana. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním
výkazům. 1. vydání. Praha: Polygon, 2004. 304 s. ISBN 80-7273-095-9.

[5]

SLÁDKOVÁ, Eva a kolektiv. Finanční účetnictví a výkaznictví. 2. vydání. Praha:
Institut certifikace účetních, a. s., 2014. 288 s. ISBN 978-80-8671-697-8.

[6]

ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2015 – 2. díl: pro střední školy a pro veřejnost.
16. upravené vydání. Znojmo: Ing. Pavel Štohl, s. r. o., 2015. 216 s. ISBN 978-8087237-82-3.

[7]

ŠTEKER, Karel, OTRUSINOVÁ, Milana. Jak číst účetní výkazy: Základy českého
účetnictví a výkaznictví. 1. vydání. Grada Publishing, 2013. 264 s. ISBN 978-80-2474702-6.

[8]

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

[9]

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

[10] Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
[11] Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění
pozdějších předpisů.
[12] ŽÁROVÁ, Marcela. Regulace evropského účetnictví. 1. vydání. Praha: Oeconomica,
2006. 184 s. ISBN 80-245-1046-4.

Internetové zdroje
[13] Alfa účetní: Účetní zásady. Alfa účetní [online]. [cit. 2015-12-22]. Dostupné z:
http://www.alfaucetni.cz/poradna/ucetni-zasady/.

50

[14] Business center. Zákony a právní normy. Business center [online]. Havit, 1998 [201601-07]. Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/.
[15] Daňaři online. Daňaři online [online]. Wolters Kluwer ČR, 2016 [cit. 2015-12-22].
Dostupné z: http://www.danarionline.cz.
[16] Komora auditorů České republiky. České účetní standardy. Komora auditorů České
republiky [online]. Komora auditorů České republiky, 2012 [cit. 2015-12-22].
Dostupné z: http://www.kacr.cz/ceske-ucetni-standardy.
[17] Profitas.cz: Právní úprava účetnictví v ČR. Profitas.cz [online]. Profitas.cz, 2012 [cit.
2015-11-20].

Dostupné

z:

http://www.profitas.cz/poradna/prakticke-rady-a-

zkusenosti/pravni-uprava-ucetnictvi-v-cr.
[18] Školicí

střediska

Webmium,

OPPV.

Účetnictví.

[cit.

Skolicistrediska.webmium.com

2016-02-18].

[online].

Dostupné

z:

http://skolicistrediska.webmium.com/ucetnictvi.
[19] SvetUcetnictvi.cz. Podstata a význam účetnictví, základní pojmy. SvetUcetnictvi.cz
[online].

SvetUcetnictvi.cz,

2008

[cit.

2016-01-07].

Dostupné

z:

http://www.svetucetnictvi.cz/aktualne/podstata-a-vyznam-ucetnictvi-zakladni-pojmy.

51

SEZNAM PŘÍLOH
Příloha A – Účtová osnova společnosti Bohemia FR Systems, s. r. o. ……………..52

52

Příloha A – Účtová osnova společnosti Bohemia FR Systems, s. r. o.

