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Editorial

Vážené členky 
a členové Komory,
dostává se vám do rukou třetí číslo letošního ročníku Bulletinu KCÚ, které jsme se rozhodli 
zaměřit na téma cizoměnových operací. Jakkoli se téma cizoměnových operací může jevit 
jako téma všední, se kterým se každodenně setkáváme – typicky v podobě faktur v cizích 
měnách, jde o téma podstatně širší.

Při přípravě tohoto čísla proto bylo cílem poukázat na co nejširší oblast účetnictví, kde 
a jak se lze s cizoměnovými operacemi setkat. Mimo náš zájem proto nemohla zůstat ani 
připravovaná nová koncepce účetní legislativy. 

Skutečnost, že je téma cizoměnových operací tématem, které se prolíná celou účetní 
závěrkou, je zřejmé z článku prof. Müllerové, která připravila velmi čtivou formou shrnutí 
hned pěti interpretací Národní účetní rady, které se tématem cizoměnových operací zabývají. 
Interpretace Národní účetní rady jsou velmi užitečnou pomůckou snad pro všechny, i ty 
nejmenší účetní jednotky. 

Prezident Komory certifi kovaných účetních, Dr. Vašek, pro toto číslo Bulletinu připravil velmi 
zajímavé téma funkční měny.

Stranou v tomto čísle nezůstal ani nestátní neziskový a veřejný sektor, neboť paní Ing. 
Nebuželská, CISA, ACCA připravila velmi zajímavý článek na téma dotací a kurzových rozdílů 
s řadou praktických postřehů.

V aktuálním čísle Bulletinu si dále můžete přečíst rozhovor s prof. RNDr. Ing. Michalem 
Černým, Ph.D., na téma derivátů, jejich ocenění a vykazování.

Věřím, že obsah tohoto čísla bude pro každého z vás nějakým způsobem užitečný a že si 
najdete chvilku na jeho přečtení.

Ladislav Čížek
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Cizoměnové operace ve 
světle nové koncepce 
české účetní legislativy
Pozorným členům naší účetní, auditorské a daňové profese 
jistě neunikla skutečnost, že Ministerstvo fi nancí ČR před 
časem zveřejnilo tzv. Souhrn koncepce nové účetní legisla-
tivy 2020–20301, později i související vyhodnocení veřejné 
konzultace2. 

Jde obecně o dva velmi zajímavé materiály 
s řadou podnětných myšlenek. Cizoměnové 
transakce tyto dva materiály však nechávají 
spíše stranou. A je to škoda. Téma cizoměno-
vých transakcí totiž není zrovna tématem, kde 
by z pohledu české účetní legislativy nebylo co 
zlepšovat. Cílem tohoto článku je proto přinést 
možné podněty k zamyšlení, co by bylo ještě 
dobré při zpracovávání nové účetní legislati-
vy zvážit – ve vazbě na cizoměnové operace. 
Z uvedeného je zřejmé, že článek je zamě-
řen především na metodiku účetnictví.

Defi nice ročního 
obratu
Novelou zákona o účetnictví, která nabyla 
účinnosti 01.01.2016 a která si kladla za cíl 
transpozici (implementaci) směrnice 2013/34/
EU, se do českého účetnictví dostala defi nice čis-
tého obratu společnosti. Ta je obsažena v § 1d 
odst. 2 ZoÚ a zní: „Ročním úhrnem čistého 

obratu se pro účely tohoto zákona rozumí výše 
výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem 
započatých měsíců, po které trvalo účetní období, 
a vynásobená 12.“ Jinými slovy od roku 2016 
se tímto „čistým obratem“ rozumí celková výše 
výnosů (tj. se součet všech výnosových účtů; 
6xx). 

Transpozice směrnice do českého zákona o účet-
nictví se však (podle mého názoru) v tomto 
směru příliš nezdařila. Směrnice 2013/34/EU 
vcelku logicky „říká“, že obrat společnosti, který 
následně slouží mj. jako kritérium pro audit, 
další povinnosti vykazování apod., by neměl být 
ovlivněn jednorázovými transakcemi, jako napří-
klad tržbami z prodeje dlouhodobého majetku, 
kurzovými výnosy apod. Do čistého obratu by se 
proto měly započítávat pouze výnosy ze skupiny 
účtů 60x. Tak tomu ale v českém prostředí není 
a uvedené kritérium čistého obratu je „zkres-
lováno“ mj. i kurzovými výnosy. Ačkoliv již tedy 
směrnice 2013/34/EU byla do české legislativy 
transponována (implementována) dvakrát3, stále 
lze nalézt nedostatky.

1 viz např. (cit. 01.09.2019):
 https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Konzultace_2018-11-30_Koncepce-nove-ucetni-legislativy-2020-2030.pdf
2 viz např. (cit. 01.09.2019):
 https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Vyhodnoceni_2019-04-15_Verejna-konzultace-k-souhrnu-reseni-koncepce-nove-

ucetni-legislativy-2020-2030_v02.pdf
3 K druhé novele zákona o účetnictví v důsledku implementace směrnice 2013/34/EU došlo s účinností od 01.01.2018. jedna-

lo se o transpozici zejm. fakultativních ustanovení směrnice.
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Pozitivně však lze vnímat skutečnost, že právě 
materiál Souhrn koncepce nové účetní legislativy 
2020–2030 předpokládá nápravu tohoto sta-
vu – tedy úpravu české defi nice tak, aby kurzové 
rozdíly do tohoto ukazatele nevstupovaly. To je 
jednoznačně krok správným směrem, který zvýší 
vypovídací schopnost kategorizace účetních 
jednotek. Není totiž sebemenší důvod k tomu, 
aby dvě hypoteticky zcela identické společnosti, 
které například prodávají stejné zboží a dosahují 
nominálně zcela shodné výše tržeb, byly klasi-
fi kovány na základě čistého obratu do různých 
kategorií účetních jednotek jen proto, že jedna 
z těchto společností vykáže (například) význam-
ný kurzový zisk.

Použití jiného 
kurzu než kurzu 
vyhlášeného Českou 
národní bankou
Všichni víme, že v souladu s § 24 odst. 6 ZoÚ 

se majetek a závazky vyjádřené v cizí měně 
přepočítávají na českou měnu kurzem devizo-
vého trhu vyhlášeným Českou národní bankou. 
V praxi se však velmi často setkávám s potřebou 
použít jiný – řekněme koncernový kurz. A pokud 
koncernový kurz není stanoven účelově, ale 
vychází z tržního prostředí (např. byl vyhlášen 
Evropskou centrální bankou), pak je třeba si 
klást otázku, proč tento kurz nepoužít. Jak 
z níže uvedeného grafu a dat vyplývá, rozdíly 
kurzu vyhlášeného ECB a ČNB jsou zcela margi-
nální. Ačkoliv tedy české společnosti, které jsou 
součástí evropských koncernů, běžně používají 
pro přepočet cizích měn kurz vyhlášený Evrop-
skou centrální bankou a nikterak tak nezkreslují 
účetní závěrku, účetní legislativa na tuto praxi 
stále nereaguje. Použití kurzu vyhlášeného ECB 
je proto stále metodicky nesprávné, ačkoliv jeho 
použití usnadňuje přípravu konsolidačních dat, 
controllingových reportů apod., bez zkreslení 
vykazované skutečnosti. Jistě by proto stálo za 
úvahu uvolnění povinnosti používat kurz ČNB 
tak, aby bylo metodicky možné využít i jiný kurz. 
Touto problematikou se Souhrn koncepce nové 
účetní legislativy 2020–2030 bohužel nezabývá. 
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Na druhou stranu je důležité zmínit, že v Souhr-
nu koncepce nové účetní legislativy 2020–2030 
se uvažuje o zavedení tzv. funkční měny. Funkční 
měnou přitom rozumí měnu, ve které je stano-
vena převažující část transakcí účetní jednot-
ky. Inspirace českého záměru přitom vychází 
zejména z IAS 21, což lze též hodnotit pozitivně. 
Zavedením funkční měny by odpadla povinnost 
(alespoň pro některé účetní jednotky) vést účet-
nictví v českých korunách, což by pro řadu z nich 
bylo jistě přínosné.

Konsolidovaná 
účetní závěrka 
sestavená podle 
českých účetních 
předpisů
Bezesporu zajímavou oblastí z „oboru cizomě-
nových transakcí“ je i sestavení konsolidované 
účetní závěrky podle českých účetních předpisů. 

V současné době platí, že konsolidovaná účetní 
závěrka musí být sestavena v souladu s IFRS, 
pokud účetní jednotka vydala cenné papíry, které 
jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu 
EU. Ostatní konsolidující účetní jednotky mají 
použití IFRS pro svou konsolidovanou účetní 
závěrku jako možnost. V diskusním materi-
álu Souhrn koncepce nové účetní legislativy 
2020–2030 se zvažuje zavedení povinnosti 
použít pro sestavení konsolidované účetní závěr-
ky IFRS, k čemuž se zřejmě kloní i značná část 
odborné veřejnosti.4 Zde se ovšem naráží na to, 
že zejména střední skupiny účetních jednotek by 
musely mnohdy účetnictví celé skupiny transpo-
novat do IFRS jen pro účely konsolidace. „Ve hře“ 
je proto i osvobození středních skupin účetních 
jednotek od povinnosti sestavovat konsolidova-
nou účetní závěrku, což je bezesporu zajímavá 
myšlenka. 

V současné době však stále platí (a možná i ještě 
několik let bude platit) možnost sestavit konso-
lidovanou účetní závěrku podle českých účetních 
předpisů. Z pohledu cizoměnových transakcí – tj. 
na úrovni konsolidace se můžeme bavit o celé 
účetní závěrce sestavené v měně EUR, GBP či 
jiných – v českých účetních předpisech stále 
přetrvává jeden významný nedostatek. Jde 
o „překurzování“ účetní závěrky dceřiné společ-
nosti pro účely konsolidace na CZK. Český účetní 
standard pro podnikatele č. 020 – Konsolidovaná 
účetní závěrka v bodu 4.2.1 totiž říká: „Údaje 
z účetní závěrky ovládaných osob, které mají síd-
lo v zahraničí a vedou účetnictví v cizí měně, se 
přepočítávají kursem platným ke dni, ke kterému 
je sestavována konsolidovaná účetní závěrka.“

Uvedené ustanovení je pro praktickou konsolidaci 
velmi užitečné, neboť významně zjednodušuje 
samotný proces konsolidace. Současně však 
ale může vést k významnému zkreslení konso-
lidované účetní závěrky. S odkazem na ČÚS 20, 
bod 4.2.1 je totiž možné výkaz zisku a ztráty 
překurzovat pro účely konsolidace kurzem k roz-
vahovému dni. To je však velmi zjednodušující 
předpoklad, neboť z logiky věci je zřejmé, že ve 
výkazu zisku a ztráty jsou hodnoty tokové, nikoliv 
stavové jako v rozvaze. Je proto jistě třeba výkaz 
zisku a ztráty přepočítat průměrným kurzem za 
účetní období.
 
Demonstrovat to lze například na příkladu 
Ukrajinské hřivny z roku 2017 a hypotetické výše 
tržeb 100.000.000 UAH.

Kurzy CZK/UAH byly následující5: 
01.01.2017:  0,955
31.12.2017:  0,763
Průměrný kurz:  0,882
(informativně medián: 0,891)

Použijeme-li kurz k rozvahovému dni 31.12.2017, 
v souladu s ČÚS zjistíme, že roční tržby uvažova-
né dceřiné společnosti činí 76.300 tis. Kč. Pokud 
však půjdeme tzv. na podstatu, tj. přepočet pro-

4 Blíže viz Vyhodnocení veřejné konzultace k Souhrnu koncepce nové účetní legislativy 2020–2030, str. 20
5 Dle serveru kurzy.cz
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vedeme průměrným kurzem, zjistíme, že tržby 
dceřiné společnosti jsou 88.200 tis. Kč. Pouze 
změnou metodiky použitého kurzu změníme výši 
tržeb o téměř 11.900 tis. Kč, tj. o cca. 16 %.

Jak z uvedeného příkladu plyne, zkreslení, které 
může přinést „zjednodušené“ použití kurzu ČNB 
k rozvahovému dni pro účely konsolidace může 
být zcela zásadní, a je proto možná dobře, že 
koncept nové účetní legislativy předpokládá 
sestavení konsolidovaných účetních závěrek 
pouze podle Mezinárodních účetních standardů 
(IFRS).

Závěrem
Z vybraných problematických oblastí cizoměno-
vých transakcí je, doufám, patrné, že téma cizích 
měn není v české účetní legislativě uchopeno 
vždy metodicky správně. Snad i tento článek 
proto přispěje k rozšíření diskuse o cizomě-
nových operacích při diskusích o nové účetní 
legislativě.
 

Ing. Ladislav Čížek

Ing. Ladislav Čížek 
Ing. Ladislav Čížek absolvoval VŠE v Praze, studijní obor 
účetnictví a fi nanční řízení podniku. V současné době 
pracuje jako auditor zapsaný v Komoře auditorů České 
republiky ve společnosti Rödl & Partner, kde provádí audit 
výrobních i obchodních společností a též společností zajišťu-
jící zdravotnické služby. Kromě auditů a prověrek účetních 
závěrek provádí též poradenství při M&A transakcích.
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Cizí měna 
v interpretacích 
Národní účetní rady1

V souladu s § 4 odst. 12 zákona č. 586/1992 Sb., o účet-
nictví v platném znění (dále jen ZoÚ) jsou účetní jednotky 
povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. 
V současném propojeném světě však není neobvyklé, že 
řada transakcí mezi obchodními společnostmi probíhá 
v cizí měně. 

1 Úvod
Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepo-
čítávají účetní jednotky pro potřeby účetnictví na 
českou měnu kursem devizového trhu vyhláše-
ným Českou národní bankou a to k okamžiku 
uskutečnění účetního případu, a pak ke konci roz-
vahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž 
se účetní závěrka sestavuje (§ 24 odst. 6 ZoÚ). 
Přepočet cizí měny na českou měnu s sebou 
nese kursové riziko zpravidla s dopadem do 
výsledku hospodaření účetních jednotek.

Okamžik uskutečnění účetního případu vymezuje 
Český účetní standard č. 001-Otevírání a uzaví-
rání účetních knih a obsahové vymezení kurso-
vých rozdílů uvádí Český účetní standard č. 006 
Kursové rozdíly. Úprava účtování kursových 
rozdílů je v českých účetních předpisech vymeze-
na velmi obecně, aniž by se rozlišovala situace, 
kdy kursové riziko vzniká a kdy nikoliv. Tohoto 
úkolu se proto ujala Národní účetní rada (dále 
jen NUR) ve svých interpretacích. Interpretace 
mají jednotnou strukturu, kdy nejprve je popsán 

problém, následuje navrhované řešení a nakonec 
jeho zdůvodnění.

V souvislosti s cizí měnou vydala NUR následující 
interpretace:
• I-18 Dohadné položky v cizí měně
• I-21 Odpis cizoměnové pohledávky
• I-22 Dotace v cizí měně
• I-23 Ocenění nabyté cizoměnové pohledávky
• I-37 Časové rozlišení v cizí měně

V následujícím textu není cílem přepsat zmíněné 
interpretace, ty si může každý zájemce najít 
a přečíst na webových stránkách NUR. Cílem je 
pouze vysvětlit, proč daná interpretace vznikla 
a jaký problém řešila, i když se jedná o určité 
zjednodušení.

2 Cizí měna 
v interpretacích NUR
I-18 Dohadné položky v cizí měně řešila situa-

1 Tento příspěvek byl zpracován jako jeden z výstupů Interní grantové agentury číslo F1/25/2019 na Fakultě fi nančního účet-
nictví VŠE v Praze s názvem „Tržní selhání a jejich vliv na kvalitu auditu v České republice“.
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ci, zda se dohadná položka má primárně vyjádřit 
v cizí měně, pokud výsledná pohledávka či záva-
zek, bude hrazen v cizí měně. Vzhledem k tomu, 
že dohadné položky mají charakter pohledávky 
nebo závazku, jen není známa přesná částka, 
měla by se k nim účetní jednotka chovat stejně 
jako k ostatním cizoměnovým pohledávkám 
a závazkům. Problém spočívá v tom, jaký kurs 
při zaúčtování dohadné položky použít (co je 
okamžik uskutečnění účetního případu). Pokud 
bude dohadná položka účtována dříve, než je 
rozvahový den, musí si účetní jednotka stanovit 
kurs k okamžiku uskutečnění účetního případu ve 
vnitřní směrnici (pevný nebo aktuální). V tom pří-
padě pak k datu účetní závěrky bude proveden 
přepočet kursem ČNB k tomuto datu. V převáž-
né většině případů jsou však dohadné položky 
účtovány právě až datem účetní závěrky (pro 
dodržení věcné a časové souvislosti se sledova-
ným obdobím), kdy pro přepočet na cizí měnu 
je použit kurs ČNB k datu závěrky. Následně 
pak interpretace uvádí jak naložit s dohadnou 
položkou v následujícím účetním období. Doporu-
čuje zrušit dohadnou položku až v okamžiku, kdy 
je k dispozici fi nální účetní doklad. Teprve tehdy 
by měl být zúčtován případný kursový rozdíl.

I-21 Odpis cizoměnové pohledávky byla 
interpretace, která řešila, co je v případě odpisu 
cizoměnové pohledávky okamžik uskutečnění 
účetního případu, jaký kurs použít a zda vzniká 
kursový rozdíl. Interpretace doporučuje, aby 
okamžikem uskutečnění účetního případu byl 
okamžik rozhodnutí vedení účetní jednotky 
o odpisu pohledávky. Kurs použitý v tomto oka-
mžiku bude v souladu s vnitřní směrnicí účetní 
jednotky (pevný nebo aktuální) a při odpisu 
vzniká kursový rozdíl mezi kursem původního 
předpisu pohledávky a kursem k datu jejího odpi-
su. Stejný postup pak intepretace doporučuje při 
odpisu závazku.

I-22 Dotace v cizí měně se zaměřila na situaci, 
kdy účetní jednotka účtovala o nezpochybni-
telném nároku na dotaci jako o pohledávce za 
poskytovatelem dotace souvztažně s účtem 
Zúčtování dotace. Důvodem je potřeba zúčtová-
ní dotace ve stejném účetním období, jako vznikl 
účel, na který byla dotace poskytnuta (náklady, 

investice). Otázkou bylo, zda kromě cizoměno-
vé pohledávky (nárok na dotaci) přepočítávat 
i částku na účtu Zúčtování dotace. Interpretace 
považuje zůstatek tohoto účtu za zdroj v koru-
nové hodnotě, který bude použit k pokrytí nákla-
dů nebo sníží hodnotu investice, nevzniká zde 
kursové riziko. Interpretace dále řeší situaci, kdy 
získaná dotace se bude lišit od předpokládaného 
nároku a dále pak situaci, kdy účetní jednotka 
bude muset dotaci nebo její část vrátit z důvodu 
nedodržení smluvních podmínek. 

I-23 Ocenění nabyté cizoměnové pohledáv-
ky řešila situaci, kdy účetní jednotka nabyla 
pohledávku, která má jmenovitou hodnotu v cizí 
měně a zaplatila za ni jinou měnou. V tom přípa-
dě provede účetní jednotka přepočet na měnu 
jmenovité hodnoty včetně všech položek, které 
jsou součástí pořizovací ceny. Pro přepočet se 
použije měnový kurs k okamžiku uskutečnění 
účetního případu v souladu s vnitropodnikovou 
směrnicí (denní, pevný). Dále se pak k této 
pohledávce chová účetní jednotka jako k jaké-
koliv jiné cizoměnové pohledávce, tj. přepočítá 
její hodnotu k datu účetní závěrky s vyjádřením 
kursového rozdílu.

I-37 Časové rozlišení v cizí měně se zabývá 
charakterem položek časového rozlišení vyjád-
řených v cizí měně z pohledu kursového rizika. 
Tam, kde peněžní tok již proběhl (náklady příštích 
období, výnosy příštích období), kursové riziko 
nehrozí a proto tyto položky nemají charakter 
cizoměnových pohledávek a závazků a jejich 
zůstatky vyjádřené v cizí měně se koncem 
účetního období nepřepočítávají. Naproti tomu 
položky, u nichž teprve k peněžnímu toku dojde 
(výdaje příštích období, příjmy příštích obdo-
bí) mají charakter cizoměnových pohledávek 
a závazků a jejich zůstatky vyjádřené v cizí měně 
se koncem účetního období přepočítávají s vyčís-
lením kursového rozdílu. Poté, co proběhne 
peněžní tok, vzniká další kursový rozdíl; s těmito 
položkami je spojené kursové riziko.

3 Závěr
Interpretace NÚR týkající se cizoměnových 
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položek se snaží zmapovat situace, kdy vzniká 
kursové riziko. České účetní předpisy tyto 
situace v některých případech nezohledňují. NÚR 
má rozpracované další interpretace týkající se 
cizí měny, které zatím neproběhly vnitřním ani 
vnějším připomínkovým řízením. U problema-
tiky cizoměnových pohledávek s opravnou 
položkou, která je rovněž vyjádřená v cizí měně, 
se diskutuje, jak zaúčtovat přepočet opravné 
položky poté, co byla přepočtena cizoměnová 
pohledávka koncem účetního období. Tradiční 
přístup postupoval tak, že se rozdíl u opravné 
položky zaúčtoval stejně, jako se účtovala její 

tvorba (čerpání). Je otázkou, zda tento rozdíl 
nemá povahu kursového rozdílu. V tomto případě 
samozřejmě vstupují do hry i daňové souvislos-
ti. Další zajímavou otázkou jsou poskytnuté 
zálohy v cizí měně na pořízení majetku (dlou-
hodobého majetku či zásob). Přesto, že účetní 
předpisy považují zálohy za pohledávku, vzniká 
otázka, zda je s tím spojené kusové riziko v pří-
padě, že plnění ze strany dodavatele proběhne 
bez problémů. Diskuse nad těmito otázkami bude 
jistě bouřlivá a v každém případě zajímavá.

Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Prof. Ing. Libuše 
Müllerová, CSc.
Absolventka Vysoké školy ekonomické 
v Praze. Na VŠE působí od roku 1968, 
v letech 1994–2002 jako vedoucí Katedry 
fi nančního účetnictví a auditingu na 
Fakultě fi nancí a účetnictví. Je obsahovým 
garantem řady kursů zajišťovaných katedrou, 
školitelkou doktorandů a členkou vědecké 
rady fakulty. Veřejnosti je známa svými 
publikacemi a vzdělávací činností v oblasti 
účetnictví a auditu. Patří mezi zakládající 
členy Národní účetní rady, kde je dosud 
zástupcem za VŠE. 
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Cizoměnové operace 
u neziskových subjektů
V účetnictví organizací se pracuje s cizí měnou v různých 
možných případech. U nestátních neziskových organizací 
nebo u organizací veřejného sektoru nejsou běžné nákupy 
či prodeje v cizí měně, tak jako je tomu u mnoha podnika-
telských subjektů.

Co je mnohem běžnější, jsou granty a dota-
ce v cizí měně, které organizace přijímají od 
českých nebo zahraničních veřejnoprávních 
i soukromoprávních entit. Kromě nákupů a pro-
dejů v cizí měně a bezúplatných příjmů v cizí 
měně se u některých typů organizací vyskytují 
i specifi cké transakce související s cizí měnou, 
jako jsou operace s cennými papíry, měnové 
deriváty apod. 

Když mluvíme o nestátních neziskových organi-
zacích, mluvíme o všech organizacích účtujících 
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., provádějící 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro 
účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 
činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě 
podvojného účetnictví. Zejména však mluvíme 
o nadacích, nadačních fondech, obecně pro-
spěšných společnostech, zapsaných ústavech, 
o spolcích, honebních společenstvech, církevních 
organizacích, o odborových organizacích a orga-
nizacích zaměstnavatelů, o veřejných vysokých 
školách, veřejných výzkumných institucích, o poli-
tických stranách. 

Pokud mluvíme o organizacích veřejného sektoru, 
mluvíme o všech organizacích účtujících podle 
vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro 
některé vybrané účetní jednotky. Konkrétně 
máme na mysli zejména územně samosprávné 
celky a příspěvkové organizace, i když mezi 

vybrané účetní jednotky patří i mnoho dalších 
typů subjektů. 

Účtování kurzových 
rozdílů vznikajících 
při ocenění majetků 
a závazků
V souladu s § 4 odst. 12 zákona č. 563/1992 
Sb., o účetnictví (dále jen „zákon“) evidují organi-
zace v účetnictví současně i cizí měnu v případě 
pohledávek a závazků, podílů na obchodních kor-
poracích, práv z cenných papírů a zaknihovaných 
cenných papírů a derivátů (v případě, že pořízení 
nemají omezeno), cenin, a obdobně postupují 
i u opravných položek a rezerv, pokud majetek 
a závazky, kterých se týkají, jsou vyjádřeny v cizí 
měně. Při ocenění těchto majetků a závazků 
k okamžiku uskutečnění účetního případu, ke 
konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, 
k němuž se sestavuje účetní závěrka, vznikají 
kurzové rozdíly, jejich účtování se v posledních 
letech pro podnikatelské i neziskové účetní 
jednotky sladilo. 

Vybrané účetní jednotky používaly do 31. 12. 
2009 a nestátní neziskové organizace do 31. 12. 
2015 pro rozvahové položky Kurzové rozdí-
ly aktivní a Kurzové rozdíly pasivní. Tam byly 
uváděny kurzové rozdíly z přecenění k rozvaho-
vému dni nebo ke dni, ke kterému se sestavuje 
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účetní závěrka, u účtů mimo peněžních pro-
středků na pokladně a bankovních účtech. Tyto 
řádky dnes již rozvaha neziskových organizací 
neobsahuje. Postupy pro zjišťování a vykazování 
těchto kurzových rozdílů byly mezi podnikatel-
skými subjekty, vybranými účetními jednotkami 
a nestátními neziskovými organizacemi sladěny 
a jsou účtovány na příslušných účtech nákladů 
a výnosů a vykazovány jako Kurzové ztráty nebo 
Kurzové zisky. 

Kurzové zisky 
a kurzové ztráty
V řádcích výkazu zisku a ztráty určených pro 
kurzové zisky nebo kurzové ztráty, tedy u nezis-
kových subjektů, skončí jak kurzové rozdíly z pře-
cenění k okamžiku uskutečnění účetního případu, 
tak z přecenění ke konci rozvahového dne nebo 
k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje 
účetní závěrka. 

Účtování těchto kurzových rozdílů je standard-
ním postupem u nákupů materiálu nebo služeb 
v cizí měně, většinou z evropské unie nebo tře-
tích zemí, které neziskové subjekty někdy využí-
vají. Stejně tak jde o běžný postup v případě 
prodeje v cizí měně, který může nastat například 
v rámci různých projektů přeshraniční spoluprá-
ce. V těchto případech jde o běžné zaúčtování 
závazku nebo pohledávky přepočtené na českou 
měnu a následné zaúčtování úhrady s vyčísle-
ním a zaúčtováním kurzového rozdílu. Mezitím 
případně může dojít ještě k vyčíslení a zaúčto-
vání kurzových rozdílů k rozvahovému dni. Tento 
postup sám o sobě je jednoduchý, komplikuje se 
při využívání dotací, grantů, příp. darů.

Přijaté dotace, 
granty či dary 
v cizí měně
Neziskové subjekty, ať už jde o nestátní nezis-
kové organizace nebo vybrané účetní jednot-
ky, často přijímají dotace, granty, dary či jiné 

bezúplatné příjmy. Jedná se o příjmy, za které 
neziskové subjekty neposkytují žádné protiplně-
ní. Tyto bezúplatné příjmy, ať již se jedná o dary 
(soukromé zdroje) nebo dotace (z veřejných 
rozpočtů), jsou nejpozději v době jejich použití 
(spotřeby) účtovány do výnosů. Specifi cké účetní 
postupy jsou použity pro nákupy dlouhodobého 
majetku z bezúplatných příjmů, ovšem následující 
principy pro ně platí také. 

Vyúčtování dotací a darů 
a vyúčtovávací kurz
V případech, kdy se jedná o účelové fi nanční 
zdroje, je organizace ve většině případů povinna 
tyto fi nanční zdroje vyúčtovat poskytovateli 
dotace nebo daru. Pokud jsou tyto dotace nebo 
dary poskytnuty v cizí měně, je stanoven nebo 
musí být s poskytovatelem fi nančního zdro-
je domluven vyúčtovávací kurz. Pokud by byl 
stanoven nebo domluven stejný vyúčtovávací 
kurz, jako je používán pro zaúčtování jednotlivých 
nákladů i výnosů, popř. dlouhodobého majetku, 
pak by si organizace ušetřila mnoho starostí. 
Kurz používaný pro zaúčtování transakcí a vyčís-
lení kurzových rozdílů ke konci rozvahového dne 
nebo k okamžiku, ke kterému je sestavována 
účetní závěrka, je vždy kurzem devizového trhu 
vyhlášeným Českou národní bankou (§ 24 odst. 6 
zákona). Ten organizace změnit nemůže. Kurz pro 
vyúčtování bezúplatného fi nančního zdroje však 
ve většině případů tomuto kurzu neodpovídá. 

Organizacím většinou poskytovatel fi nančního 
zdroje stanovuje napevno kurz, který mají pro 
vyúčtování nákladů hrazených z dotace použít. 
Bývá to kurz ke dni zahájení projektu, kurz ke 
konci každého měsíce, kurz ke konci každého 
roku, kurz k ukončení projektu, kurz ke konci 
měsíce předcházejícímu vyúčtování apod., stano-
veno to bývá různě, navíc většinou nejde o kurz 
vyhlášený Českou národní bankou, ale například 
kurz vyhlášený Evropskou centrální bankou nebo 
jiné kurzy dle přání poskytovatele fi nančních 
zdrojů. 

Organizace tedy před, během projektu nebo po 
skončení projektu obdrží fi nanční prostředky od 
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poskytovatele v cizí měně a ty buď hned, nebo 
později přepočítá na českou měnu (podle toho, 
zda je přijme nejprve na účet cizí měny a až 
později je smění, nebo zda je přijme rovnou na 
účet české měny), každopádně je však zaúčtuje 
v českých korunách. Současně položky, na které 
je dotace určena, berme dále provozní dotaci na 
náklady, pak může organizace nakupovat v české 
nebo cizí měně, a účtuje je v souladu s účetními 
předpisy. Položky výnosů i nákladů se tedy do 
účetnictví dostávají s nějakým kurzem. Jiný vyúč-
továvací kurz pak způsobí, že i když je dotace 
určena pouze na pokrytí nákladů, v účetnictví 
organizace z přijaté dotace či daru vykáže zisk 
(vyšší výnosy) nebo ztrátu (nižší výnosy, které 
na pokrytí nákladů nestačí). Přitom vyúčtování 
dotace či daru bude „nulové“, tj. všechny dotace 
či dar budou přesně spotřebovány. 

Dlouhodobé projekty 
(probíhající přes více 
účetních období)

Tento rozdíl často ovlivňuje i skutečnost, že něk-
teré projekty fi nancované ze zdrojů třetích stran, 
jsou dlouhodobější a v průběhu projektu nastane 
jeden nebo více rozvahových dnů. K těmto roz-
vahovým dnům se pak může nebo nemusí přece-
ňovat přijatá, ale zatím nepoužitá dotace nebo 
dar, anebo naopak pohledávka, dohadná položka, 
popř. časové rozlišení z titulu již použité, ale 
zatím nepřijaté dotace nebo daru. U vybraných 
účetních jednotek jsou postupy účtování dané 
poměrně striktně, ovšem u nestátních nezisko-
vých organizací si může účetní jednotka vybírat, 
kam zaúčtuje a kde vykáže zatím nespotřebova-
nou dotaci či dar nebo naopak ještě nepřijatou 
dotaci či dar. 

Pokud taková organizace přijala dotaci nebo dar 
a ke konci účetního období tento fi nanční zdroj 
neutratila celý, může ho v souladu s účetními 
předpisy mít zaúčtovaný a vykázaný
• na závazcích – přecenila by kurzem k rozva-

hovému dni
• na časovém rozlišení (výnosy příštích 

období) – přecenila by rozvahovým kurzem 
anebo nepřecenila vůbec podle toho, zda 

výnosy příštích období považuje za závazky 
(u nestátních neziskových organizací se vyka-
zuje časové rozlišení jako Jiná aktiva a Jiná 
pasiva a tedy by nepřecenila vůbec)

• na fondech – nepřecenila by kurzem k rozva-
hovému dni

Stejně tak v případě, kdy organizace vynaložila 
v rámci projektu náklady, ale ještě nepřijala 
příslušný fi nanční zdroj, pak účtuje 
• na pohledávku – přecenila by kurzem k rozva-

hovému dni
• na časové rozlišení (příjmy příštích obdo-

bí) – přecenila by rozvahovým kurzem 
anebo nepřecenila vůbec podle toho, zda 
příjmy příštích období považuje pohledávky 
(u nestátních neziskových organizací se vyka-
zuje časové rozlišení jako Jiná aktiva a Jiná 
pasiva a tedy by nepřecenila vůbec)

Přeceňování k rozvahovému dni v případě 
dlouhodobějších projektů také ovlivňuje celkový 
dopad projektu na výsledky organizace. 

Dopad projektů 
fi nancovaných třetí stranou 
na výsledek hospodaření

V rámci projektů fi nancovaných ze zdrojů třetích 
stran v cizí měně tedy vznikají jednak běžné 
kurzové rozdíly při účtování nákladů a výnosů 
a z přecenění k rozvahovému dni, ale také roz-
díly související s použitím kurzu pro vyúčtování 
dotace jiného než pro účetnictví. Mnoho orga-
nizací tyto rozdíly (zisk nebo ztrátu) účtují také 
na kurzové rozdíly, i když z pohledu účetnictví 
o kurzové rozdíly nejde. 

Z logických důvodů se organizace snaží, aby 
projekt celkově dopadl „nulově“, tedy výsledek 
z titulu projektu a přijaté dotace nebo daru 
skončil v účetnictví výsledkově co nejblíže nule. 
Pokud skončí ztrátově, řeší organizace problém, 
jak ztrátu uhradit, pokud skončí ziskově, může 
jí to přinést problémy ve zdanění daní z příjmů. 
Proto pokud organizace mohou vyúčtovávací 
kurz ovlivnit, snaží se vyčíslit, jaký bude mít 
různý kurz vliv na dopad projektu na výsledek 

Legislativa komentáře
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hospodaření. Stejně tak řeší zaúčtování dotace 
či daru k rozvahovému dni a spekuluje, jaký bude 
mít dopad přecenění či nepřecenění příslušné 
rozvahové položky. 

V každém případě bezúplatně přijaté fi nanční 
zdroje v cizí měně nejsou pro správné zaúčtování 
a vykázání a pro správné vykázání poskytovateli 
zdroje jednoduché a musí jim být organizací 
věnována příslušná péče. 

Finanční majetek
Mnoho neziskových subjektů investuje své 
volné peněžní prostředky do různých fi nančních 
nástrojů. Jedná se často například o nadace, 
které takto v souladu s občanským zákoníkem 
investují svůj nadační kapitál. Může se ale jednat 
i o velké většinou nestátní neziskové organizace, 
které mají větší hospodářskou činnost a zabývají 
se i investováním. 

V těchto případech organizace často využívají 
správců fi nančních portfolií, kteří mají určitou 
volnost v investování a nakupují neziskové orga-
nizaci různé druhy cenných papírů a nakupují 
i měnové deriváty. Obecně v těchto případech 
platí stejné postupy a principy jako platí 
u podnikatelských subjektů, jen je třeba vybírat 
příslušné účty příslušného účtového rozvrhu. 

U nestátních neziskových organizací i u vybra-
ných účetních jednotek platí, že v případě cizomě-
nových cenných papírů nebo podílů jsou kurzové 
rozdíly součástí přecenění na reálnou hodnotu 
bez ohledu na to, zda je účtováno rozvahově 
nebo výsledkově. Pokud není cenný papír oceněn 
reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, pak se kur-
zové rozdíly uvádějí v rozvahové položce v rámci 
vlastního jmění (Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků) /vlastního kapitálu (Kurzové 
rozdíly). Pokud se dluhový cenný papír v souladu 
s §27 zákona na reálnou hodnotu vůbec nepře-
ceňuje, pak se kurzový rozdíl zaúčtuje na vrub 
nákladů či ve prospěch výnosů. 

Závěr
Nestátní neziskové organizace mají sice svou 
vyhlášku a své České účetní standardy a stej-
ně tak i vybrané účetní jednotky, naštěstí však 
v oblasti cizoměnových transakcí se postupy 
účtování v posledních letech hodně sladily. Stále 
zůstávají jiné účty a jiné řádky výkazů, které 
souvisí s jinými předepsanými účtovými osnovami 
a vzory výkazů, nicméně co se principů týče, ty 
jsou pro neziskové subjekty dnes v zásadě stejné 
jako pro podnikatelské subjekty. Komplikovanou 
oblastí zůstávají přijaté dotace či dary v cizí 
měně, nicméně to lze účetními předpisy jen těžko 
ovlivnit. 

Ing. Miroslava Nebuželská

Ing. Miroslava Nebuželská
Miroslava Nebuželská je auditorka, členka Komory audi-
torů ČR, držitelka certifi kací účetní expert, ACCA a CISA, 
poradkyně a školitelka v účetnictví a daních pro neziskové 
organizace. Kromě neziskového sektoru se specializuje na 
konsolidace dle CAS i IFRS a dále obecně na účetní a daňo-
vou problematiku právnických osob.

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, specia-
lizace Informační technologie a Účetnictví a fi nanční řízení 
podniku, doplněnou semestrálním studiem na University of 
Stirling ve Velké Británii.
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Funkční měna jako 
základní prvek účetnictví 
aneb o co se konkrétně 
jedná a jak ji určit?
Funkční měna je pojem, s nímž léta pracují Mezinárodní 
standardy účetního výkaznictví (IFRS). Funkční měna je 
základna, na níž je postaveno sledování ekonomických 
transakcí a událostí, sestavuje-li účetní jednotka účetní 
závěrku dle IFRS. 

Funkční měna je termín, který vešel do diskusí 
v rámci přípravy věcného záměru nového zákona 
o účetnictví a dostala se tak do úvahy budou-
cího využití i v účetnictví dle českých účetních 
předpisů. Víme však všichni, co to ona funkční 
měna je a jak je určována? Je její využití v pro-
středí českých účetních předpisů možné? Neboť 
diskuse ohledně budoucnosti není uzavřena, 
tento příspěvek si klade za cíl být diskusní, mož-
ná i v určité míře provokativní, ale každopádně 
edukativní.

Výchozí stav – 
současný stav dle 
českých účetních 
předpisů
Účetním jednotkám, které vedou účetnic-
tví a sestavují své účetní závěrky v souladu 
s českými účetními předpisy, ukládá zákon 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále také „zákon 
o účetnictví“), v § 4 odst. 12 povinnost vést 
účetnictví v peněžních jednotkách české měny 
a vyhláška č. 500/2002 Sb. v § 4 odst. 8 (dále 
také „vyhláška“)1 v návaznosti na zákon o účet-
nictví stanoví, že se účetní závěrka sestavuje 
v peněžních jednotkách české měny. České účet-
ní předpisy nepracují s funkční měnou, jako je 
tomu v IFRS, dokonce ani nedefi nují postupy pro 
přepočty do měny prezenční (tj. měny, v níž je 
prezentována účetní závěrka). Pro české účetní 
jednotky tedy platí „úzus“ – účetnictví se vede 
v Kč a účetní závěrka se sestavuje v Kč. Většina 
účetních, auditorů a dalších osob pracujících 
s účetnictvím to bere často jako axiom a vůbec 
je nenapadne otázka, zdali by tomu mohlo být 
jinak. Taky jsou známy odpovědi typu „vždyť to 
tak určují předpisy, proč by to tedy mělo být 
jinak“. 

Je tento přístup však v pořádku u účetní 
jednotky, ač se sídlem v ČR, jejíž ekonomické 
transakce – nákupy a prodeje, fi nancování – pro-

1 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.

Legislativa komentáře
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bíhají většinou v jiné měně, než je česká koruna. 
Bezesporu v ČR působí velké množství účetních 
jednotek, jejichž fi nanční řízení a ekonomické 
rozhodování je více ovlivňováno eurem, americ-
kým dolarem, případně i jinou měnou. Jde často 
o účetní jednotky, které jsou součástí nadnárod-
ních koncernů, vstupují do konsolidačních celků, 
ale mohou to být také malé a střední účetní jed-
notky působící třeba v pohraničí, mohou to být 
nemalé účetní jednotky zaměřující se na proná-
jem nemovitostí či cestovní ruch, výrobní podniky 
se zásadním objemem exportu. V situaci, kdy 
ČR není uzavřenou ekonomikou, naopak existuje 
evropský jednotný trh s volným pohybem zboží, 
osob, služeb a kapitálu, je legitimní úvahou, zdali 
domácí měna – Kč – je tou správnou měnou 
pro účetnictví, aby jeho výstupem bylo věrné 
zobrazení fi nanční situace a výkonnosti účetní 
jednotky. Nezapomínejme při této diskusi, co je 
účelem účetní závěrky dle zákona o účetnictví2.

Funkční měna 
dle IFRS
Funkční měna neboli functional currency je 
defi nována v IAS 213 jako měna primárního eko-
nomického prostředí, ve kterém účetní jednotka 
působí. Pro někoho asi abstraktní vymezení 
spojené s otázkou, co je to primární ekonomic-
ké prostředí, jak si ho představit a jak ho určit. 
IAS 21 proto základní defi nici doplňuje o násle-
dující faktory, které mají být při určování funkční 
měny přednostně uváženy: 

– měna, která zejména ovlivňuje prodejní ceny 
(výnosy) výrobků/zboží a služeb (tj. měna, 
v níž jsou určovány prodejní ceny a v níž jsou 
prodejní ceny hrazeny) a měna země, jejíž 
ekonomické prostředí, konkurence a regulace 
zejména určuje prodejní ceny výrobků/zboží 
a služeb; a

– měna, která zejména ovlivňuje osobní nákla-
dy, náklady na materiál a nakupované služby 

(tj. měna, v níž jsou stanoveny náklady a v níž 
jsou náklady hrazeny).

Pokud dojde k přeformulování uvážených faktorů, 
tak funkční měna je taková měna, která determi-
nuje měnové prostředí hlavní výdělečné činnosti 
účetní jednotky, tj. měna, která určuje výnosy 
(tržby), resp. provozní náklady. 

Společnost působící na domácím trhu, která 
zaměstnancům a dodavatelům platí v českých 
korunách a prodejní ceny svých výrobků a služeb 
určuje v českých korunách, stanoví pro účely IFRS 
jako funkční měnu českou korunou (Kč). Naopak 
společnost, která nakupuje dodávky ze zahraničí 
za EUR, platí nájemné v EUR, osobní náklady v Kč 
nejsou zásadní nákladovou položkou a vytvořené 
výkony prodává zejména v EUR, určí za funkční 
měnu EUR, i když půjde o českou společnost. 
Určení funkční měny není však vždy jednoznačné. 

Vliv na správné určení funkční měny mají také 
následující skutečnosti: 

– měna, v níž jsou generovány peněžní pro-
středky z fi nančních činností (tj. měna, v níž si 
účetní jednotka půjčuje peníze, v níž emituje 
dluhové, ale také majetkové nástroje); a

– měna, ve které jsou obvykle drženy příjmy 
z provozních činností (tj. měna, v níž jsou 
vedeny peněžní prostředky na bankovních 
účtech, resp. v pokladnách).

Výše uvedené skutečnosti mají samozřejmě pro-
vázanost s faktory zohledňujícími provozní čin-
nost účetní jednotky. Pokud má společnost svoji 
podnikatelskou činnost postavenu na české koru-
ně, nebude asi nucena držet peněžní prostředky 
v jiné měně na bankovních účtech, stejně tak si 
pravděpodobně bude ve stejné měně peněžní 
prostředky půjčovat. Pokud je z analýzy provozní 
činnost stanoveno euro jako funkční měna, je 
pravděpodobné, že u takové společnosti budou 
i bankovní účty vedené v eurech a případné úvěry 
budou také čerpány a spláceny v eurech. Pokud 

2 Dle §7, odst. (1) zákona jsou účetní jednotky povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě 
srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a fi nanční situace účetní jednotky tak, aby na jejím zákla-
dě mohla osoba, která tyto informace využívá, činit ekonomická rozhodnutí. 

3 IAS 21 Dopady změn měnových kurzů (� e Eff ects of Changes in Foreign Exchange Rates)

Legislativa komentáře
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jsou však závěry z analýzy faktorů provozní 
činnosti nejasné, mají skutečnosti z fi nanční čin-
nosti pomoci funkční měnu určit. Je-li pohled na 
provozní činnosti tzv. 50 na 50 a společnost má 
současně úvěr v EUR, pak je třeba se přiklonit 
při určení funkční měny k EUR, nikoliv k Kč. 
Další rozměr určování funkční měny může dát 
začlenění účetní jednotky do konsolidačního 
celku. Pokud je účetní jednotka tzv. zahraniční 
operací jiné společnosti, tj. česká účetní jednot-
ka je například dceřinou společností německé 
mateřské společnosti, posuzuje se závislost, 
resp. autonomie dceřiné společnosti vůči 
mateřské společnosti. Čím je dceřiná společnost 
závislejší ve své působnosti, resp. činnosti na 
své mateřské společnosti, tím je pravděpo-
dobnější, že bude mít za svoji funkční měnu 
stanovenu funkční měnu mateřské společnosti. 
Česká dceřiná společnost tak bude mít EUR jako 
její německá mateřská společnost, protože třeba 
nakupuje vstupy od mateřské společnosti, má 
úvěrování od mateřské společnosti, prodává své 
výstupy nebo jejich část mateřské společnosti 
apod. 

Z uvedeného plyne, že funkční měna se určuje 
vždy pro každý podnik, neexistuje funkční měna 
skupiny (konsolidace). Může však být odlišná 
funkční měna české účetní jednotky a její slo-
venské organizační složky. Lze si též představit 
situaci, kdy samostatné provozy, střediska, 
segmenty aktivit jednoho podniku mají odliš-
nou funkční měnu4. Tím se však úvahy výkladu 
o funkční měně a jejím určení dostávají do 
dimenze, která je vzdálená diskusi jejího použití 
v českých účetních předpisech. 

Proč to všechno? Proč to nemůže být tak jed-
noduché, jak stanoví současná úprava českých 
účetních předpisů? Důsledkem správného určení 
funkční měny v účetnictví je eliminace dopadu 
měnového rizika do účetní závěrky. Neříkali jste 
si někdy, že účetní jednotka, jíž vedete účetnictví, 
vykazuje vysoké kurzové rozdíly? Jaký byl důvod? 

Prodávala v eurech zákazníkům, vznikal ji rea-
lizovaný kurzový rozdíl mezi okamžikem uznání 
výnosu a pohledávky a jejím uhrazení a též nere-
alizovaný kurzový rozdíl z přepočtu cizoměnové-
ho zůstatku k rozvahovému dni. Obdobně tomu 
bylo u jiných transakcí. Současně taková účetní 
jednotka uzavřela derivátový kontrakt (forward) 
na zajištění měnového rizika a směňovala EUR 
získaná z prodejů za předem stanovený měnový 
kurz do Kč. U takové účetní jednotky je vysoká 
indikace, že Kč není její funkční měnou, není 
měnou jejího ekonomického prostředí. Pokud by 
vedla účetnictví v EUR, nevykazovala by kurzové 
rozdíly a neměla by potřebu činit derivátové 
operace. Správně nastavená funkční měna 
eliminuje vykazování kurzových rozdílů v účetní 
závěrce. Pokud jsou provozní činnosti účetní jed-
notky a její ekonomické transakce postaveny na 
EUR a účetnictví je vedeno v Kč, musí docházet 
ke kurzovým přepočtům, které přinášejí uznání 
kurzových rozdílů (zisků x ztrát). Tento postup 
je však v rozporu se zásadou věrného a pocti-
vého obrazu. Navíc vedení účetnictví v korunách 
u eurové společnosti je administrativně nároč-
né. Kombinace velké náročnosti, která vede ke 
zkreslenému výsledku, lze považovat za rozpor 
s obecným principem „cost versus benefi t“, 
který by měl být při aplikaci účetních pravidel 
dodržován. 

Budoucnost – 
formulování věcného 
záměru
Zavedení funkční měny do českých účetních 
předpisů neboli uvolnění zákona o účetnictví ve 
stanovení měny, v níž je vedeno účetnictví, by 
zajisté pomohlo k naplnění věrného zobrazení 
u některých účetních jednotek. Rozhodně by to 
pro české účetní jednotky neznamenalo plošnou 
změnu. Mohlo by to však pomoci účetním 
jednotkám, které pro účely konsolidace zpraco-

4 Zahraniční operace neboli foreign operation je v IAS 21 vymezena jako dceřiný, přidružený nebo spoluovládaný podnik, 
případně pobočka, organizační složka, vykazující jednotky, jejíž činnosti jsou umístěny nebo prováděny v jiné zemi nebo v jiné 
měně, než je země nebo měna vykazující jednotky.  

Legislativa komentáře
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vávají podklady dle IFRS a mají pro tyto účely 
stanovenu funkční měnu dle IAS 21 jinou, než je 
Kč. Při přípravě věcného záměru nového zákona 
o účetnictví byla možnost zavedení funkční měny 
vznesena do diskuse, a to nejen jednou z připo-
mínek pracovní skupiny KCÚ ke zveřejněnému 
dokumentu „Souhrn koncepce nové účetní legis-
lativy 2020–2030“ počátkem ledna tohoto roku. 
Při vedené diskusi se objevovaly tyto případné 
varianty řešení: 

– umožnit účetním jednotkám, které používají 
pro sestavení účetní závěrky nebo konso-
lidované účetní závěrky IFRS-EU, vedení 
účetnictví v peněžních jednotkách jiné měny, 
pokud jim tuto povinnost stanoví IFRS-EU;

– umožnit účetním jednotkám, které jsou 
subjektem veřejného zájmu (s výjimkou zdra-
votních pojišťoven), a účetním jednotkám, 
které používají pro sestavení účetní závěrky 
nebo konsolidované účetní závěrky IFRS-EU, 
vedení účetnictví v peněžních jednotkách jiné 
měny;

– umožnit všem účetním jednotkám vedení 

účetnictví v peněžních jednotkách jiné měny 
s výjimkou (logicky) vybraných účetních jedno-
tek a účetních jednotek účtujících v hotovost-
ním účetnictví.

Ať je varianta jakákoli, přičemž: 
(i) první z výše uváděných je maximálně vstřícná 

vůči těm účetním jednotkám, které již funkční 
měnu odlišnou od Kč pro své účetní závěrky 
používají, jen pro daňové účely se musí potý-
kat s českou korunou a s vyčíslením výsledku 
hospodaření v Kč dle českých účetních předpi-
sů; a naopak

(ii) poslední z výše uváděných představuje směr, 
jak napravit u všech účetních jednotek, které 
mají funkční (ekonomickou) měnu jinou než Kč, 
naplnění věrného a poctivého obrazu v účetní 
závěrce,

překážky implementace nejsou na straně účetnic-
tví, ale na straně daní. I proto odbor účetnictví 
MF ČR při přípravě věcného záměru započaté 
diskusi nebránilo. Naopak. 

Legislativa komentáře

Tématu funkční měny se věnoval autor článku i na XVIII. Snídani s Komorou.
Praha, Cafe Monolok, 26. září 2019
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Je však třeba si uvědomit, že relevantní daně, 
které čerpají údaje z účetnictví, by musely 
reagovat na to, že podkladové fi nanční údaje 
by byly v jiné měně, než je česká koruna. Musí 
být proto domluven a nastaven postup, jak se 
údaje z účetnictví vedeného v jiné měně než 
Kč převezmou pro daňové účely. Například pro 
účely výpočtu základu daně z příjmů lze uvážit 
řešení, dle něhož se všechny výnosy a náklady 
ovlivňující výsledek hospodaření přepočtou 
z funkční (jiné než Kč) měny do Kč za použití 
ročního průměrného kurzu ČNB. Řešení relativně 
nejjednodušší, u něhož lze uvažovat zanedbatel-
né zkreslení oproti výsledku, který by odpovídal 
vedení účetnictví v Kč. Řešení je založeno na 
fi kci, že výnosy a náklady vznikají rovnoměrně 
během celého roku. Vedlejší otázkou může být 
stanovení daňových odpisů – vedení daňových 
odpisových plánů v Kč. 

Tím se dostáváme k závěru zaneseného do 
věcného záměru nového zákona o účetnictví. 
Nově se navrhuje umožnit účetním jednotkám 
použít jinou měnu, než je koruna česká, pokud 
je to pro ni efektivní a tato měna je převažující 

pro její transakce. Navrhovaná změna by byla 
však umožněna pouze v případě, že by došlo 
souběžně ke změně v daňových zákonech, aby 
tak nedocházelo k mnohonásobné administra-
tivní zátěži. Věcný záměr je v současné době 
ve vnitřním připomínkovém řízení a v prosinci 
2019 by měl být dle plánu legislativních prací 
předložen do Vlády ČR.  

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Ing. Libor Vašek, Ph.D.
Účetní expert, předseda Komory certifi kovaných 
účetních, odborný asistent na katedře fi nančního 
účetnictví a auditingu VŠE v Praze. Konzultant 
a lektor v olbasti IFRS a podnikových konsolidací. 
Autor a spoluautor řady odborných publikací 
a článků. Je též členem kontrolního výboru Rady pro 
veřejný dohled nad auditem, členem Legislativní rady 
malých a středních podniků při AMSP ČR a zastupoval 
Komoru certifi kovaných účetních v Národní účetní 
radě.
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Rozhovor

Prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. vystudoval obor 
Diskrétní matematika na MFF UK (RNDr.) a obor Zahraniční 
politika (Ing.) a Ekonometrie a operační výzkum (Ph.D.) na 
VŠE. Zabývá se matematickými metodami v optimalizaci, 
v operačním výzkumu a v analýze ekonomických 
a fi nančních dat, zejména se zaměřením na výpočetní 
aspekty. Je autorem a spoluautorem tří monografi í a řady 
odborných článků. Je členem České statistické společnosti 
a České společnosti pro operační výzkum. Vyučuje kursy 
ekonometrie, matematického modelování a optimalizace. 
Kromě toho se dále dlouhodobě věnuje oceňování derivátů.

Ve Vaší praxi se mj. zaměřujete na 
zajišťovací účetnictví. Vnímáte v tomto 
směru standard IFRS 9 jako posun správ-
ným směrem?
Samozřejmě, IFRS 9 považuji za posun správ-
ným směrem z řady důvodů, které by zasloužily 
samostatný text. Především se účetní pravidla 
přiblížila risk-managementové praxi; asi nejzná-

mějším příkladem je zrušení obávaného koridoru 
„80–125%“ pro retrospektivní efektivitu. Napří-
klad se v praxi často stává, že reálná hodnota 
zajišťované pozice (typicky modelované teore-
tickým derivátem) i reálná hodnota zajišťovacího 
instrumentu se mění jen málo, ale v relativním 
vyjádření pomocí dollar-off set poměru snadno 
opustí povolený koridor. Příjemné je také zrušení 

Rozhovor
s Michalem 
Černým
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formálních retrospektivních testů (byť reálně je 
třeba tak jako tak hodnotu neefektivity vyčíslit; 
např. v rámci metody cash fl ow hedge je třeba ji 
promítnout výsledkově, což je de facto analogie 
retro testu). Jiným příkladem jsou dynamické 
zajišťovací strategie; původní pravidla podle 
IAS 39 byla z historických důvodů vhodná spíše 
pro statické vztahy typu „uzavřít pozice a čekat 
na splatnost“, ovšem praxe samozřejmě vyžadu-
je úpravy pozic, rebalancování, úpravy zajišťo-
vacího poměru (hedge ratio) a tak podobně. 
U prospektivních testů neperfektních zajišťo-
vacích vztahů se preferují risk-managementové 
a ekonometrické metody, které prokazují, že 
kompenzace pohybů hodnot zajišťovacího 
derivátu a zajišťované pozice nejsou nahodilé. 
Bylo by možné takto pokračovat dále a hovořit 
například o nové úpravě zachycení forwardových 
bodů a časových hodnot opcí. Nicméně je také 
pravda, že všechny tři metody – metoda zajiš-
tění cash fl ow, metoda zajištění reálné hodnoty 
i metoda zajištění čisté cizoměnové investice – 
zůstaly co do své funkce analogické tomu, co 
známe z IAS 39. Takže vnímám IFRS 9 spíše tak, 
že hlavní myšlenka a funkce se nezměnila, ale 
dostali jsme při aplikaci zajišťovacího účetnictví 
v jistém smyslu více volnosti. Navíc IFRS 9 dává 
řadu možností, jak se zajišťovacímu účetnictví 
zcela vyhnout, např. pomocí fair value options. 
To je rovněž užitečný nástroj.    

Pokud byste měl zvolit, který účetní 
koncept (IFRS, US GAAP, CZ GAAP) je dle 
Vašeho názoru nejzdařilejší pro oblast 
účtování derivátových obchodů a proč?
O CZ GAAP bych v tomto směru nerad hovořil, 
neboť úprava je zde velmi stručná a praxe se 
velice často obrací k IFRS nebo US GAAP, kde je 
tato problematika řešena s nesrovnatelně větší 
mírou detailu. Vezměte si třeba požadavek CZ 
GAAP na formální testování efektivity – neřekne-
li se dostatečně přesně a jasně, co se tím myslí 
a jak se to má dělat, jde o požadavek, který si 
uživatelé mohou vykládat velmi rozdílně. Anebo 
se tak jako tak obracejí k metodám, které v CZ 
GAAP nenajdete (jako je např. metoda teoretic-
kého derivátu). Proč třeba CZ GAAP neuvádějí 
sadu ilustrativních příkladů? Bylo by tak obtížné 
takový dokument vypracovat? Uvědomme si, 

jak jsou užitečné příklady v IFRS 9, které ukazují 
třeba kombinaci zajištění cash fl ow a zajištění 
fair value v případě více typů zajišťovaných 
rizik v rámci jedné transakce. Srovnání IFRS 
a US GAAP je taktéž v tomto stručném formátu 
obtížné, protože standardy IFRS jsou do značné 
míry principle-oriented (tedy: tvůrce standardů 
se snaží vysvětlovat, jakého efektu by v ideálním 
světě chtěl dosáhnout, spíše než aby formulo-
val sadu tvrdých pravidel). Obecně lze říci, že 
v oblasti derivátů si IFRS a US GAAP „docela 
rozumějí“, přinejmenším US GAAP historicky 
určovaly směr vývoje. Ale skončím pragmatickou 
odpovědí: soudím, že IFRS lze v našem regionál-
ním a kulturním kontextu považovat za standard. 

Derivátové zajištění kurzového rizika 
v době okolo uvolnění kurzového závazku 
ČNB bylo vcelku rozšířeným fenoménem. 
Čekáte v tomto směru podobný vývoj 
v souvislosti s možným Brexitem?
Nepletu-li se (a omlouvám se za nepřesnost), 
export z České republiky do Velké Británie činí 
řádově 200 mld. CZK ročně, zatímco import je 
zhruba poloviční. Jsme-li jako Česká republika 
v pozici čistého exportéra, jistě lze očekávat 
zvýšenou míru zajišťovacích instrumentů v podni-
kové sféře proti možnému oslabení GBP. (Opírám 
se nyní jen o konkrétní podniky, které znám; 
omlouvám se, nemám při tomto rozhovoru totiž 
k dispozici čísla o agregátních pozicích v GBP.) 
Ovšem objem obchodu s Velkou Británií je řádově 
desetinový oproti Německu; z toho vyplývá, že 
Vámi zmiňovaný kursový závazek ČNB ovlivňu-
jící kurs CZK vůči EUR byl pro naši ekonomiku 
podstatně významnější než potenciální měnové 
efekty Brexitu, jakkoliv mohou být dramatické 
pro konkrétní podniky. V tomto smyslu bych se 
obával Brexitu spíše v institucionální rovině, 
totiž z hlediska toho, jak se mohou zkompliko-
vat osobní či obchodní vztahy konkrétních osob 
a podniků. Nemyslím si, že by mělo jít o vážnou 
makroekonomickou hrozbu pro Českou republiku. 
 
Banky, zejména pro účely auditu účetní 
závěrky klienta, velmi často vyčíslují FV 
derivátů k rozvahovému dni podle svých 
vnitřních oceňovacích modelů. Většinou 
taková bankovní zpráva obsahuje discla-

Rozhovor
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mer o tom, že uvedené údaje nevyjadřují 
tržní hodnotu derivátů. Tržní hodnotu 
(zjednodušeně FV) však potřebujeme 
znát pro účely sestavení účetní závěrky. 
Čeho by se v takovém případě měl audi-
tor / účetní sestavující účetní závěrku 
v praxi přidržet? 
Patrně by bylo užitečné rozlišit mezi „stan-
dardními“ a „exotickými“ deriváty. Nevidím 
zásadní problém u derivátů, které je obvyklé 
oceňovat pomocí standardních aplikací jako je 
Reuters Swap Pricer nebo analogická aplikace 
v Bloombergu. Ostatně zde může fi rma snadno 
zpracovat ocenění vlastní nebo oslovit například 
nezávislého brokera se žádostí o stínové oceně-
ní. Vzhledem k tomu, že jde o „standardní“ věc, 
nebude to příliš drahé. U exotických derivátů 
je to podstatně horší. Obecně bych řekl, že čím 
exotičtější – a tudíž hůře ocenitelný – derivát, 
tím více lze očekávat, že tvůrce trhu bude sdělo-
vat méně spolehlivé hodnoty (a spíše pro klienta 
nevýhodné). Může jít o hodnoty, které poslouží 
jako výchozí částka k jednání v případě, rozhod-
ne-li se klient pozice uzavřít. Ostatně z pozic 
v exotických derivátech je obtížné vystoupit; 
nakonec se klient může dostat do situace, že 
mu nebude zbývat nic jiného než akceptovat 
částku, kterou tvůrce trhu stanoví (jakkoliv může 
obsahovat vysokou marži), neboť neexistuje jiná 
alternativa. Ale... není nakonec tohle defi nice 
pojmu reálná hodnota, byť deformovaná de 
facto monopolním postavením tvůrce trhu?

Pokud si společnost připraví vlastní 
model pro ocenění derivátů, který bude 
vycházet z tržních dat (stávající i oče-
kávané úrokové míry, kurzy), kterou 
z hodnot „ocenění derivátu bankou“ vs. 
„vlastní ocenění“ byste zvolil a proč?
Vlastní modely mají výhodu, že odpovídají na 
otázku, proč je to číslo zrovna takové. Jako 
auditor tuhle situaci jistě důvěrně znáte: podnik 
předloží diskutabilní hodnotu, ale tato hodnota 
je jen číslo „spadlé z nebe“. Nelze zjistit, jak byla 
odvozena a proč by měla být správná či chybná. 
Pokud s ní někdo nesouhlasí, s modelem lze 
vystopovat důvod – užili jsme odlišnou referenč-
ní výnosovou křiku odlišný způsob interpolace, 
místo přesného trade time jsme užili denní uzaví-

rací kotace a tak podobně. Vlastní modely mají 
ještě jednu výhodu: podnik je schopen dopředu 
simulovat, jak se hodnota derivátu bude chovat 
při různých scénářích budoucího vývoje trhu. 
Odpadnou pak nepříjemná překvapení, když 
například cena úrokového swapu padá do hlubo-
ce záporných hodnot díky pohybu dlouhodobých 
úrokových sazeb, i když zveřejňované krátko-
dobé sazby, které klient sleduje – např. LIBOR, 
EURIBOR apod. – zůstávají stabilní. Mít vlastní 
oceňovací model, to vlastně znamená „rozumět“ 
chování derivátu do detailu. Vaše otázka ale 
vede k obecnějšímu problému. Značná část účet-
nictví fi nančních instrumentů spočívá v mode-
lování, a typicky je užitečnější rozumět modelu 
než jen číst jeho výsledky. Příkladů je řada – už 
jen interpolace výnosové křivky je model. Jiný 
příklad – vezměte si bifurkaci emise konvertibilní-
ho dluhu mezi závazek a konverzní opci, kde jde 
typicky o obrovské částky a následné efekty na 
mnoho let, např. ve formě vykázaných úrokových 
nákladů ze závazkové komponenty. To všechno 
se stanovuje v okamžiku emise pomocí modelu. 
Spolehl byste se jako auditor jen na výsledek, 
který model předloží, nebo je třeba rozumět 
metodice (tedy: modelu), s níž klient k výsledným 
částkám došel?

Děkuji za rozhovor! Ladislav Čížek
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Účetnictví developerů: 
nemovitosti jako zásoby 
a jejich specifi ka 
V průběhu přípravy a realizace developerského projek-
tu vznikají různé druhy nákladů a v některých případech 
i výnosů (např. poplatky za odstoupení od smlouvy klien-
tem). V důsledku přesahu developerských projektů do více 
účetních období se u developerů objevují problémy s účto-
váním a rozpoznáváním zisku zakázky, nedokončené výro-
by a jiných aktiv a také jejich oceňováním. 

V České republice doposud neexistuje specifi cká 
úprava, která by účetní postupy pro zachycení 
stavební výroby developerů sjednotila. O to více 
je potřebné, aby účetní postupy uplatňované 
pro zachycení stavební produkce byly náležitě 
popsány v účetních politikách developerských 
společností. Jako vzor mohou posloužit např. 
interpretace publikované Národní účetní radou 
či Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 
(IFRS).

1 Typologie 
developerských 
projektů
Zcela zásadním faktorem ovlivňujícím volbu 
vhodných účetních postupů pro zachycení sta-
vební výroby u developerů je typ developerského 
projektu. Developeři realizují v podstatě tři typy 
developerských projektů:

1) Projekty realizované na vlastní riziko za úče-
lem prodeje nemovité věci

2) Projekty realizované na vlastní riziko za úče-
lem užívání nemovité věci

3) Projekty realizované na zakázku (poskytování 
stavebních služeb jiným investorům)

V případě projektů ad 1) realizuje developer 
klasickou stavební výrobu, kdy na vlastní riziko 
nakoupí vstupy (pozemek, stavební materiál, 
pracovní sílu) a za použití vlastního know-how 
zhotoví stavbu, kterou po jejím dokončení prodá. 
Nezřídka již v průběhu výstavby uzavírá „rezer-
vační“ smlouvy (smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní) se zájemci o stavbu (budoucími kupci), 
v některých případech také na tyto nedokonče-
né stavby od zájemců vybírá zálohové platby. 
V těchto případech se jedná o zcela zřejmý 
výrobní cyklus (vstupy, přeměna, výstupy) zakon-
čený prodejem výrobku (zde nemovité věci). Na 
to by měla pamatovat účetní politika developera 
a defi novat účetní postupy pro pořízení mate-
riálu, evidenci výrobních nákladů, jejich aktivaci 
na účtech nedokončené výroby a po dokonče-
ní stavby převod na účet hotových výrobků. 
Z těchto projektů bude developer realizovat zisk 
v okamžiku prodeje dokončené stavby zákazníko-
vi, kdy výnosem bude prodejní cena nemovitosti 
a nákladem bude ocenění nemovitosti tak, jak je 
evidována na účtu hotových výrobků, případně 
ještě další režijní náklady (náklady období).

Legislativa komentáře
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Stavby budované v rámci developerských 
projektů ad 2) jsou od samého záměru výstavby 
určeny k užívání dokončené stavby developerem. 
Jedná se tedy o výstavbu pro vlastní potřebu, 
tj. nikoli s cílem dokončenou stavbu prodat. 
Z těchto projektů tedy developer neočekává 
zisk z prodeje. Rovněž se sem řadí výstavba 
nemovitých věcí ve vlastní režii určená k pro-
nájmu. Účetní politika by v tomto případě měla 
defi novat postupy pro pořízení materiálu, 
evidenci výrobních nákladů a jejich aktivaci 
na majetkovém kalkulačním účtu pro poříze-
ní dlouhodobého majetku ve vlastní režii. Po 
dokončení stavby a zařazení stavby do užívání 
dojde k přeúčtování na příslušný majetkový účet, 
bude sestaven odpisový plán aktiva a nastavena 
pravidla pro testování snížení hodnoty majetku 
a tvorbu opravných položek. Východiskem pro 
evidování nemovitosti jako dlouhodobého hmot-
ného majetku je předpoklad jeho dalšího užívání 
a opotřebovávání ve výrobním či obdobném pro-
cesu (vč. včetně poskytnutí k nájmu jiné osobě). 
Z této skutečnosti vyplývá, že pouze v případě, 
že developer realizuje projekt za účelem jeho 
budoucího užívání či pronájmu, by měl evidovat 
nemovitost jako dlouhodobý hmotný majetek.

Poskytování stavebních služeb jiným investorům 
(odběratelům/zákazníkům) je svou podstatou 
z hlediska developera poskytování služeb, tj. 
nikoli výrobní činnost. Účetní zachycení transakcí 
související s tímto typem developerských projek-
tů se bude lišit s konkrétními požadavky odbě-
ratele (např. zda developer dodá vedle vlastní 
stavební služby i stavební materiál a stavební 
techniku). Tržby developera budou zachyceny 
jako výnosy z prodeje služeb. Také v případě 
tohoto typu zakázek budou vznikat „zásoby“, 
tentokrát v podobě nedokončené výroby (z titulu 
dosud provedených, avšak ještě nevyfakturova-
ných/nepředaných stavebních služeb).

Problematika účtování jednotlivých typů develo-
perských projektů je poměrně obsáhlá, přesahuje 
kapacitu jednoho článku. V dalším textu se proto 
omezíme na první typ developerských projektů, 
tedy na projekty, které developeři realizují na své 
náklady a vlastní riziko s cílem prodeje zbudova-
né nemovitosti.

2 Nemovité věci jako 
předměty prodeje
V účetnictví developerů se lze setkat s odliš-
ným pohledem na nemovité věci, než je tomu 
u jiných účetních jednotek. Právě pro develo-
pery je příznačné, že na nemovité věci pohlížejí 
jako na předměty směny (výrobky, příp. zboží). 
V případě, že developer nakupuje nebo pořizuje 
nemovitosti vlastní činností za účelem prode-
je, měl by je dle § 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
(dále jen „Vyhláška“) k zákonu č. 563/1991 Sb. 
o účetnictví (dále jen „ZoÚ“) evidovat v kategorii 
C.I. Zásoby, konkrétně pak pod položkami C.I.3. 
Výrobky, C.I.5. Zboží nebo C.I.2. Nedokončená 
výroba. K tomu viz níže uvedené citace z účet-
ních předpisů:

Defi nice nedokončené výroby dle Vyhlášky:
„Produkty, které prošly jedním nebo několi-
ka výrobními stupni a nejsou již materiálem, 
nejsou však dosud hotovým výrobkem; tato 
položka rovněž obsahuje nedokončené činnosti, 
při nichž nevznikají hmotné produkty.“

Defi nice výrobků dle Vyhlášky:
„Položka „C.I.3.1. Výrobky“ obsahuje věci vlast-
ní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě 
uvnitř účetní jednotky.“

Defi nice zboží dle Vyhlášky:
„Položka „C.I.3.2. Zboží“ obsahuje movité věci 
a zvířata, nabyté za účelem prodeje, pokud účet-
ní jednotka s těmito věcmi a zvířaty obchoduje. 
(…) Položka obsahuje též nemovité věci, kte-
ré účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti 
je nákup a prodej nemovitých věcí, nakupuje 
za účelem prodeje a sama je nepoužívá, 
nepronajímá a neprovádí na nich technické 
zhodnocení.“

Účtování nemovitých věcí zhotovovaných develo-
perem v rámci projektů realizovaných na vlastní 
riziko za účelem prodeje jako výrobků, resp. 
nedokončené výroby vyhovuje rovněž defi nici 
zásob dle IAS 2 Zásoby:
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„Inventories are assets in the process of produ-
ction for such sale.“

Je-li vyhodnoceno, že konkrétní developerský 
projekt byl přijat/schválen s úmyslem zbudova-
nou nemovitou věc prodat, pak všechny náklady 
související s realizací tohoto projektu je třeba 
posuzovat s ohledem na zavedená a v účetní 
politice popsaná pravidla oceňování zásob 
vlastní výroby a algoritmy kalkulace vlastních 
nákladů.

3 Oceňování zásob 
vlastní výroby
Z § 24 ZoÚ vyplývá, že ocenění majetku provádí 
účetní jednotka k okamžiku uskutečnění účetního 
případu a ke konci rozvahového dne (tj. ke 
dni, ke kterému sestavuje účetní závěrku). Při 
prvním ocenění bude dle § 25 ZoÚ v závislosti na 
způsobu pořízení použita pořizovací cena, vlastní 
náklady nebo reprodukční pořizovací cena.

V případě ocenění pořizovací cenou zahrne 
ocenění jednak kupní cenu (tj. cenu zaplacenou 
za samotný nakoupený majetek), a dále vedlejší 
pořizovací náklady, tj. náklady související s jeho 
pořízením, příkladně: přepravné vyúčtované 
dodavatelem nebo provedené účetní jednotkou, 
provize, clo a pojistné. Touto problematikou se 
zabývá § 49 Vyhlášky, který současně zahrnutí 
některých typů pořizovacích nákladů výslov-
ně zakazuje. Tyto položky musí být nákladem 
období a nemohou být zahrnuty do ocenění 
pořizovaných zásob: úroky z úvěrů a zápůjček 
poskytnutých na jejich pořízení, kursové rozdíly, 
smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce 
ze smluvních vztahů. 

Oceňování pořizovací cenou se v případě staveb-
ní výroby týká ocenění výrobních vstupů. Při oce-
ňování nedokončené výroby a posléze i výrobků 
postupuje účetní jednotka opět dle § 25 ZoÚ 
a § 49 Vyhlášky a ocení tyto zásoby vytvořené 
vlastní činností vlastními náklady. 

Účetní jednotka by měla do tohoto ocenění 

zahrnout veškeré přímé náklady, zejména výrobní 
(materiál na výstavbu, mzdy dělníků, spotřebo-
vanou energii při výstavbě) a další přímé náklady 
(služby architekta, poplatek stavebnímu úřadu 
atd.), dále také náklady nepřímé, bez nichž 
by výstavba nebyla možná. Schopnost účetní 
jednotky alokovat správně nepřímé náklady závisí 
do značné míry na kvalitě a detailnosti jejího 
informačního systému a rozpočtu stavby.

Vyhláška k oceňování zásob vlastní výroby uvádí 
v § 49 odst. 5:
„Vlastní náklady zásob vytvořených vlastní čin-
ností se oceňují ve skutečné výši nebo na základě 
kalkulace výroby, stanovené účetní jednotkou. 
Vlastní náklady zahrnují přímé náklady 
a mohou zahrnovat také poměrnou část vari-
abilních a fi xních nepřímých nákladů, příčinně 
přiřaditelných danému výkonu a vztahujících 
se k období činnosti. Náklady na prodej se do 
těchto nákladů nezahrnují. Volbu metody ocenění 
provede účetní jednotka s ohledem na povinnosti 
stanovené zákonem, zejména respektováním 
principu významnosti a věrného a poctivého 
zobrazení majetku.“

Tuto právní, poměrně stručnou regulaci dále roz-
víjí interpretace Národní účetní rady č. I-35. Tato 
interpretace řeší především to, jak vymezit přímé 
a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě, 
a zda nepřímé náklady musí být složkou vlastních 
nákladů. Obsahově vychází interpretace I-35 do 
značné míry ze standardu IAS 2 Zásoby. Dále 
uvádím některé důležité závěry obsažené v inter-
pretaci I-35. Účetní jednotka by si při formulaci 
vlastní účetní politiky měla znění této interpreta-
ce pečlivě prostudovat a zvážit, která ustanovení 
jsou pro kalkulaci vlastních nákladů v reáliích její 
podnikatelské činnosti relevantní.
– Za vlastní náklady zásob vytvořených vlastní 

činností se považují přímé náklady vynaložené 
na výrobu, a v případě, že existují, také nepří-
mé náklady, které se vztahují k výrobě.

– Přímé náklady vynaložené na výrobu jsou 
náklady účelně a účelově vynaložené na 
výrobu kalkulační jednice a lze je ke kalkulační 
jednici přiřadit přímo, bez potřeby rozvrhová-
ní.

– Nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě, 
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jsou náklady, které jsou účelně a účelově 
vynaloženy na výrobu obecně, a ke kalkulační 
jednici je lze přiřadit pouze s pomocí rozvrho-
vání (alokování) za použití vhodné rozvrhové 
základny.

– Náklady účelově vynaloženými na výrobu se 
rozumí náklady, které vedou k uvedení zásob 
na jejich současné místo a do požadovaného 
stavu. Za náklady účelově vynaloženými na 
výrobu se obvykle nepovažují např. adminis-
trativní náklady, fi nanční náklady, prodejní 
(odbytové) náklady, náklady na skladování či 
přesun zásob v rámci skladů (pokud takové 
náklady nejsou součástí výrobního procesu). 
Rozhodnutí, zda náklady jsou či nejsou vyna-
loženy za účelem výroby, může záviset i na 
délce výrobního cyklu.

– Účetní jednotka stanoví vnitřním předpisem 
způsob výpočtu vlastních nákladů zásob 
vytvořených vlastní činností včetně popisu 
kalkulačních vzorců a rozlišení nákladů na 
přímé, nepřímé variabilní a nepřímé fi xní. Způ-
sob ocenění musí být také uveden v příloze 
v účetní závěrce.

Shrnu-li výše uvedené, Vyhláška požaduje 
pro náležité stanovení nákladů vlastní výroby 
prokázat, že posuzovaný náklad má buď přímou 
souvislost s výrobou či alespoň nepřímou sou-
vislost a současně je k výrobnímu úkonu příčinně 
přiřaditelný. Interpretací I-35 (a standardem 
IAS 2) je dále požadováno prokázání účelovosti 
a účelnosti, tedy skutečnosti, že daný náklad 
bylo nutno vynaložit, má-li být výrobek dokončen 
a připraven k prodeji, a dále že byl vynaložen 
hospodárně (tj. nedošlo k plýtvání či nedostateč-
nému využití výrobní kapacity).

Výkladem těchto ustanovení docházím k závěru, 
že všechny náklady, bez kterých by se 
dokončení stavby (tj. výrobku) neobešlo, 
je možno (a mělo by) být zahrnuto do 
kalkulace nákladů vlastní výroby, a tedy 
do ocenění výrobků vlastní produkce. 

4 Některá specifi ka 
oceňování ve 
stavební výrobě
4.1 Vyvolané investice
Součástí některých developerských projektů je 
rovněž povinné napojení budovaných staveb na 
potřebnou infrastrukturu. Jedná se především 
o příjezdové komunikace a připojení k inženýr-
ským sítím. V rámci územního řízení nezřídka 
dochází k tomu, že povolení k výstavbě projekto-
vaných staveb je podmíněno vybudováním příslu-
šené infrastruktury developerem. Po dokončení 
těchto „vynucených“ staveb zpravidla následuje 
jejich převod na obec či stát, a to nejčastěji pro-
dejem za symbolickou cenu nebo bezúplatným 
převodem. Developerovi v důsledku zbudování 
těchto vynucených staveb vznikají vyvolané 
investice - dodatečné náklady, se kterými je však 
obvykle v projektu již kalkulováno, tedy i tyto 
náklady jsou započteny do kalkulace cílových 
prodejních cen budovaných nemovitostí. 

České účetní předpisy bohužel nemají pro 
problematiku vyvolaných investic specifi ckou 
úpravu. Je tedy uloženo účetní jednotce, aby 
koncipovala a ve svých interních účetních před-
pisech popsala zachycení a ocenění vyvolaných 
investicí tak, aby tento postup byl v souladu 
s obecnými účetními metodami. 

Jako vodítko poslouží účetním jednotkám 
interpretace Národní účetní rady I-20, která 
defi nuje podmíněné investiční výdaje jako výdaje, 
jež je účetní jednotka povinna vynaložit, aby 
mohla uskutečnit svůj primární investiční záměr. 
V kontextu účetních případů developerů se jedná 
o vyvolané investice. V návrhu účetního řešení 
interpretace vychází z ekonomické podstaty celé 
transakce, tj. výstavba hlavního aktiva. Vyvolané 
investice (podmíněné investiční výdaje) jsou nazí-
rány jako nezbytně nutné výdaje, bez nichž by 
k pořízení hlavního aktiva nemohlo dojít. Při spl-
nění podmínek obsažených v I-20 je tak možné 
podmíněné investiční výdaje chápat jako vedlejší 
pořizovací náklady, které navýší ocenění hlavního 
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aktiva a v okamžiku prodeje hlavního aktiva 
vstoupí do nákladů společně se všemi ostatními 
náklady vynaloženými na vybudování hlavního 
aktiva (nemovitosti). V tomto pojetí převod 
vlastnického práva k vyvolané investici (např. 
kanalizační přípojce, chodníku) po jejím dokonče-
ní představuje pouze právní úkon a v účetnictví 
nebude nijak zobrazen. Pokud bude převod 
uskutečněn za úplatu, kterou uhradí třetí osoba 
(obec nebo stát), výše podmíněných investičních 
výdajů se o tuto úplatu sníží.

V případě developerů, kteří realizují své projekty 
s cílem vybudované nemovitosti prodat, jsou 
vyvolané investice v některých případech evido-
vány také jako samostatná aktiva mezi zásobami 
(nedokončená výroba a výrobky). Náklady vyna-
kládané na zbudování vynucené stavby develo-
per eviduje na účtech nedokončené výroby a po 
dokončení přeúčtuje na účet výrobků. Vyvolaná 
investice je vykázána jako samostatný majetek 
a následný převod na stát či obec se zachytí buď 
jako bezúplatný převod zásob (darování), případ-
ně jako prodej či ostatní provozní náklad. Bude-li 
postupováno tímto způsobem, je s ohledem na 
zásadu přiřazování nákladů k výnosům vhodné 
dbát na to, aby odúčtování do nákladů proběhlo 
až v tom období, kdy dojde k prodeji „hlavního 
aktiva“ – tj. realizaci (prodeji) stavby, která vyvo-
lané investice přivodila.

4.2 Koncernové náklady
Za koncernové náklady je obvykle označována 
skupina nákladů, které mateřská korporace 
přenáší (fakturuje) na svou dceřinou korporaci – 
obvykle účelově založenou obchodní společnost, 
ve které se soustředí všechny činnosti v rámci 
konkrétního developerského projektu. Tyto dceři-
né společnosti tak z pohledu investora – mateř-
ské korporace zastupují funkci „kalkulačního 
střediska“ a usnadňují evidenci nákladů, které 
náleží danému developerskému projektu.
Developerské společnosti často řeší otázku, zda 
koncernové náklady „přenesené“ z mateřské 
společnosti zahrnout do nákladů vlastní výroby 
či nikoli. Odpověď poskytne pouze důkladný 
rozbor jednotlivých složek koncernových nákla-
dů a analýza jejich příčinné a účelové vazby ke 

kalkulačním jednicím developerského projektu. 
I zde je tedy zapotřebí aplikovat defi niční znaky 
přímých a nepřímých nákladů dle Vyhlášky a I-35 
(příp. též IAS 2) a zkoumat, zda daná položka 
nákladů je nezbytně nutná k tomu, aby stav-
bu bylo možno dokončit. Při tomto hodnocení 
je nutno uvážit specifi čnost stavební výroby, 
zejména to, že se jedná o kusovou výrobu 
s (velmi) dlouhým výrobním cyklem. Tato sku-
tečnost svědčí tomu, aby do vlastních nákladů 
byly zahrnuty i některé položky administrativních 
nákladů a nákladů na řízení a správu, které se 
typicky do kalkulací vlastních nákladů a oceně-
ní vlastních výrobků nezahrnují. Ač to není ve 
stávající právní úpravě nikde obsaženo, účetní 
regulace platná do konce roku 2015 obsahovala 
pravidlo, že dosahuje-li výrobní cyklus alespoň 
12 měsíců, zahrne se do vlastních nákladů 
rovněž správní režie. Obdobně ani standard IAS 
2 zahrnutí správních nákladů nevylučuje, je-li 
dostatečně silná vazba mezi těmito náklady 
a výrobky, do jejichž ocenění mají být tyto nákla-
dy alokovány. 

4.3 Zahájení a ukončení 
aktivace 
výrobních nákladů
Specifi kem stavební výroby je dlouhý výrobní 
cyklus, který často postrádá snadno rozlišitelné 
a zcela nesporné časové vymezení. Než deve-
loper začne realizovat technologicky i fi nančně 
náročnější investici, často vynaloží celou řadu 
nákladů, které mohou mít jen nepřímou souvis-
lost se zamýšlenou stavbou. Otázkou proto je, 
ve který okamžik začít tzv. aktivovat vznikající 
náklady do ocenění nedokončené výroby.

České účetní předpisy se problému časového 
vymezení aktivace těchto nákladů blíže nevěnu-
jí. V případě „standardní“ sériové či hromadné 
výroby s defi nicí okamžiku zahájení a ukončení 
výrobního cyklu nebývá problém. Stavební výroba 
je však specifi cká tím, že se jedná o kusovou 
výrobu s dlouhým výrobním cyklem.

Pro věcné i hodnotové vymezení vlastních nákla-
dů výroby je určující vymezení těchto nákladů 
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tak, jak je provedeno v § 49 odst. 5 Vyhlášky 
a následně šířeji pojednáno v interpretaci NÚR 
I-35. Okamžikem zahájení aktivace výrobních 
nákladů je tak okamžik vynaložení prvních nákla-
dů přeměny vstupů na výstupy (výrobních nákla-
dů). IAS 2 v této souvislosti hovoří o tzv. „costs 
of conversion“, tj. náklady způsobilé k aktivaci do 
nedokončené výroby. Příkladem těchto nákladů 
může být odměna architektonické kanceláři 
za zpracování stavebních plánů/projektové 
dokumentace či poplatek stavebnímu úřadu za 
vydání stavebního povolení. Tedy zahájení, resp. 
ukončení vynakládání výrobních nákladů je rov-
něž okamžikem zahájení, resp. ukončení aktivace 
nákladů do ocenění nedokončené výroby, resp. 
výrobků.

Konkrétní pravidla pro aktivaci výrobních nákladů 
musí být součástí účetní politiky developera. 
Základní pravidla pro tvorbu této účetní politiky 
by měla vycházet z interpretace NÚR I-35. Další 
oporu nabízí interpretace NÚR I-05 zabývající se 
náležitým stanovením okamžiku zahájení účto-
vání souvisejících nákladů spojených s pořízením 
dlouhodobého majetku a Interpretace I-33 zabý-
vající se správným určením okamžiku zařazení 
dlouhodobého hmotného majetku do užívání. 
Ač jsou tyto interpretace zaměřeny na jiný typ 
developerských projektů (konkrétně projekty 
realizované za účelem užívání nemovité věci), 
některá tam obsažená pravidla, resp. zásady lze 
zapracovat do účetní politiky developera i pro 
projekty výstavby staveb k prodeji. 

4.4 Náklady na odstranění 
stávající stavby
Náklady na odstranění stávající stavby zahrnují 
náklady na likvidaci (demolici) existující stavby, 
na jejímž místě má být vystavěna stavba nová 
a vedle toho také zůstatková (netto) hodnota 
této existující stavby evidovaná v účetnictví 
developera. Obě kategorie představují nevy-
hnutelné (příčinné, účelové) náklady daného 
developerského projektu a jako takové mají být 
zahrnuty do vlastních výrobních nákladů. Bez 
vynaložení těchto nákladů by nebylo možno 
projekt realizovat.

4.5 Přechodné využití 
nemovité věci
V praxi developerské činnosti dochází také 
k situacím, kdy se developer rozhodne ke koupi 
pozemku či jiné nemovité věci s neurčitým zámě-
rem jejich budoucího využití. K okamžiku pořízení 
tak neexistuje konkrétní developerský projekt 
a není možno ani s dostatečnou mírou jistoty 
tvrdit, že daná nemovitost bude využita k deve-
lopmentu, nebo že bude držena jako investice 
či přímo provozována/pronajímána. Developer 
tak stojí před otázkou, kam takovou nemovitost 
zařadit – zda jako zásobu či jako dlouhodobý 
majetek. Precizní návod k vyhodnocení tohoto 
problému obsahují Mezinárodní účetní standar-
dy, a to ve standardech IAS 40, IAS 16 a IAS 2. 
Základní pravidla obsažená v těchto standar-
dech pro klasifi kaci pozemků a staveb je možno 
shrnout takto: 
a) Pořídil-li developer nemovitost se zřejmým 

úmyslem developmentu, má být taková 
nemovitost od počátku evidována jako sou-
část zásob v působnosti IAS 2.

b) Pořídil-li developer nemovitost s úmyslem ji 
užívat, má být taková nemovitost od počátku 
evidována jako dlouhodobý majetek k užívání 
v působnosti IAS 16.

c) Pořídil-li developer nemovitost s úmyslem ji 
pronajímat, případně jako hmotnou investici, 
má být taková nemovitost od počátku evido-
vána jako investice do nemovitostí v působ-
nosti IAS 40.

d) Pokud k okamžiku pořízení nemovitosti není 
zcela jasné, jak s ní bude naloženo, resp. za 
jakým účelem bude využita, zařadí se tato 
nemovitost jako investice do nemovitostí 
v působnosti IAS 40. 

Mezinárodní účetní standardy obsahují taktéž 
pravidla pro přesuny mezi jednotlivými kate-
goriemi nemovitostí. Z pohledu developerů je 
nejběžnější přesun z „investic do nemovitostí“ 
(IAS 40) do „zásob“ (IAS 2). Jedná se o situ-
ace, kdy developer nakoupí např. pozemek se 
stávající stavbou s úmyslem stavbu odstranit 
a na pozemku realizovat vlastní developerský 
projekt. Tento projekt však ještě není připra-
ven a předpokládá se, že jeho příprava bude 
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nějaký čas trvat. Takový časový úsek může být 
i poměrně dlouhý (např. s vyčkáváním na změnu 
územního plánu dané lokality). Pořízený majetek 
proto v mezidobí využívá alternativním způso-
bem – zejména jej pronajímá. Po tuto dobu bude 
daná nemovitost klasifi kována jako „investice 
do nemovitosti“. Až poté, co developer rozhod-
ne o zahájení prací na developerském projektu 
(v návaznosti na to např. ukončí nájemní smlou-
vy, požádá o stavební povolení, zadá přípravu 
stavební dokumentace apod.), může být daná 
nemovitost re-klasifi kována z kategorie „inves-
tice do nemovitostí“ do kategorie „zásoby“. Aby 
standard IAS 40 zabránil účelovým přesunům 
mezi jednotlivými kategoriemi, obsahuje omezu-
jící podmínky, které obě musí být splněny, má-li 
k re-klasifi kaci dojít: 
1) nemovitost přestala splňovat defi niční znaky 

investičního majetku a
2) došlo k prokazatelné změně užívání nemovi-

tosti.

K porušení defi ničních podmínek pro klasifi kaci 
pozemku jako investičního majetku může dojít 
již v okamžiku, kdy management přijme rozhod-
nutí o změně využití nemovitosti (tj. rozhodnutí 
o přijetí developerského projektu). K re-klasifi -
kaci je však zapotřebí prokázat i změnu užívání 
nemovitosti – musí být tedy prokázáno zahájení 
developerských prací. Domnívám se, že nejlépe 
se změna užívání prokáže účelným a účelovým 
vynakládáním nákladů na realizaci developer-
ského projektu – developer tak penězi stvrzuje 
svůj záměr stavět a začne provádět kroky ve 
výstavbě. Okamžik zahájení developerských 
prací a vynakládáním souvisejících nákladů (tedy 
i okamžik re-klasifi kace pozemku z IAS 40 pod 
IAS 2) lze ztotožnit s vznikem prvních „costs of 
conversion“ podle IAS 2 (tj. náklady způsobilé 
k aktivaci do nedokončené výroby).

Ač výše uvedená pravidla pro klasifi kaci nemovi-
tých věcí v účetnictví nejsou obsažena v žádném 
ofi ciálním dokumentu regulujícím české účet-
nictví, jsem přesvědčen, že stejný koncept lze 
uplatnit i v prostředí českého účetnictví. České 
předpisy preferují formální zařazení nemovitých 
věcí do dlouhodobého hmotného majetku bez 
většího zřetele k jejich úloze v podnikatelském 

modelu účetní jednotky (tj. zda je to položka 
stálá či oběžná) a tedy koncept „dočasného 
umístění“ nemovitých věcí do dlouhodobého 
hmotného majetku po dobu jejich přechodného 
využití by měl být vyhovující.

4.6 Výpůjční náklady
Výpůjční náklady jsou náklady na užívání cizího 
kapitálu placené dlužníkem věřitelům, nejčastěji 
bankám, ale také držitelům dluhopisů a jiných 
úvěrových/dlužních nástrojů. S ohledem na speci-
fi čnost stavební výroby a s ohledem na specifi cké 
uspořádání podnikatelského procesu v rámci kor-
porátní struktury developerů (tj. tvorba účelových 
obchodních korporací pro jednotlivé developerské 
projekty), je na místě řešit otázku, zda výpůjč-
ní náklady účelově čerpaného cizího kapitálu 
(zejm. účelových bankovních úvěrů) jsou součástí 
vlastních výrobních nákladů či nikoli. Nahlížíme-
li na stavby budované v rámci developerských 
projektů jako na výrobky (resp. nedokončenou 
výrobu), pak je pro tuto úvahu relevantní usta-
novení § 49 Vyhlášky, které aktivaci výpůjčních 
nákladů do hodnoty zásob zakazuje a činí tak 
paušálně pro všechny typy zásob bez ohledu 
na specifi ka jednotlivých druhů zásob. Tím se 
zásadně odlišuje od regulace IFRS, kde standard 
IAS 2, ač sám nepředpokládá zahrnutí výpůjčních 
nákladů do kalkulace vlastních nákladů, odkazuje 
na standard IAS 23 s tím, že pro omezený, spe-
cifi cký okruh zásob, je vhodné zahrnout výpůjční 
náklady do kalkulace vlastních nákladů a tedy 
i ocenění zásob vlastní výroby. Standard IAS 23 
uvádí, že mezi tzv. „aktiva způsobilá k aktivaci 
výpůjčních nákladů“ nepatří zásoby produkova-
né v hromadné či sériové výrobě a dále zásoby, 
jejichž výrobní cyklus je krátký. Zásoby vznikající 
v rámci stavební výroby, která je svou podstatou 
výrobou kusovou o dlouhém výrobním cyklu, by 
se tedy v rámci IFRS „kvalifi kovaly“ jako aktiva 
způsobilá k aktivaci výpůjčních nákladů.  

Česká účetní regulace rovněž užívá koncept 
aktivace výpůjčních nákladů do hodnoty pořizova-
ných aktiv – tuto možnost dává Vyhláška v § 47 
pro dlouhodobá hmotná a nehmotná aktiva. 
Zahrnutí výpůjčních nákladů do pořizovací ceny 
kupované nemovitosti tak umožněno je, avšak 
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pro nemovitost vyráběnou v rámci stavební 
výroby developera toto umožněno není. Vzniká 
tak paradox, kdy proces nákupu nemovitosti, ač 
je zpravidla kratší než proces výstavby nemo-
vitosti, aktivaci výpůjčních nákladů umožňu-
je, zatímco v případě výstavby nemovitosti 
Vyhláška aktivaci výpůjčních nákladů zakazuje. 
Podstata účetnictvím popisovaného jevu je 
v obou případech stejná – pořízení nemovité 
věci si v mnoha případech žádá čerpat dodateč-
né fi nanční zdroje – nejčastěji cizí zdroje, zejm. 
účelové úvěry, které jsou zpoplatněny. Odměna 
placená věřitelům se tak stává nákladem přímo 
přiřaditelným k pořízení nemovité věci, jelikož 
vznik těchto nákladů je procesem pořízení přímo 
vyvolán. Z toho důvodu by, stejně jako další 
složky pořizovací ceny, měly být výpůjční náklady 
zahrnuty do hodnoty pořizovaného aktiva, bez 
ohledu na způsob jeho pořízení (koupí vs. vlast-
ními výkony).

Potřeba aktivovat výpůjční náklady z účelových 
úvěrových nástrojů do hodnoty zásob vlastní 
výroby, tj. zahrnout je do vlastních výrobních 
nákladů, vyplývá rovněž z ustanovení § 49 
Vyhlášky, které říká, že vlastní náklady zásob 
mají zahrnovat rovněž nepřímé náklady, příčinně 
přiřaditelné danému výkonu a vztahující se 
k období činnosti. V případě účelově čerpa-
ných bankovních úvěrů, které jsou poskytnuty 
konkrétní developerské společnosti (obvykle 
obchodní společnosti založené výhradně za 
účelem realizace developerského projektu), 
a jejichž použití je smluvně omezeno výhradně 
na výstavbu developerského projektu (tj. staveb-
ní výrobu), není pochyb o příčinné přiřaditelnosti 
nákladů vyvolaných čerpáním tohoto účelového 
úvěru k výrobku (tj. nemovité věci pořizované 
vlastní výrobou).

Developerské společnosti se tak při aplikaci 
pravidel obsažených v § 47 a 49 Vyhlášky musí 
vypořádat s vnitřním rozporem tohoto předpisu. 
Jediným správným východiskem je dle mého 
názoru, za použití § 7 odst. 2 ZoÚ zvolit a ve 
své účetní politice popsat takový účetní postup, 
který lépe (věrněji) prezentuje popisovanou 
skutečnost a v případě, že výpůjční náklady je 
možno označit za příčinně přiřaditelné a účelově 

čerpané, zahrnout tyto náklady do vlastních 
výrobních nákladů a posléze i ocenění zásob 
vlastní výroby. Jako opora může v tomto směru 
posloužit i odkaz na úpravu obsaženou v IFRS, 
konkrétně IAS 2 a IAS 23.

Závěrečné shrnutí
Stavby budované developery v rámci develo-
perských projektů realizovaných na vlastní riziko 
developera za účelem prodeje nemovité věci, 
je vhodné účtovat jako zásoby vlast-
ní výroby vznikající v rámci stavební výroby 
realizované developerem. Při tom se využije účtů 
skupiny 12.

Do kalkulace nákladů vlastní výroby 
(a tedy i ocenění zásob vlastní výroby) je zapo-
třebí zahrnout všechny přímé náklady 
a také všechny účelově vynaložené, přímo 
přiřaditelné nepřímé náklady. To se týká 
i takových nákladů, jako jsou: náklady na odstra-
nění stávající stavby vč. její zůstatkové ceny, 
výpůjční náklady i náklady přenášené z mateřské 
společnosti (tzv. korporátní náklady). U všech 
nákladů musí být posouzena a v případě potřeby 
prokázána jejich vazba (přímá či nepřímá) na 
výrobek (resp. nedokončenou výrobu), do jehož 
ocenění se náklad aktivuje. Není-li toto prokázá-
no, nemohou být náklady do kalkulace vlastních 
výrobních nákladů zahrnuty. 

K nákladům vznikajícím v důsledku tzv. vyvola-
ných investic lze podle současné legislativy 
a zavedené praxe přistupovat dvěma různými, 
avšak principiálně shodnými postupy. Tyto 
náklady je možno zahrnout přímo do oce-
nění zásob vlastní výroby (tj. budovaných 
staveb) a nakládat s nimi stejně jako s jinými 
složkami nákladů vlastní produkce. Alternativní 
postup spočívá v evidenci těchto vyvolaných 
investic jako samostatných položek zásob 
vlastní výroby a v okamžiku jejich pozbytí tyto 
položky odúčtovat stejným postupem, jako v pří-
padě odúčtování dokončených staveb v případě 
prodeje (tj. prodej výrobků).

Pro účetní zachycení tzv. „přechodného 
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využití staveb“ v případech, kdy k okamžiku 
nákupu není k dispozici realizovatelný developer-
ský projekt, lze doporučit zaevidování poříze-
ných staveb v rámci dlouhodobého hmotného 
majetku a účtovat o jejich využití tak, jako kdyby 
se jednalo o nemovitost nakoupenou za účelem 
dlouhodobého využívání, resp. pronájmu. Teprve 
v okamžiku zahájení prací na developerském 
projektu, jehož součástí dotčená stavba je, tedy 
v okamžiku, kdy developerská společnost začne 
vynakládat první výrobní náklady, je možno 
dotčenou nemovitost odúčtovat do zásob. 
Předpokládá se však, že k tomuto okamžiku 
již dotčená stavba není fakticky využívána a je 
připravena k demolici. Vlastní účetní postup 
pak bude obdobný jako při vyřazení nemovitosti 
za jakýmkoli jiným účelem, tedy nejprve budou 

Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Metodik účetnictví ve společnosti BDO Audit s.r.o., kde 
vedle účetně-metodické podpory auditních týmů zajišťuje 
školení v oblasti národní i mezinárodní regulace účetnictví 
a účetního výkaznictví. Též odborným asistentem na 
Katedře fi nančního účetnictví a auditingu Fakulty fi nanční 
a účetnictví VŠE v Praze. V lektorské i výzkumné činnosti 
se zaměřuje na oblast právní regulace a účetnictví 
podnikových kombinací a související problematiku 
oceňování podniků.

zúčtovány oprávky proti brutto hodnotě stavby 
a posléze se zbývající netto hodnota odúčtuje 
do ostatních provozních nákladů a zaeviduje se 
do kalkulace vlastních nákladů výroby. Společně 
s dalšími výrobními náklady tak hodnota likvido-
vané stavby vstoupí do ocenění nedokončené 
výroby.

Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Legislativa komentáře



31

Legislativa komentáře

Úvod do využití umělé 
inteligence v účetnictví
Rozvoj technologií ve společnosti změnil řadu oborů 
a účetnictví není výjimkou. Účetnictví je způsob evidence 
hospodářské činnosti a je tedy logické, že se musí vyvíjet 
spolu s činností, kterou se snaží evidovat.  

1 Současný 
stav – úvod do 
problematiky
Vývoj metod a technologií vedení účetnictví lze 
rozdělit do tří etap – ručně vedené účetnictví, 
mechanicky vedené účetnictví a elektronicky 
vedené účetnictví. Dovolíme si tvrdit, že nyní se 
nacházíme v poslední uvedené fázi, s čímž sou-
visí mimo jiné změna charakteru práce účetního, 
jelikož automatizace účetních procesů eliminuje 
velké množství „manuální” práce. 

Největším přínosem automatizace účetnictví je, 
že oproti ručnímu a mechanickému zpracování, 
kdy bylo nutné zaznamenávat hospodářské 
transkace do účetních deníků, sborníků a hlavní 
knihy, a následně z těchto záznamů sestavit 
jednotlivé účetní výkazy, při zpracování na počí-
tači stačí zaznamenat hospodářské transkace, 
které počítač dál sám zpracuje a potřebné knihy 
a výkazy vytvoří. To značně snižuje jak chybo-
vost, tak náročnost na čas při akceptovatelných 
nákladech, jelikož existuje pouze jediná databáze 
zaznamenaných transakcí (Mejzlík 2006). Elek-
tronická komunikace a vedení účetnictví s sebou 
nicméně přináší i řadu nových problémů, kterým 
je nutno čelit. Jedná se například o průkaznost 
dokladu (zdali se jedná opravdu o originál), čitel-
nost dokladu (má být doklad čitelný pro člověka, 
nebo počítač?), elektronickou archivaci účetních 
dat a samozřejmě i kompletní zabezpečení.

Jaká je ale aktuální úroveň účetní práce? Kde se 

nacházíme na pomyslné ose mezi ručním vede-
ním účetnictví a plně automatizovaným vedením 
účetnictví? Účetní profese se dnes již bez počíta-
če neobejde a asi bychom marně hledali někoho, 
kdo by vedl účetnictví na papíře. Nicméně pokud 
se podíváme podrobně, zjistíme, že velká část 
účetních stále účetní doklady tiskne a eviduje 
v papírové podobě. Takový přístup bychom mohli 
nazývat konzervativním, nicméně si dovolíme tvr-
dit, že je úzce spojen s legislativní úpravou účet-
ní profese, která za rozvojem technologií značně 
pokulhává. Jako příklad lze uvést terminologii, 
kdy se v platné legislativě  setkáváme s pojmem 
účetní knihy i přesto, že v elektronické podobě 
jsou účetní záznamy uchovávány v databázích. 
Rychlost rozvoje účetní profese v digitálním 
světě je úzce spojena s příslušnou legislativou, 
která musí tento trend podporovat.

Cílem tohoto příspěvku je charakterizovat možný 
budoucí vývoj účetnictví na základě aktuálně se 
rozvíjejících technologií a naznačit jejich praktické 
využití v účetní praxi.

2 Defi nice základních 
pojmů
V posledních měsících se stále častěji v médi-
ích a fi remních zpravodajích, ale i na školeních 
setkáváme s pojmy digitalizace, automatizace, 
robotizace a umělé inteligence. Nicméně tyto 
pojmy jsou často nesprávně zaměňovány, 
a proto je vhodné je defi novat a vůči sobě 
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vymezit. Termín digitalizace je dle Oxford Eng-
lish Dictionary (OED) defi nován jako zavedení 
nebo zvýšení využívání digitální nebo počíta-
čové technologie v organizaci (Oxford 2019). 
Henriette, Feki, a Boughzala defi nují digitalizaci 
jako změny v organizaci, které jsou vyvolány 
příchodem digitálních technologií (Henriette et 
al., 2015). Termín automatizace je pak vymezen 
jako technologie, díky které je vybraný proces 
nebo souhrn procesů prováděn bez lidské 
pomoci (Groover 2007). Ve své podstatě lze 
popsat hlavní rozdíl mezi digitalizací a auto-
matizací tak, že digitalizace je změna podoby 
nositele informace z hmotné na elektronickou, 
přičemž automatizace navazuje na digitalizaci 
a popisuje schopnost stroje vykonat proces 
bez lidského zásahu. Zatímco automatizace se 
týká jednotlivých procesů, robotizaci je možné 
defi novat jako autonomní, případně částečně 
autonomní vykonávání celých činností, u kterých 
mohou být podmínky výkonu variabilní. Murphy 
defi nuje robotizaci jako inteligentního robota 
nebo mechanickou bytost, která může fungovat 
autonomně (Murphy 2000). Umělá inteligence 
je označení pro schopnosti počítače (so� waru), 
které jsou srovnatelné se schopnostmi lidských 
bytostí, jako schopnosti porozumět, najít smysl, 
zobecnit nebo se poučit z předchozích zkušenos-
tí (Copeland 2019). Dá se říci, že umělá inteli-

gence je prozatím vrcholnou disciplínou ve vývoji 
technologií, které ovlivní i účetní obor. Následující 
kapitola je věnována jednotlivým oblastem, které 
souvisejí právě s umělou inteligencí.

3 Umělá inteligence 
Navzdory pokračujícímu pokroku v rychlosti výpo-
četní aktivity počítačů a kapacitě paměti dosud 
neexistují programy, které by mohly odpovídat 
lidské fl exibilitě v širších oblastech aktivit nebo 
v úkolech vyžadujících široké znalosti, které se 
člověk učí řadu let. Na druhé straně dosáhly 
některé programy úrovně výkonnosti lidských 
odborníků a profesionálů při plnění specifi ckých 
úkolů, takže umělá inteligence v tomto ome-
zeném smyslu je využívána v širokém spektru 
aplikací používaných v lékařské diagnostice či 
počítačovém vyhledávání a rozpoznávání hlasu 
nebo rukopisu (Copeland 2019). Výzkum v oblasti 
umělé inteligence se zaměřil především na násle-
dující složky inteligence: učení, uvažování, řešení 
problémů, vnímání a používání jazyka.

Úroveň a šíře učení odlišuje člověka od jiných 
živočichů, a právě tato vlastnost umožňuje 
samotný rozvoj vzorců chování a evoluci člověka.  
Z pohledu strojů je nutné uvést schopnost stro-

Tabulka č. 1

Pojem Anglický  výraz Angl.  zkratka

Digitalizace Digitalization Bez Zkratky

Automatizace Automation Bez zkratky

Robotizace Robotics Bez zkratky

Umělá inteligence Artifi cial intelligence AI

Strojové učení Machine Learning ML

Neuronová síť Neural Networks NW

Zpracování přirozeného jazyka Natural language processing NLP

Optické rozeznání znaků Optical character recognition OCR

Robotická automatizace procesů Robotic Process automation RPA

Zdroj: Vlastní tvorba 
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jového učení. Strojové učení je souhrn algoritmů 
a technik, které umožňují počítačovému systému 
‚učit se‘. Učením v daném kontextu rozumíme 
takovou změnu vnitřního stavu systému, která 
zefektivní schopnost přizpůsobení se změ-
nám okolního prostředí. Jako konkrétní příklad 
strojového učení lze uvést učení hluboké, které 
je založeno na technologii neuronových sítí, jež 
se v aktuálním technologickém světě nejvíce 
podobají lidskému mozku. Stejně jako se lidé učí 
z příkladů, umělé neuronové sítě se během učení 
přizpůsobují změně a nastavují si parametry pro 
specifi cké použití, jako je rozpoznání vzorů nebo 
klasifi kace dat. Vedle způsobu učení je neméně 
důležitý zdroj informací, kdy se počítač (so� -
ware) může učit z připravených dat, ale i z lid-
ského jazyka. Zpracování přirozeného jazyka 
je obor, jehož cílem je stav, kdy počítač dokáže 
porozumět jazyku člověka, a na základě získané 
informace se umět rozhodovat. Finální disciplí-
nou je rozvedení procesu na základě získaných 
informací a učinění úvahy, která není předdefi no-
vána, ale vychází ze získaných znalostí. 

Obrázek 1 popisuje vztah mezi umělou inteligen-
cí, strojovým učením, hlubokým učením, zpraco-

váním přirozeného jazyka, robotickou automati-
zací a do kontextu přidává datovou analýzu. Je 
z něj patrné, že umělá inteligence je založena 
na principech strojového učení. Strojové učení 
se zpravidla zakládá na algoritmech hlubokého 
učení nebo algoritmech zpracování přirozeného 
jazyka. Zde je nutné zdůraznit, že mezi ter-
míny umělá inteligence a strojové učení nelze 
vložit rovnítko. Strojové učení je součást umělé 
inteligence. Pokud se strojové učení použije 
jako samostatná technologie, nejde o umělou 
inteligenci. Hlavní rozdíl je v tom, že technologie 
založené na strojovém učení se neumí autonom-
ně rozhodovat. Z Obrázku 1 kromě rozdílu mezi 
umělou inteligencí a strojovým učením vyplývá 
také rozdíl mezi umělou inteligencí a robotickou 
automatizací. V tomto případě si lze pod umělou 
inteligencí představit stejný způsob rozhodování 
stroje (so� waru nebo technologie) tak, jako 
kdyby se rozhodoval člověk. V případě robotické 
automatizace procesů k žádnému rozhodování 
nedochází. Robotická automatizace se používá 
k automatizování primitivních procesů. Primitivní 
procesy zpravidla nemají nepředvídatelné vstupy, 
proto lze robotické automatizace procesů založit 
na podmínce “if this then that”.

Obrázek č. 1  Umělá inteligence a ostatní technologie
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4 Umělá inteligence 
v účetnictví
V případě umělé inteligence a účetnictví se jako 
první nabízí otázka nahrazení člověka na účetní 
pozici strojem, respektive technologií umělé 
inteligence. Zde je nutné rozlišit mezi účetním 
ve smyslu book-keeper a účetním ve smyslu 
accountant. V případě účetního ve smyslu 
book-keeper lze z povahy této činnosti očekávat 
nahrazení člověka strojem. Obsah této profese, 
respektive činností je plně předvídatelný, a proto 
se nabízí nahrazení technologií z oblasti robotic-
ké automatizace procesů. Společnost Deloitte 
ve svém výzkumu odhadla, že více než polovina 
pozic v oborech fi nancí, účetnictví, řízení pohle-
dávek apod. Je již nyní potenciálně nahraditelná 
stroji (Villiers 2017). V případě účetního ve smys-
lu accountant již nahrazení člověka strojem není 
jednoznačné. Zde se spíše nabízí využití umělé 
inteligence jako podpory pro jeho rozhodování 
nebo jako podpora na jiných, obdobných fi nanč-
ních pozicích. Technologie založené na umělé 
inteligenci mohou pomoci zejména v následují-
cích činnostech (ICAEW 2018):
– poskytování lepších a levnějších (levněji získa-

ných) údajů na podporu rozhodování,
– generování nových poznatků z analýzy dat,
– uvolnění času zaměřeného na hodnotnější 

úkoly, jako je rozhodování, řešení problémů, 
poradenství, rozvoj strategie, budování vzta-
hů a vedení,

– používání strojového učení pro zápis účetních 
záznamů a zlepšení přesnosti přístupů 
založených na pravidlech, což umožňuje větší 
automatizaci procesů,

– zlepšení odhalování podvodů pomocí sofi s-
tikovanějších modelů strojového učení „běž-
ných“ činností a lepší predikce podvodných 
činností,

– použití prediktivních modelů založených na 
strojovém učení k prognózování příjmů,

– zlepšování přístupu k nestrukturovaným 
datům, jako jsou smlouvy a e-maily, a jejich 
analýza prostřednictvím modelů hlubokého 
učení.

Závěr
Ačkoliv techniky umělé inteligence, jako je stro-
jové učení, nejsou nové a vývoj v této oblasti je 
velmi rychlý, jejich široké přijetí v účetnictví je stá-
le v rané fázi. Jak jsme uvedli v odstavcích výše, 
v aktuálním stavu účetní profese lze najít procesy 
nastavené z dob mechanizace. Aby bylo možné 
v širším měřítku aplikovat techniky umělé inteli-
gence v účetnictví, je nutné  pochopit a vymezit 
přínos umělé inteligence v účetní profesi. Aplikace 
nových technologií v čele s umělou inteligencí 
mají také značný dopad na audit účetních závě-
rek. Například díky digitalizaci lze sledovat, kdo 
a kdy přistupoval k vybranému souboru, a také 
co s daným souborem prováděl, což zvyšuje 
bezpečnost dat a souborů. Během auditu nemusí 
auditoři prohledávat papírové archivy pro doku-
mentaci, protože mají snadný přístup k digitálním 
souborům. To zase zvyšuje přesnost a efektivitu 
auditů a umožňuje auditovat až 100 % fi nanč-
ních transakcí fi rmy namísto vzorků. Bez pochyby 
se již nyní mění způsob práce v účetním oboru 
a v budoucnosti můžeme čekat změny další. 
Aktuálně lze předpokládat, že se vzestupem AI se 
od účetních bude očekávat přesun jejich rolí do 
poradenských pozic, aby zajistili bezproblémový 
chod automatizovaných procesů.

Príslušnost ke grantu 
Článek je zpracován jako výstup výzkumného 
projektu „Dopady digitalizace v účetnictví“ regis-
trován grantovou Agenturou pod registračním 
číslem IG105039.

Ing. Martin Kučera
Ing. Oto Křivanec
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Zrození controllingu 
aneb když už se to 
účetnictví vede…
Velké organizace mají celá oddělení, a nebo alespoň spe-
ciální pracovní pozici na to, aby získávaly a vyhodnocovaly 
data, která managementům fi rem pomáhají rozumět, co 
se u nich po ekonomické stránce děje. Tedy na čem fi rma 
vydělává, případně prodělává, a proč. Tato činnost se nazý-
vá controlling a vykonávají ji controlleři. 

Co mají ale dělat fi rmy, které žádného controlle-
ra nemají, například proto, že jsou tak malé, že 
by takováto specializovaná pozice byla přílišný 
luxus? Případně co mají dělat třeba i středně 
velké fi rmy, které – typický příběh – úspěšně 
rostly, aniž by se na plánování, rozpočtování, 
řízení nákladů a ziskovosti musely příliš ohlížet, 
nicméně které nyní dosáhly takového stádia 
vývoje, že už prostě v ekonomickém (ne)řízení 
nemohou pokračovat tak jako doposud?

Tento článek je o tom, co dělat v takovýchto 
situacích. Jinými slovy, jak zorganizovat účetnic-
tví fi rmy tak, aby údaje v něm obsažené mana-
gement fi rmy mohl a chtěl pro řízení fi rmy využít, 
a jakou roli v tom mohou sehrát právě účetní.

Poslední štace: 
účetnictví
Pojďme si nejprve zrekapitulovat pár věcí: 
účetnictví, jak všichni víme, je informační systém, 
který – alespoň teoreticky, koncepčně – má 
zobrazovat fi nanční situaci, výkonnost a změny 
ve fi nanční situaci dané organizace. Nicméně 
prakticky jde v případě malých, ale kupodivu 
i řady středně velkých organizací hlavně o to, že 

vést účetnictví je legislativou daná povinnost. 
Povinnost, která – a to by přiznali i manažeři 
a majitelé fi rem, kteří k účetnictví nijak zvlášť 
netíhnou – je spojena s některými příjemnými 
benefi ty, jako je zejména přehled o stavu majet-
ku (a z něj pak zejména pohledávek) a na druhé 
straně závazků. Lapidárně řečeno, kdybyste 
se zeptali manažerů a majitelů fi rem, k čemu 
je pro ně to, že se v organizaci účetnictví vede 
(samozřejmě pomineme-li, že „se to musí kvůli 
fi nančáku“), tak nejčastěji ocení, že účetnictví 
docela dobře umožňuje kontrolu nad tím, aby se 
majetek fi rmy nepoztrácel či nerozkradl, a aby 
bylo jasné, komu jsme co zaplatili (případně 
nezaplatili) a kdo naopak má zaplatit (případně 
zda už zaplatil) nám.

Jeden z Murphyho zákonů říká: „Když vše ostatní 
selže, přečtěte si návod.“ Tento zákon mě často 
napadá, když jsem zván do různých organizací, 
které začínají pociťovat, že „něco jako control-
ling“ by jim zřejmě dost pomohlo. Pro naše účely 
jej stačí jen drobně modifi kovat, asi takto: „Když 
už jste vyčerpali opravdu všechny představitelné 
možnosti, jak pro řízení fi rmy nepoužít účetnictví, 
použijte jej.“ Manažeři či vlastníci vynakládají 
často obrovské úsilí pro to, aby měli různá data, 
tabulky a přehledy o tom, jak se fi rmě a jejím 
střediskům nebo produktům daří. Ale nesmírně 
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často je to svět čísel budovaný paralelně s účet-
nictvím, respektive jako by účetnictví neexisto-
valo, jako by 90 procent všech těch údajů už 
nebylo někde v účetnictví zaevidovaných.

Takový stav není překvapivý. Dokonce bych řekl, 
že je bohužel hluboce zákonitý, a přitom nemá 
žádného jasného „viníka“. Spíše se zde sbíhají tři 
paralelně působící faktory.

Zaprvé, kdo nemá zrovna extrémní zálibu ve 
vytváření systémů všeho druhu (a přiznejme 
si, toto je jedna z dělících linií mezi účetními, 
kteří tuto zálibu spíše mají, a „zbytkem světa“, 
který této vášni zase tolik nepropadá), ten jde 
při získávání potřebných údajů logicky cestou 
nejmenšího odporu. Neboli, všechny přehledy, 
analýzy, tabulky vznikají tak, že se vezmou údaje, 
které jsou nejsnáze po ruce. A to účetní data, 
zejména v prvních fázích rozvoje něčeho, co 
by bylo možné nazývat controllingem, obvykle 
nejsou. Následně už se, opět logikou cesty 
nejmenšího odporu, systém rozvíjí tak dlouho, 
dokud to jde, což jinými slovy znamená, dokud 
nezačne kolabovat.

Zadruhé, jakkoli si my účetní můžeme říkat, „co 
je na tom proboha tak složitého“, je potřeba 
si přiznat, že účetní data bez vhodné transfor-
mace (rozuměj „polidštění“) nejsou pro ostatní 
zrovna srozumitelná. A my jako profese k jejich 
polidšťování zase nejsme tolik vedeni. Kolikrát 
se sám přistihnu, že vytvářím a distribuuji různé 
sestavy, které krom toho, co bude jejich uživatel 
zaručeně potřebovat, obsahují i pro něj nadby-
tečná data, různé sloupce, které tam shodou 
okolností také vyjely, tak už jsem je tam nechal. 
Jiný příklad z raných počátků mé konzultační 
kariéry – s účetními jedné fi rmy jsem se dohodl, 
že je vlastně díky systému účtování má dáti 
– dal docela praktické, pokud kvůli vazbě reportů 
na hlavní knihu budeme držet náklady s plusem 
(zůstatky má dáti) a výnosy mínusové (tak hezky 
se to hodí při zůstatcích na dalovém účtu). Co 
k tomu říct? Možná to, že kdyby se Komora 
certifi kovaných účetních někdy rozhodla pořádat 
své vlastní FuckUp Nights, byl by to horký 
kandidát na poučný příběh. Jednoduše, před 
ne-fi nančáky jsme byli za úplné blázny. Jak vědí 

tvůrci mobilních aplikací i informačních systémů, 
případně obecněji i produktoví manažeři a desig-
néři všeho možného: dobrý produkt či služba se 
pozná (mimo jiné) i tak, že neobsahuje naprosto 
nic nadbytečného, rušivého, nic, co by sebemíň 
komplikovalo porozumění a užití dané věci. Výstu-
py z účetnictví v tomto mají z tohoto pohledu 
často co dohánět.

Třetím zádrhelem je – alespoň z mé zkušenosti – 
to, že pro samotné účetní je těžké najít cestu, 
jak vstřícně nabízet data, která mají k dispozici, 
ostatním. A teď nejde jen o onu otázku překladu 
účetních dat do srozumitelné formy, jak jsem 
o ní psal výše. Jde víc o partnerské, sebevědo-
mé a vlídné nastavení mysli. Toho se nedosa-
huje snadno. Jak praví jeden profesní bonmot: 
účtárna je pracoviště, které se pozná tak, že se 
vždycky všechno dozví až jako poslední. Často 
nejprve připutuje dokument, „papír“, a až když 
se hlasitě ozveme, že bez dalších informací jej 
nelze rozumně zpracovat, dozvíme se i fragment 
příslušného příběhu, zhruba tak velký, aby bylo 
možné jen tak tak pokračovat v luštění té detek-
tivní záhady. S tím rozdílem, že číst si detektivku 
od Agathy Christie je docela zábava, zatímco 
skládat z nahodilých fragmentů podstatu nějaké 
hospodářské operace spíše frustrující ztráta 
času. A jak to přitom vypadá z druhé strany? 
Asi to také znáte: účetní je člověk, který řeší 
problém, o jehož existenci jste neměli absolutně 
žádné tušení, způsobem, kterému absolutně 
nerozumíte. V takové situaci nezahořknout, nežít 
v pocitu „kdyby se mě laskavě zeptali, já bych 
jim řekl/a, co si o tom všem myslím“, je jedna 
z osobnostních výzev profese účetní/ho.

Proč o tom všem tak mnoho píšu? Protože con-
trolling je nejen o systému, metodice, reportech, 
číslech. Je i o komunikaci, vysvětlování, podpoře, 
porozumění, nastolování klima, že jsme všichni 
na společné lodi a jde nám, když už ne o stejnou, 
tak alespoň podobnou věc. Bez těchto „měkkých“ 
aspektů se fungující „tvrdý“ systém nezrodí. 
Proto ona snaha pojmenovat, nahlédnout, a tím 
se alespoň z části vymanit z behaviorálních vlivů, 
které fungují jako klacky pod nohama při naší 
snaze o to, aby data z účetnictví zajímala i něko-
ho jiného než nás samotné.
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Zároveň je dobré si říct i konkrétněji, jak tedy 
na to. Následujících pět kroků uvádím tak, aby 
fungovaly jak pro interní účetní, tak i z pohledu 
účetních kanceláří, které pro své klienty účetnic-
tví vedou a chtěly by jim dát (a ještě lépe prodat 
☺) i určitou přidanou hodnotu, než jen „s námi 
budete mít daně i účetnictví v pořádku.“

5 kroků k zrození 
controllingu
První krok: zeptejte se
Smysluplné reporty, údaje o hospodaření, 
přehledy toho, jak se fi rmě daří, nemají žádnou 
objektivně správnou nebo univerzální podobu. 
Lidé ve fi rmách nemají rádi tabulky, ledaže by 
řešily nějakou jejich potřebu: problém, který 
mají, a který spočívá v nedostatku informací pro 
to, aby se mohli rozhodovat nebo mít pocit, že 
mají věci pod kontrolou. Proto začátek každého 
nastavování controllingového systému vypa-
dá úplně stejně: ptejte se kolegů, co za údaje 
používají, kde je nyní získávají, jak s nimi pracují, 
co jim na nich vyhovuje a co ne, a co si myslí, že 
by jim mohlo pomoci. Pro snazší porozumění je 
někdy možné přijít s vlastním návrhem nějakého 
reportu, ale jen když jste si jisti, že zvládnete 
rizika s tím spojená. Těmi jsou buď to, že proti-
strana může z pohodlnosti návrh odkývat (je to 
samozřejmě jednodušší než formulovat vlastní 
představu), anebo naopak to, že protistrana se 
vůči návrhu začne vymezovat, vysvětlovat, jak to 
je špatně, proč to nebude fungovat a podobně. 
Někdy se říká, že jediná smysluplná rada je ta, 
na kterou si člověk přijde sám; u controllingu 
to platí určitě. Můžeme proces hlídat, pomáhat 
s formulací apod., ale pokud jsme ve fi rmě, kde 
před námi v této oblasti nebylo nic nebo téměř 
nic, vždy je mnohokrát lepší věnovat čas tomu, 
aby si uživatelé přišli na to, co vlastně chtějí, 
než jim to nadekretovat. A to i přesto, že často 
i oprávněně víme, že pokud bychom to nadefi no-
vali sami, by bylo pro všechny rychlejší a poho-
dlnější.

Druhý krok: odhalte příběh fi rmy
Jedním z klíčových stavebních kamenů control-

lingu je manažerská výsledovka. Jak název napo-
vídá, je to výsledovka, nicméně od klasických 
„statutárních“ výkazů se liší tím, že by měla být 
nejen v každé fi rmě o trochu jiná, ale dokonce 
i v jedné fi rmě se v rámci času může poměrně 
dynamicky vyvíjet. Manažerská výsledovka je 
(v ideálním případě) jeden report formátu A4, 
který sumarizuje, zastřešuje naprostou větši-
nu všeho ostatního, co se v controllingu fi rmy 
odehrává.

Pro ty, kteří se s takovým výkazem nikdy nese-
tkali, doporučuji takové univerzální řešení celé 
řady problémů, kterým v dnešní civilizaci čelíme: 
vygooglujte si to. Podíváte-li se na obrázky 
generované pod heslem „management income 
statement“, uvidíte jak mnoho rozdílností, tak 
i mnoho společných prvků, kterými jsou: snaha 
začít od výnosů a postupně „odečítat“ náklady 
dle toho, jak moc blízce souvisejí s produk-
tem či poskytovanou službou. Přesvědčení, že 
méně je více, tedy že je dobré množství řádků 
držet na přijatelné úrovni a do většího detailu 
se buď „prokliknout“, umožňuje-li to konkrétní 
so� warové řešení (více viz další kroky), nebo 
se prostě podívat do navazujícího, detailnějšího 
reportu. Dále: vykazovat v manažerské výsle-
dovce jak data skutečnosti, tak i plánu, případně 
očekávané skutečnosti, případně jakékoli jiné 
srovnávací základny, která o skutečnosti něco 
napoví – například shodné období minulého 
roku, procentuální srovnání mezi skutečností od 
začátku účetního období k danému datu (tzv. 
YTD, Year To Date) a minulým rokem apod.

Limitem každé manažerské výsledovky bývá 
nejen „rozumný“ počet řádků a sloupců, ale i to, 
že jde právě o report, ve své podstatě dvouroz-
měrný objekt – v některých případech proto fi r-
ma preferuje raději než srovnání v čase využít ve 
sloupcích srovnání různých středisek, produktů, 
oblastí, obchodních zástupců atp. Prostě to, co 
je považováno za to nejdůležitější, co má být na 
první pohled managementem spatřeno.

Je pravda, že mnohost možností, spočívající 
v inspiraci Googlem, může být paralyzující. Na 
druhou stranu už z prvního kroku „ptejte se“ zís-
káte určitý pocit, co by mohlo být v manažerské 

Legislativa komentáře



39

Legislativa komentáře

výsledovce to možná nejdůležitější. A i kdyby to 
napoprvé nebylo přesně to ono, klíčové je nějak 
začít a celým procesem projít. Jak koneckonců 
uvidíme i v pátém, závěrečném kroku, práce 
nikdy nekončí.

Třetí krok: máte co nabídnout?
Otázka je to rétorická. Ano, máte – obrovské 
kouzlo účetních dat i pro neúčetní je jejich kon-
zistence, spolehlivost. Reálnou otázkou je spíše 
to, co dělat pro to, abyste měli co nabídnout, 
tedy – jinými slovy – co vše se v účetnictví 
i mimo něj musí odehrát, aby účetní data mohla 
být použita. Jako účetní nás při klasifi kaci nákla-
dů a výnosů samozřejmě (pominu-li nyní zcela 
daňový režim) nejvíc zajímá příslušnost k účtové 
skupině, potažmo syntetickému účtu. Je dobré 
si uvědomit, že z pohledu řízení toto není zas 
tak podstatné. Podstatné je, kde náklad vznikl 
a proč. Ke slovu tak přicházejí různé pomocné 
číselníky středisek, zakázek nebo projektů. Není 
zas tak důležité, kde se jaká informace eviduje, 
důležité je, že se tím způsobem eviduje konzis-
tentně a že je struktura číselníku připravena na 
to, aby s daty bylo možné v následujících fázích 
pracovat.

Co tím myslím? Představme si relativně jedno-
duchou fi rmu implementující u různých klientů 
různá so� warová řešení, která také sama vyvíjí. 
Základním nositelem všech nákladů a výno-
sů bude samozřejmě konkrétní zakázka, ale 
jak například připravím informaci o celkových 
výnosech a nákladech pro konkrétní so� warové 
řešení? Dobře, to může být relativně jednodu-
ché, prostě zakázky čísluji tak, aby ze samotné 
jejich identifi kace bylo patrné, jaký so� ware 
byl implementován. Ale co když chci zároveň 
i informaci, z jakých odvětví generuji největší 
tržby, tedy v jakých tržních segmentech se mi 
daří a v jakých nikoli?

Snazší, než snažit se všechny potenciální 
aspekty a úhly pohledu obsáhnout v tom, jak 
konstruuji ID dané zakázky, je smířit se s tím, 
že budou existovat určitá metadata, což není 
nic víc (a ani nic méně) než další charakteristika 
dané zakázky – u té tak mohu evidovat, jakého 
so� waru se týkala, ale třeba i že klientem byla 

fi rma spadající do segmentu „PR a marketingové 
agentury“, případně i – pokud chci vidět výkon-
nost jednotlivých prodejců – že byla získána 
člověkem XY. Na tomto základě pak lze údaje 
sdružovat, prezentovat, analyzovat.

Obdobně pak u nákladů lze přes určitý příznak 
vložený do de facto libovolné „kolonky“ účetního 
SW defi novat jejich charakter. Je to náklad přímo 
přiřaditelný zakázce? Tak tedy číslo zakázky. 
Potřebujeme detailnější kalkulaci zakázky, tedy 
jaké skupiny nákladů byly v zakázce obsaženy? 
Lze opět zavést separe strukturu (po technické 
stránce číselník obsahující strukturu kalkulačního 
vzorce) a identifi kovat náklad i takto.

Způsobů, jak propojit data z hlavní knihy s těmito 
metadaty, je povícero. Existují samozřejmě speci-
alizovaná controllingová řešení, ale bavíme-li se 
o vznikajícím controllingu, je to jako jít s kanónem 
na vrabce. Řada účetních so� warů už celkem 
standardně obsahuje určité zárodky Business 
Intelligence (případně Corporate Performan-
ce Management, chceme-li používat aktuálně 
módnější pojem) modulů, které umožňují data 
prezentovat. Nicméně v počátcích je nejpružnější 
starý dobrý MS Excel, jeho kontingenční tabul-
ky a jedna jediná funkce, umožňující propojit 
účetní data s metadaty z číselníků zakázek, totiž 
SVYHLEDAT (VLOOKUP v anglické verzi). O moc 
víc pro první rok nepotřebujete, a když není fi rma 
a její controlling příliš složitá, zjistíte, že o moc 
víc nepotřebujete ani později.

Zároveň mějme na paměti, že zpracováváme 
controlling relativně menších fi rem, tj. v rámci 
účetního systému neusilujeme o rozvrhování 
nepřímých nákladů dle různých rozvrhových 
základen atp. To ale není problém. Jako leckde, 
i zde platí pravidlo 80:20, tedy že s 20 procenty 
potenciálně možného úsilí realizujeme 80 procent 
informačního efektu z pohledu řízení. Rozvrhnout 
nepřímé náklady často stačí až na úrovni excelo-
vého reportu. Škoda Auto nebo ČEZ by s tím asi 
nepochodily, ale pro většinu klientů, kteří zatím 
nemají specializovanou pozici controllera, to 
bohatě stačí.

Samostatnou otázkou také je, zda nabízet 



uživatelům spíše data, nebo už hotové reporty. 
V datech se nezkušený uživatel může utopit, 
hotové reporty se pro něj zase stávají černou 
skříňkou. Navíc skříňkou, která může často, než 
se vše odladí, vzbuzovat pocit ve stylu „tolik 
práce to stálo a nevidím tam to, co zrovna teď 
potřebuju“. Nicméně zde nezbývá než odhad-
nout míru fi nanční i počítačové gramotnosti 
uživatele. Je řada fi nančních i obchodních ředite-
lů, kteří nejraději dostanou kontingenční tabulku 
a vše potřebné už si v ní najdou, ale zejména 
u nefi nančních pozic platí, že v první fázi raději 
report a nad ním pak případně diskutovat o dal-
ších potřebách.

Čtvrtý krok: sledujte jen to, 
co je plánováno
Jeden z nejzrádnějších principů v controllingu 
je „tohle budeme taky sledovat, třeba se nám 
to bude někdy k něčemu hodit.“ Pro příklady 
není potřeba chodit nijak daleko – stačí si vzít 
běžný účtový rozvrh, respektive jeho analytic-
kou část – typicky plná pohrobků, účtů, které 
asi kdysi komusi na cosi sloužily, ale nyní už to 
nikomu smysl příliš nedává. Ale není to jen o his-
torické zátěži, kterou si s sebou účetní systémy 
logicky nesou. Velkým pokušením při navrhování 
controllingu fi rmy je snaha vybudovat univerzální 
a robustní systém, který umožní vidět data tak, 
a ještě trochu jinak, a možná ještě i takhle… 
Princip „méně je více“ platí i zde. Když si nejsem 
jistý, že něco opravdu potřebuji, nemá smysl 
plýtvat na to energií – vytváří se tak jen hlušina 
reportů, v kterých i podstatné údaje daleko 
snáze zapadnou.

Zlaté controllingové pravidlo zní: sledujte jen 
to, co jste schopni (a častěji spíše ochotni) 
plánovat. Proč? Protože fi nanční řízení spočívá 
v porovnávání skutečného stavu s naší před-
stavou o tom, co je žádoucí, chtěné, cílené. 
A co mi vlastně říkají data skutečnosti, pokud 
proti nim nemohu postavit plán, tedy svoji 
představu o tom, jak by to mělo být? Jistě, pro 
plnou aplikaci tohoto pravidla je zapotřebí dosti 
kuráže a v reálné praxi je to skoro vždycky tak, 
že zatímco plán zůstává na určité míře agregace 
(například hospodářský výsledek určité pobočky 
nebo střediska), v datech skutečnosti se lze 

podívat i do většího detailu, například jednot-
livých účtů. Nicméně otazník nad výpovědní 
hodnotou takových údajů zůstává. 

Pátý krok: zeptejte se
Moment, není toto chyba tisku? Ten krok už tu 
někde byl… Ano, na začátku. Je dobré počítat 
s tím, že controlling je živý organismus a není 
problém, pokud se zejména zpočátku struktura 
reportů třeba i docela dramaticky mění na zákla-
dě reakcí uživatelů. Máloco se napoprvé povede 
na výbornou, respektive tak, aby už neexistoval 
další prostor pro zlepšení. Je známá věc, že 
výkonnější jsou fi rmy, které se nebojí zkoušet 
nové věci, ale zároveň také reagovat na vývoj 
- tj. například v případě špatného rozhodnutí 
netrvat na tom, co zjevně nefunguje, a rychle se 
adaptovat. Stejně tak i controlling, který reaguje 
na to, co v něm jeho uživatelům schází, případně 
jak se v průběhu času příběh fi rmy mění, je ten, 
který dlouhodobě přináší fi rmě vyšší přidanou 
hodnotu. Z toho také plyne poměrně osvobo-
zující poznání, že „to stejně budeme časem pře-
dělávat“. Pokud si tedy člověk není na začátku 
úplně jistý, nevadí. Důležité je vykročit, reagovat 
na zpětnou vazbu od uživatelů, a takto, krok za 
krokem a rok za rokem jít v budování funkčního 
controllingu dál.

Ing. Ondřej H. Matyáš, Ph.D.
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Etika v účetní praxi: 
obecné principy, 
historické souvislosti 
a aktuální otázky 
Morálka a etika jsou v každodenní komunikaci synonymně 
pociťované termíny používané k popisu procesu nebo 
výsledku lidské činnosti, kterou považujeme za správnou. 
Mezi těmito termíny ovšem formální odlišení existuje.

1 Úvod do 
problematiky  
Dle učebnic fi lozofi e představuje morálka shodu 
jednání s vlastním svědomím. Etika je naproti 
tomu disciplína fi lozofi e zkoumající, jaký způsob 
jednání vede k optimálnímu stavu lidské společ-
nosti obecně, a následně se pokouší o odvození 
norem, které by žádoucí jednání měly defi novat. 
Fundamentální otázkou etiky je tedy nalézt 
a oddělit od sebe dobré a špatné. 

Stejně jako prakticky všechny obory lidské 
činnosti je také účetnictví předmětem zájmu 
etického zkoumání. Klíčovou otázkou je, jakým 
způsobem lze principy, na kterých je účetní pro-
fese postavena, podpořit tak, aby byly výstupy 
její činnosti eticky robustnější. Takovéhoto cíle 
je možné dosáhnout pouze prostřednictvím 
etického chování individuálních účetních, kteří ve 
svojí praxi narážejí na celou řadu etických dile-
mat, jež jsou nuceni řešit. V tomto smyslu bude 
také tento příspěvek strukturován. Nejprve bude 
uveden obecnější vstup do problematiky popi-
sující etické systémy jak se v historii společnosti 
utvářely. Poté budou popsány etické kodexy, 
kterými účetní profese, ale také konkrétní fi rmy 
disponují, aby jejich prostřednictvím normovaly 

eticky žádoucí chování. Následně budou diskuto-
vány současné etické výzvy, kterým nyní účetní 
profese čelí. 
Poslední část příspěvku se pak bude týkat etiky 
individuální v aplikaci na účetní kontext. Cílem 
příspěvku není na všechny problémy etiky v účet-
nictví odpovědět, spíše naznačit způsob jejich 
pojetí a sumarizovat souvislosti pochopené díky 
již uskutečněnému výzkumu. 

2 Zdroje etiky 
a morálky 
Etickými otázkami se historicky zabývaly přede-
vším společenské vědy. Přístup byl postaven na 
předpokladu, že člověk je zcela nepopsaná kniha 
a eticky optimálního společenského stavu může 
být dosaženo pouze vynucováním stanove-
ných etických principů. V dějinách fi lozofi ckého 
myšlení byly rozlišeny dva primární pohledy na 
etiku, kterými jsou deontologie a konsekvencio-
nalismus. 

Deontologie je dílem německého fi lozofa Imma-
nuela Kanta a stanovuje, že morálnost lidského 
jednání má být posuzována dle předem stano-
vených kritérií, zatímco výsledný efekt tohoto 
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jednání není relevantní. Kant zavádí termín 
„kategorický imperativ“, který má být etalonem 
absolutně správných a univerzálně platných 
požadavků řídících veškeré etické jednání (napří-
klad nikdy nelhat). 

Konsekvencionalismus je v jistém smyslu pravým 
opakem deontologie. Pro etické posouzení 
lidské akce je jediným měřítkem efekt, který 
vyvolala celková suma benefi tů z něj plynoucích 
dle principu maximalizace užitku pro co největší 
množství jedinců.

Pokud jde o morálku, s příchodem Darwinovy 
evoluční teorie začíná převažovat naturalistické 
pojetí, které pracuje s hypotézou, že schopnost 
morálního rozhodování je u druhu homo sapiens 
projevem adaptivní strategie umožňující sociální 
soužití. Člověk není úplně nepopsaným listem, 
rudimentální morálka je v něm zakotvena gene-
ticky. Tento pohled popularizoval britský biolog 
Richard Dawkins (1976), který dokládá biolo-
gický původ morálních aspektů lidského jednání, 
jakými jsou altruismus, reciprocita a kooperace. 
Naturalistický přístup v pohledu na morálku byl 
podpořen také pokroky v neurovědě, která dala 
za vznik novému odvětví zvaného neuroetika, 
jenž se pokouší popisovat procesy zajišťující 
morální rozhodování, a to pomocí výzkumu lid-
ských mozků. Průběžné závěry neuroetiky ukazu-
jí, že individuální vztah k fi lozofy zkonstruovaným 
konceptům deontologie a konsekvencionalismu 
nachází svůj evolučně determinovaný protějšek 
v kognitivních schopnostech mozku. Zatímco 
tendence řídit se deontologií je generována evo-
lučně starším aparátem intuicí a emocí, vztah ke 
konsekvencionalismu, jenž spočívá v analytickém 
kalkulu, je vázán na evolučně mladší racionalitu 
(Tvrdý, 2015). 

Pohled na etiku je pak v různých kulturách či 
národech a obdobích odlišný. Mnozí autoři se 
shodují, že převažující celospolečenský pohled 
na to, co je správné a co není, je formován na 
základě následujících kulturně antropologických 
faktorů: 

– význam kladený na individuální autonomii ve 
srovnání s významem prospěchu kolektivního,

–  míra akceptování aktuální distribuce moci, 
–  význam rizika a nejistoty v daném prostředí. 

V tomto smyslu se vyslovují například známé 
osobnosti fi lozofi e etiky Peter Singer (2011) 
a Steven Pinker (2012). Lze doplnit, že dalším 
kulturním aspektem, který má na pojetí etiky 
zvyšující se vliv, je tématika rozdělení hodnot 
dle genderu – maskulinita je spojovaná s peně-
zi a vlastnictvím, zatímco feminita váže lidské 
vztahy. Dle poznatků generových studií bude 
etické jednání chápáno v budoucnosti také tímto 
prismatem.         

3 Etické kodexy 
a etické vzdělávání
Zavádění etických kodexů v podnicích, lze poprvé 
zaznamenat v USA v 50. letech 20. století 
a následně pak silněji od 70. let, kdy je ame-
rické fi rmy začaly vyvíjet také pro své evrop-
ské pobočky. Obsah etického kodexu podléhá 
určité variabilitě v závislosti na velikosti podniku 
a provozním prostředí. Z praxe známe anglické 
názvy jako „code of ethics“, „business code“, 

„code of practices“, „business principles“, „code 
of conduct“. V tomto příspěvku jsou všechny 
tyto typy dokumentů zahrnuty pod pojmenování 
„etický kodex“, který je defi novaný jako „psaný 
formální dokument obsahující etické standardy 
a návody zaměřené na chování zaměstnanců 
a celé fi rmy“ (Schwartz, 2002). Koncept etického 
kodexu prodělal evoluci způsobenou změnami 
sociálních a ekonomických potřeb. Zatímco v 50. 
letech 20. století se etické kodexy omezovaly na 
popis fi remní mise, hodnoty a cíle, které udávaly 
zaměstnancům směr tak, aby fi rma maximalizo-
vala svůj zisk, dnes jsou etické kodexy orientová-
ny také ke společenským potřebám a zdůrazňují 
fi remní odpovědnost. Ve světle účetních skandálů 
fi rem Enron a WorldCom byl v roce 2002 přijat 
zákon Sarbanes-Oxley Act (SOX), jež zavazuje 
podniky, jejichž cenné papíry jsou kótované na 
amerických burzách k tomu, aby etickým kode-
xem disponovaly. 

Etické kodexy v posledních letech zavádějí také 
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profesní organizace. Profesní etické kodexy mají 
defi novat individuální chování pracovníků dané 
profese. Nejvýznamnějším kodexem určeným pro 
auditory a účetní profesionály je etický kodex 
IFACu sdružující 175 účetních organizací ze 130 
zemí světa, vydaný prostřednictvím Rady pro 
mezinárodní etické standardy účetních (IES-
BA –  e International Ethics Standard Board 
for Accountants). Tento kodex zdůrazňuje, že 
odpovědností účetních profesionálů je provádět 
rozhodnutí s ohledem na veřejný zájem. Kodex 
defi nuje fundamentální etické principy, kterými 
jsou: 

– integrita, 
– objektivita, 
– profesionální kompetence,
– zachování mlčenlivosti, 
– profesionální chování. 

Tento kodex dále nabízí základní koncepci, která 
po účetních profesionálech vyžaduje identifi -
kovat, evaluovat a aktivně adresovat ohrožení, 
která mohou způsobit, že fundamentální etické 
principy nebudou při realizování účetní praxe 
naplněny, jsou to:

–  soukromé zájmy (selfi nterest), 
–  kontrola svojí vlastní práce (selfreview), 
– podmíněné obhajování (advocacy), 
– familiárnost (familiarity), 
– zastrašování (intimidation). 

V krajním případě může být důsledkem porušení 
kodexu zánik členství v profesní komoře, jde-li 
o etický kodex profesní, popřípadě rozvázání 
pracovního vztahu se zaměstnancem, pokud 
byl porušen etický kodex fi remní. Zaměstna-
vatel ovšem musí mít na zřeteli skutečnost, že 
porušení etických zásad zaměstnancem nemusí 
vždy znamenat porušení zákonů, je-li rozvázání 
pracovního poměru iniciováno bez ohledu na 
pracovní právo, mnohé jurisdikce umožní dotče-
nému zaměstnanci se proti takovému rozhodnutí 
efektivně bránit.

Téma zavádění etických kodexů a jejich účel 
se stalo také předmětem vědeckého zkoumá-
ní. Marnburg (2000) popisuje smysl zavádění 

etického kodexu v zájmu o dosažení behaviorální 
změny zaměstnanců nebo udržení chování již 
dostatečně eticky kvalitního. Brinkmann a Imms 
(2003) identifi kují šest základních funkcí, které 
má vzhledem k zaměstnancům etický kodex plnit.
 
1. Zvýšit individuální morální povědomí.
2. Podpořit schopnost rozpoznat morální 

aspekty řešeného dilematu.
3. Komunikovat etický ideál a kolektivní etické 

vědomí podniku.
4. Potlačit cynismus a hrubé jednání ke kole-

gům.
5. Podpořit ochotu nacházet dialog a řešit 

spory nekonfl iktně.
6. Motivovat ochotu neskrývat diskutabilní 

obchodní praxi.  

Výzkum Wotruby, Chonka a Lee (2001) uká-
zal, že vnímaná užitečnost etického kodexu je 
pozitivně korelována s úrovní jejich obeznáme-
nosti mezi členy profesní komory či zaměstnanci. 
McDonald a Nijhof (1999) vytvořili rámec pro 
implementaci etických programů, jenž by měl 
pozitivně stimulovat morálně odpovědné chová-
ní. Aby byl program implementován efektivně, je 
vyžadováno splnění pěti základních podmínek.

1. Povědomí o formálních cílech podniku 
a neformálních norem.

2. Přítomnost vhodných rozhodovacích proce-
dur.

3. Správná alokace zdrojů.
4. Přítomnost nutných dovedností.
5. Osobní záměr chovat se eticky.

Jsou-li tyto podmínky splněny, pak může být 
dle autorů zavedení etického kodexu efektivním 
způsobem, jak dosáhnout žádoucího etického 
chování. Naopak, pokud vhodné podmínky 
vytvořeny nejsou, samotné zavedení etického 
kodexu bude mít na chování zaměstnanců 
vliv nevýznamný, jak potvrzují i Doig a Wilson 
(1998). Lee a Youshihara (1997), kteří analyzo-
vali japonské a korejské podniky, docházejí ke 
zjištění ještě triviálnějšímu, dle těchto autorů je 
etické chování determinováno především indi-
viduální hodnotovou hierarchií, nikoliv etickými 
kodexy. Ke stejným závěrům dospěli také Glenn 
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a Van Loo (1993). Fischer (2001), který zkoumal 
využívání etických kodexů v britských podnicích 
dokonce zjistil, že zavedení etického kodexu 
přispívá k potlačení osobní morální integrity 
a omezuje rozvoj šířeji chápané morální odpo-
vědnosti jdoucí za rámec normativně defi nova-
ných instrukcí. 

Ve zvláštním vydání odborného účetního časo-
pisu Issues in Accounting Education publikovali 
Gaa a  orne (2004) zjištění, že etické vzdělává-
ní na universitní úrovni není věnována dosta-
tečná pozornost a tento názor byl podpořen 
i dalšími soudobými výzkumy. Tato situace 
ovšem doznala v následujících obdobích změny 
a v současnosti zřejmě všechny významnější 
účetní organizace zahrnují do svých vzdělávacích 
programů také etické moduly. 

V této souvislosti je nutné také doplnit, že 
významným faktorem přispívajícím k eticky kva-
litnějšímu fi remnímu prostředí je dobré fi remní 
klima. Zjištění o významné korelaci mezi stavem 
fi remního klimatu a motivovaností zaměstnanců, 
jejich absentérismem, úrovní stresu, zájmem 
o svoji práci atd. bylo publikováno v řadě studií, 
mezi jinými například v doktorské práci Dennise 
Rose (2005) nebo v publikaci Healthy and Pro-
ductive Work (Griffi  n M. A., P. M. Hart a Willson 
Evered, 2000). Kromě toho bylo zjištěno, že 
etické klima podniku je částí podnikové kultury 
a jak postulují Victor a Cullen (1988), hodnoty 
podnikové kultury přecházejí podvědomě do cho-
vání zaměstnanců prostřednictvím formálních 
a neformálních podnikových sociálních struktur. 
Clikeman (2003) a Appelbaum (2005) potvrdili, 
že kulturní hodnoty a vlivy mají potenciál překo-
nat naučené jednání, které zaměstnanci získali 
prostřednictvím profesního vzdělávání (v dobrém 
i špatném).

4 Aktuální etické 
otázky 
Jak známo, různí lidé mají k morálním otázkám 
různý vztah a pro lidi působící v účetních profe-
sích tomu nebude jinak. Žádoucí etické chování 

účetních je ovšem v jistém smyslu pohyblivým 
cílem. Etická dilemata, která byl účetní nucen 
řešit před 100 lety, nejsou totožná s těmi, 
kterým je účetní profesionál vystaven v součas-
nosti, v níž se vyskytují nové fenomény jako jsou 
požadavky na instantní komunikaci, kybernetická 
bezpečnost, kryptoměny, automatizace, umělá 
inteligence, či „velká data“. Firma může být napří-
klad konfrontována s následující situací: Proběhl 
hackerský útok a veškerá data fi rmy byla vyma-
zána z fi remních serverů. Hackeři za navrácení 
dat požadují výkupné v bitcoinech, jejichž pohyb 
nelze stopovat, jako například transfery bankovní. 
Eticky správným postupem může být výkupné 
nevyplatit. Objektivní rozhodování účetního je 
ovšem kompromitováno, jelikož je zde hrozba, že 
data budou zneužita a zničena. Kromě toho zde 
účetní nedodržel svoji další fundamentální etic-
kou povinnost, kterou je zachování mlčenlivosti, 
jíž je vázán ke svým klientům, jelikož nezajistil 
dostatečnou ochranu svěřených dat.

K dispozici je studie s názvem Ethics and trust in 
a digital age účetní organizace ACCA (Association 
of Certifi ed Chartered Accountants) prováděná 
v prvním čtvrtletí roku 2017, která mapovala 
současné etické výzvy prostřednictvím výzkumu 
na více než 10 000 vlastních členech ze 158 zemí 
světa. 93% respondentů souhlasilo s tvrzením, 
že etické chování pomáhá budovat vzájemnou 
důvěru. 19% respondentů se vyslovilo, že byli 
v předchozích 12 měsících vystaveni tlaku, který 
po nich vyžadoval opuštění základních etických 
principů. 24% respondentů zaznamenalo ve 
svém pracovním okolí chování, které se s etický-
mi principy neslučovalo a 19% respondentů si 
takového chování všimlo ve fi rmě svého klienta. 
Pokud již k porušení etických principů došlo (ať 
již ve vlastním chování nebo to bylo vypozoro-
váno v okolí), jednalo se o porušení následujících 
principů s uvedenou mírou:            

Integrita   51%
Profesionální chování 44%
Objektivita  42%
Profesionální kompetence 33%
Zachování mlčenlivosti  19%

Co se týče etických ohrožení, která mohla ovlivnit 

Informace



46

chování respondentů nejčastěji, jednalo se 
o následující rozložení:

Soukromé zájmy  24%
Familiárnost  24%
Zastrašování  21%
Kontrola vlastní práce 17%
Obhajování    14%

Dalším kvantifi kovaným tématem byl náhled 
respondentů na předpokládané nejčastější 
příčiny etických selhání v následujících 10 letech. 
Jako nejčastější předpokládaná příčina byla 
respondenty identifi kována hrozba ztráty klienta 
a obava z neudělení další zakázky. V tom-
to případě by předpokládalo tlak na etické 
kompromisy, v jejichž důsledku by mohl být 
klient zachován a zakázka udělena celkem 64% 
respondentů. Již s větším odstupem následuje 
hrozba etických kompromisů z titulu dlouhodo-
bých vztahů s klientem (37%) a nereportovaný 
konfl ikt zájmů při poskytování poradenství 
klientovi (32%).

V roce lednu 2019 provedla společnost KPMG 
průzkum zaměřený na očekávaný vývoj přístupu 
k fi remní etice mezi 220 řediteli odpovědnými 
za fi remní etiku napříč mezinárodními fi rmami 
podnikajícími v mnoha odvětvích. Respondenti 
očekávají zvyšující se důraz na co nejrychlejší 
identifi kaci eticky problematického jednání a také 
na schopnost fi rem tyto případy rychle vyšetřo-
vat. Z tohoto důvodu respondenti předpokládají 
nutnost integrovat vyšetřovací funkci fi rem do 
oddělení zabývajících se etikou, řízením rizik či 
oddělení lidských zdrojů. Ze stejného důvodu 
budou do analýz vyhodnocujících výsledky etic-
kých vyšetřování zapojeny moderní informační 
technologie, díky nímž bude snadnější odhalovat 
jak příčiny neetického jednání, tak i jeho trendy. 
Tyto znalosti umožní fi rmám přicházet s efektiv-
nějšími preventivními opatřeními v rámci všech 
procesů fi remního řízení.     

5 Teorie kognitivního 
morálního rozvoje
Veškeré úvahy o etice nakonec vždy končí u pro-
jevů morálky jednotlivce. Koncepční uchopení 
této skutečnosti nabídl Lawrence Kohlberg 
(1969), který bývá zmiňován i v odborné fi nanční 
literatuře obsahující etické kapitoly. Kohlberg 
ve svojí teorii kognitivního morálního rozvoje 
rozlišuje tři stádia, která jsou rozdělena dle 
způsobu morální argumentace, jíž člověk pro 
svá rozhodnutí používá. Centrem pozornosti je 
způsob, jakým bylo morální rozhodnutí dosaženo, 
nikoliv jeho samotný obsah.

Úroveň 1 — předkonvenční
Na této úrovni provádějí lidé rozhodnutí, aniž 
by je vztahovali k etickému kontextu situace. 
Relevantním kritériem je pouze otázka, jakým 
způsobem budu odměněn/potrestán, dopustím-
li se aktivity, kterou zvažuji. Toto zvažování může 
nabývat i méně prvoplánových forem. V rámci 
této úrovně lze například nabídnout pomoc 
přetíženému kolegovi, ovšem pouze tehdy, je-li 
pravděpodobné, že poskytnutá pomoc bude 
v budoucnu opětována.

Úroveň 2 — konvenční
Na této úrovni lidé upravují svá jednání v závis-
losti na tom, jaká jsou na ně kladena očekávání 
ze strany jejich bezprostředního sociálního okolí 
(přátelé, kolegové). Při vyšším stupni této úrov-
ně upravují lidé své aktivity v závislosti na širších 
sociálních a kulturních očekáváních, přesahujících 
očekávání nejbližšího okolí. Vedení podniku může 
například nabídnout lepší pracovní podmínky 
pracovníkům v zemích třetího světa, aniž by je 
k tomu povinovaly jakékoliv právní normy.

Úroveň 3 — postkonvenční
Lidé upravují své chování dle základního žebříčku 
společenských a kulturních hodnot, popřípadě 
univerzálních etických principů spravedlnosti 
a práv. Operování na této úrovni může být 
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zaplaceno osobním postavením, jelikož může po 
člověku vyžadovat překročení právě platných 
sociálních norem, jsou-li tyto v konfl iktu s univer-
zálnějšími etickými principy. 

K tomuto konceptu se vyslovili různí bada-
telé zabývající se otázkami etiky v účetnictví 
a soukromé sféře. Předpokládá se, že účetní 
profesionálové by se měli nacházet na úrovni 2 
této hierarchie morálního zdůvodňování, jelikož 
musí být v souladu s principy reportingových 
standardů a společenskými regulacemi. Řešené 
dilema je rozpoznáno jako dilema etické pouze 
tehdy, disponuje-li osoba před něj postavená, 
určitou úrovní etické senzitivity. Jsou-li účetní 
profesionálové senzitivní k etickému komponen-
tu vzniklé situace, pak je pravděpodobné, že 
budou mít tendenci svá rozhodnutí stavět spíš 
na morálním zdůvodňování, než na heuristickém 
přístupu, kterým je například maximalizace zisku 
(Hooks a Tyson, 1995). Je proto zásadní, aby 
byl etický komponent situace rozpoznán ještě 
před tím, než je rozhodnutí přijato (Armstrong, 
2003; Jones, 1991). Problémem ovšem je, že 
etické aspekty situace mohou být vnímání aktérů 
skryty, jelikož nedisponují dostatečnou etickou 
sensitivitou. Ačkoliv jsou etické kodexy dobrým 
vodítkem, je nutné si uvědomit zejména to, že 
etické jednání je opřeno primárně o morální 
zdůvodňování. 

Například Ponemon (1993) zjistil, že auditoři 
s vyšší úrovní morálního zdůvodňování dokáží 
přesněji vyhodnotit auditní rizika a lépe odhad-
nout detekci materiální účetní chyby. Jiný 
výzkum ukázal, že auditoři s rozvinutějším 
etickým vnímáním spoléhají při řešení situací 
více na úsudek a méně na předepsané technické 
standardy (Ponemon a Gabhart, 1990; Swee-
ney a Roberts, 1997), kromě toho jsou také 
odolnější vůči tlaku ze strany klientů, přičemž 
auditoři nacházející se na nižší úrovni etického 
zdůvodňování jsou responsivnější vůči ekonomic-
kým pobídkám a orientují se ve svém rozho-
dování více na své soukromé zájmy (Bernardi, 
1994; Windsor a Ashkanasy, 1995; Ashkanasy 
a Windsor, 1997). Zatímco auditoři obecně jeví 
spíše vyšší úroveň etického rozvoje, nálezy studií 
zabývajících se jinými účetními profesemi už tolik 

povzbuzující nejsou. Podle Gaa (1995) se morální 
zdůvodňování účetních v mnoha věcech liší od 
průměrné populace i od jiných profesních skupin. 
Armstrong (1987) dokonce dosahuje závěru, že 
úroveň morálního rozvoje je u účetních nižší, než 
je běžné u dospělé populace.

6 Alternativní pohled 
na morálku: Teorém 
lidského jednání 
(„folk theorem“)
K dispozici jsou také úvahy, že etické jednání je 
v podstatě pouze jednání v úzkém smyslu slova 
egoistické, jež je optimalizováno vůči dlouho-
dobým cílům. Účetní může vždy jednat ve svém 
vlastním zájmu a přitom se nijak nezpronevěřit 
etickým zásadám. Toto lze ilustrovat na následu-
jícím příkladu. Představme si, že účetní je svým 
nadřízeným instruován k podhodnocení rezerv, 
které mají být vytvořeny k pokrytí environmen-
tálních závazků. Z krátkodobého hlediska bude 
pro účetního výhodné instrukci vyhovět, jelikož 
z podřízení se příkazu pro něj může vyplynou 
menší riziko ztráty zaměstnání, možné povýšení 
či vyšší odměny. Z dlouhodobého hlediska ovšem 
hrozí, že budoucí generace budou trpět zvý-
šeným znečištěním prostředí, bohatství akcio-
nářů se vlivem poklesu ceny akcií sníží a fi rmu 
postihne pokles důvěry veřejnosti. Náš účetní 
bude vystaven hrozbě propuštění z pracovního 
poměru, disciplinárnímu řízení či snížení odměn, 
které nastane jako důsledek poklesu prestiže 
celé účetní profese. Při zahrnutí dlouhodobých 
nákladů do aktuálního rozhodování získá účetní 
motivaci chovat se eticky a instrukci manipulovat 
fi nanční výkazy nevyhovět. Při zahrnutí dlou-
hodobých důsledků do vlastního rozhodování 
tedy může jednání egoistické splývat s jednáním 
etickým (Scott, 2015).

Tuto skutečnost lze modelovat nástroji vědec-
ké analýzy známé z teorie her při scénáři 
založeném na interakci jedinců v infi nitně se 
opakující tzv. nekooperující hře. Tento scénář je 
známý jako teorém lidského jednání (folk theo-
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rem), který byl vyvinutý v 60. letech 20. století 
a platí samozřejmě i pro scénáře neúčetní. Je 
třeba si ovšem uvědomit, že ačkoliv folk theo-
rem produkuje etické jednání, jeho podstatou 
je jiný impulz, než který je přítomen při jednání 
upřímně etickém. Zatímco etické jednání je 
motivováno snahou o uskutečnění dobra, folk 
theorem je založen na racionálním kalkulu hráčů, 
kterým hrozí trest, pokud by se odchýlili od 
kooperativního řešení.       

Závěr
Článek shrnuje základní problémy, jež jsou 
diskutovány ve vztahu k otázkám zabývajícím se 
etikou v účetnictví. 

Je diskutována otázka etických kodexů, důvody 
jejich vzniku a předpoklady jejich reálného vlivu 
na chování účetních profesionálů. Všichni cito-
vaní autoři se v této záležitosti shodují na sku-
tečnosti, že přechod zásad etických kodexů do 
chování zaměstnanců je podmíněn celou řadou 
faktorů, od podoby fi remní kultury až k otázkám 
individuálních pobídek a osobnostního založení 
zaměstnanců. 

Otázky individuálního vztahu k etice jsou sepa-
rátně rozvinuty na základě Kohlbergovi teorie 
kognitivního morálního rozvoje v aplikaci na 
účetní profesi, přičemž pozornost je věnována 
také možnostem individuálního morálního růstu. 
Stručně je také zmíněn alternativní pohled na 
etické jednání, jak jej uchopuje tzv. folk theorem. 
Etické vzdělávání dnes patří k povinné součásti 
vstupních předpokladů do většiny profesionál-
ních účetních organizací. Stále však není zcela 
autoritativně potvrzeno, zdali lze etické chování 
opravdu systematicky naučit. Člověk se nepo-
chybně může morálně rozvíjet, otázkou ovšem 
je, zdali k tomu dochází zrovna v době, když 
je programově vzděláván v etice. Hledání cest 
přístupu k etice v praxi je dlouhodobým proce-
sem, prvotní nastavení pravidel určitě nemusí 
být neměnné. Je potřeba pravidelně prověřovat, 
doplňovat o nové situace a jejich řešení, nechat 
prostor i jednotlivcům (členům profesní organi-
zace, zaměstnancům v případě etických kodexů 

zaměstnavatelů – podniků), jejich názorům, 
námětům. 

Ing. Libor Závodný
doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc.

Článek je zpracován jako výstup projektu 
IP100040 na Fakultě fi nancí a účetnictví Vysoké 
školy ekonomické v Praze.
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Kde ta platba je? 
Každá desátá faktura je zaplacena až po splatnosti, 
třetina podnikatelů sahá do úspor. Včasné a brzké 
zaplacení vystavených faktur je jedním z rozhodujících
faktorů ovlivňujících byznys každého podnikatele.

Až 27 procent podnikatelů se standardně 
u svých faktur musí vypořádat se splatností 
delší než tři týdny a více než 78 procent podni-
katelů uvádí, že minimálně každá desátá faktura 
je odběrateli uhrazena až po splatnosti.

Aby podnikatelé překlenuli díky pozdnímu 
proplácení faktur fi nanční mezeru v cash-fl ow, 
musí pravidelně téměř třetina z nich sahat do 
úspor. Vyplynulo to z průzkumu mezi podni-
kateli, který realizovala Equa bank v červenci 
letošního roku.

Spuštěná lavina
„Dlouhou dobu splatnosti faktur a dopady na 
podnikání řeší v České republice řada podnikate-
lů. Zejména ti, kteří sami z vlastních sil postupně 
budují svůj byznys, jsou každou vystavenou fak-
turou s delší dobou splatnosti velmi lehce zra-
nitelní. Situaci se snaží řešit sáhnutím do úspor 
a omezením rozvoje fi rmy nebo stále častěji také 
využitím třeba bankovního produktu – Financo-
vání faktur. Díky tomu mají podnikatelé možnost 
dostat zaplaceno za své zboží či služby již do tří 
dnů a plynule tak pokračovat ve svém podnikání,
aniž by jim to ohrozilo jejich cash-fl ow,“ říká 
Luboš Janoušek, ředitel fi remního bankovnictví
Equa bank. Využití bankovních produktů nebo 
například kontokorent jsou pro podnikatele 
výhodnějším řešením než překlenout výpadek 
v cash-fl ow omezením investic do dalšího 
rozvoje podnikání (13 procent podnikatelů volí 
tuto cestu), pozdním placení záloh na zdravotní 
a sociální pojištění (využívá 11 procent podnika-
telů) či pozdějším placením svým dodavatelům 
(téměř 9 procent podnikatelů platí později).

Právě splatnost dodavatelských faktur po termí-
nu je obecně hříchem podnikatelského prostředí. 
To, že občas zaplatí fakturu po termínu splatnos-
ti, totiž přiznává každý druhý český podnikatel. 
Pro 16 procent dotazovaných je to přitom běžná 
věc a již dopředu počítají ve svém fi nančním říze-
ní s tím, že budou určité faktury od dodavatelů 
platit po splatnosti.

Informace
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„Více než polovina fi rem uvádí, že se setkávají 
s pozdními platbami jako plošným jevem, při 
kterém v řetězci dodavatelů všechny subjekty 
prodlužují splatnost či zpožďují úhrady svým 
dodavatelům,“ uvedl pro portál FAEI.cz Libor 
Vašek, předseda Komory certifi kovaných účet-
ních.

Nemám. Nedám
Důvodem je většinou to, že fi rmy musejí určité 
platby upřednostnit, a tak zaplacení některých 
faktur prostě musí počkat. To uvádí až 44 pro-
cent oslovených podnikatelů. V pětině případů 

je to pak již zmíněná druhotná platební neschop-
nost, která prodlužuje termín splatnosti faktur. 
Zaplatím až tehdy, jakmile dostanu sám zaplace-
no. Termíny splatnosti se tak prodlužují a dopady 
na cash-fl ow se přenášejí na celý dodavatelsko-
odběratelský řetězec.

Zajímavé také je, že každý desátý podnikatel, 
který hradí faktury po splatnosti, uvádí, že je 
platí záměrně pozdě. Aktivně si tak řídí cash-fl ow 
a zpožďování plateb za faktury využívá cíleně 
jako nástroj řízení hotovosti a de facto levné 
úvěrování vlastních byznysových aktivit.

Převzato z časopisu Profi t 08/2019

Informace

Zdvižený prst Bruselu
Evropská direktiva o zpožděných platbách jasně stanoví maximální dobu splat-
nosti faktur na 60 dní. Mnoho odpovědných lidí v tuzemských fi rmách o této 
směrnici ovšem neví, dělají, že ji neznají, nebo nad ní jednoduše mávnou rukou.



Seminář k 10. výročí 
založení Rady pro 
veřejný dohled nad 
auditem 
Rada pro veřejný dohled nad auditem oslavila 10. září 
2019 desáté výročí svého založení v prostorách České 
národní banky odborným mezinárodním seminářem.  

V kongresovém centru České národní banky se 
tak krátce po poledni sešli zástupci Rady pro 
veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“), 
Výboru evropských orgánů dohledu nad auditem 
(dále jen „CEAOB“), nizozemského dohledového 
orgánu nad fi nančním trhem AFM, slovenského 
Úradu pre dohlad nad výkonom auditu (dále 
jen „UDVA“), Ministerstva fi nancí České repub-
liky (dále jen „MF ČR“), České národní banky 
(dále jen „ČNB“), Komory auditorů ČR (dále jen 
„Komora“), Vysoké školy ekonomické (dále jen 
„VŠE“) a hosté.

Seminář zahájil úvodním slovem současný 
prezident Rady Pavel Racocha, který přivítal 
hosty a následně v průběhu svého vystoupení 
v rámci semináře zhodnotil desetileté působení 
RVDA od jejího založení až po současnost. Ve 
svém vystoupení zmínil zejména novelu zákona 
o auditorech, která měla zásadní vliv na povin-
nosti a pravomoci RVDA, ocenil dobrou spoluprá-
ci s MF ČR a Komorou při utváření kompetencí 
a působnosti Rady. V další části svého vystou-
pení uvedl statistické informace o auditorech či 
auditorských společnostech subjektů veřejného 
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zájmu na českém trhu a klíčových zjištěních 
z kontrol kvality prováděných Radou.

Po úvodním slovu prezidenta Rady se ujal slova 
Tomáš Vyhnánek, náměstek ministryně fi nancí 
pro fi nanční řízení a audit. Ten ve svém vystou-
pení taktéž zhodnotil působnost Rady, ocenil 
a poděkoval za vysokou úroveň kontrol prová-
děných Radou, přislíbil i nadále fi nanční podporu 
MF ČR a popřál Radě mnoho úspěchů do dalších 
let působení. 

Jako první ze zahraničních hostů promluvil Ralf 
Bose, předseda Výboru CEAOB a ředitel němec-
kého orgánu dohledu, který posluchačům nejprve 
přiblížil misi a složení Výboru CEAOB a následně 
zhodnotil faktory ovlivňující kvalitu auditu, mezi 
nimiž zdůraznil například dodržování nezávislosti, 
růst ziskovosti v oblasti poradenství vůči ziskům 
z auditu, vývoj a trendy trhu, fi remní kulturu, 
datovou analýzu a monitoring kvality auditu. Za 
úspěch považuje vytvoření rozsáhlé databáze 
zjištění z kontrol kvality, metodologie v oblasti 
systému řízení kvality auditu CAIM (Common 
Audit Inspection Mthodology) a sdílení dobré 
praxe mezi dohledovými orgány a auditory. 

Na vystoupení předsedy Výboru CEAOB navázal 
Martijn Duff els, senior manažer nizozemské-
ho dohledového orgánu nad fi nančním trhem 
AFM. Ve svém vystoupení komentoval zejména 
působnost dohledových orgánů a jejich vliv na 
snižující se počet negativních zjištění z kon-
trol kvality,  výsledky studií v oblasti kvality 
auditorských společností provádějících audity 
subjektů veřejného zájmu a prezentoval výsledky 
hodnocení auditorských společností v Nizozemí 
v oblastech řízení a fi remní kultury. 

První blok semináře zakončil předseda sloven-
ské rady UDVA Peter Hrnčiar, který hodnotil 
současnou situaci na trhu slovenských auditor-
ských společností. Z jeho vystoupení vyplynulo, 
že audit subjektů veřejného zájmu na Slovensku 
je téměř výhradně zajišťován auditorskými spo-
lečnostmi „Big 4“ a vstup dalších auditorských 
fi rem na tento trh je velmi obtížný. 

Hodnotícím ohlédnutím k začátkům institucio-

nalizovaného veřejného dohledu nad auditem 
v České republice z úst guvernéra ČNB a také 
historicky prvního prezidenta Rady, Jiřího 
Rusnoka, započala druhá část semináře. Ten 
ve svém vystoupení mimo jiné zmínil zpřísněnou 
speciální regulaci pro fi nanční trhy, včetně posí-
lených požadavků na správu a řízení, řízení rizik, 
řádně vedené účetnictví, požadavek na fungující 
vnitřní kontrolní mechanismy a také na trans-
parentnost účetních jednotek. Situaci v České 
republice v oblasti externího auditu zhodnotil 
jako celkově dobrou. Guvernér dále uvedl, že 
ČNB aktivně podporuje účelnou koordinaci 
a harmonizaci postupů s vazbou na účetnictví 
a audit, založenou na sdílení funkční a efektivní 
praxe v České republice i na mezinárodní úrovni. 
Případné rozšiřování požadavků práva Evropské 
unie v oblasti externího auditu však ČNB nepod-
poruje, neboť menší rozsah regulací může vést 
podle jeho názoru k lepší adresnosti, účinnosti 
a vymahatelnosti kvality.

Odborný seminář byl zakončen panelovou dis-
kuzí, v jejímž rámci padla řada otázek zejména 
z oblastí kontroly kvality a dohledu nad auditem. 
Následně hosté pokračovali v diskuzích i v rámci 
neformálního koktejlu.

Prezentace vystupujících s odkazy na další 
odborné materiály a fotogalerie je k dispozici na 
www.rvda.cz.

Ing. Libor Vašek, Ph.D.
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20 let Komory certifikovaných 
účetních
Libor Vašek

Komora certifikovaných účetních slaví letos 20. výročí. Zeptali jsme 
se Libora Vaška, jejího předsedy, nejen na její další směřování, 
ale obecněji na profesi účetních a její budoucnost.

Libore, předsedou Komory certifikovaných 
účetních (KCÚ) jste se stal v roce 2013. Byl 
jste historicky nejmladší osobou zvolenou 
do této role. Jaké jste si kladl cíle a které 
se Vám, resp. Komoře podařilo naplnit?

Olgo, máte pravdu v tom přívlastku. Jsem his-
toricky nejmladší osobou zvolenou do čela KCÚ 
v listopadu roku 2013 po dvou letech svého 
členství v Komoře. Stejně tak se říká, že jsem 
díky svému působení na VŠE prvním akademi-
kem v této funkci a zároveň v současné době 
jsem již nejdéle působím předsedou. Cíle při-
cházely spíše postupně a souvisí s okolnostmi, 

za nichž jsem vedení Komory ve svém prvopo-
čátku převzal. Členem Komory jsem od roku 
2011 a hned od počátku jsem se zapojil do její 
činnosti a stal jsem se členem výboru. Svoji roli 
v té době sehrála moje vazba na VŠE. Cílem 
bylo vytvořit pomyslný most mezi profesní 
organizací a studenty oboru. Předsedkyní 
Komory byla v té době Alice Šrámková. Bohužel 
po dvou letech Alice potřebovala z osobních 
důvodů uvolnit a rezignovala. Tehdejší výbor 
pověřil vedením Komory mě. Bylo to nepláno-
vané, bylo to rychlé a bez jakékoliv kampaně, 
oslovování členů cíli a záměry. Proto říkám, 
že ty přicházeli postupně. Nejbližší sněm 
mě poté ve výboru Komory potvrdil a stej-
ně tak učinil sněm v listopadu 2018. Pokud 
se nepřihodí opět něco nečekaného, trvá 
mé současné funkční období do sněmu, který 
se uskuteční v roce 2022. A nyní k těm cílům 
a k tomu co se podařilo naplnit. 

Je spoustu věcí, které se povedly. Když 
se poohlédnu zpět za tu dobu mého působení 
ve vedení Komory, podařilo se přijít s nový-
mi akcemi pro členy – zavedly se komorové 
snídaně, klubové večery, spustili jsme výroční 
odborné konference, v minulém roce worksho-
py k digitalizaci účetnictví, zvýšil se zájem 
o odborná školení a semináře mezi nečleny. 
Komora se účastnila úspěšného česko-švý-
carského projektu v oblasti certifikovaných 
účetních. Dva roky zpět jsme pozměnili pohled 
na členství v Komoře. Nejdříve přišlo rozší-
ření členství i na právnické osoby, za které 
je odpovědnou osobou certifikovaný účet-
ní. S nimi přišla myšlenka na vytvoření sítě 

„Je spoustu věcí, které se povedly. 
Když se poohlédnu zpět za tu dobu 
mého působení ve vedení Komory, 
podařilo se přijít s novými akcemi 
pro členy – zavedly se komorové 
snídaně, klubové večery, spustili 
jsme výroční odborné konference, 
v minulém roce workshopy 
k digitalizaci účetnictví, zvýšil 
se zájem o odborná školení 
a semináře mezi nečleny.“
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Účetních kanceláří KCÚ, jejichž profesionalitu 
a odpovědnost garantuje profesní Komora. 
Účetní kanceláří však může být i fyzická osoba 
– podnikatel, OSVČ, a těch není v rámci Komory 
málo. A tak jsme započali odlišně působit vůči 
členům – zaměstnancům a členům – podnika-

telům. Jde však stále o rozpracovaný projekt, 
který je třeba dále podporovat a vysvětlit 
členům, že spojování v rámci sítě je pro větší 
poradenské společnosti běžné. My na plat-
formě Komory nabízíme určitou síť pro mikro 
a malé podnikatele. 

Myslím, že jsme pozvedli Bulletin Komory, 
což je čtvrtletní časopis pro členy, spustili jsme 
fungující redakční radu, nastavili tematický ob-
sah každého čísla. Započali jsem měnit komu-
nikaci s členy. Chtěl bych, aby procesy v Komoře 
byly více automatizované. Od minulého roku 
je Komora členem Legislativní rady malých 
a středních podniků při AMSP ČR, má své 
zástupce v pracovní skupině MF ČR pracující 
na tvorbě nové koncepce účetní legislativy, 
má svého zástupce v Národní účetní radě. Mám 
radost z maličkostí, které se povedou, mám 
radost, když někdo z členů poděkuje a ocení, 
že se mu něco líbilo, že je spokojený. To, z čeho 
bych měl největší radost, ještě nenastalo, ale 
pracujeme stále na tom. 

Podělíte se s námi o to, co se naopak nedaří?
Ano, bezesporu. Hodně mě trápí členská 
základna ve smyslu její populace a práce s mla-
dou generací, která by měla zájem a chuť vstu-
povat do certifikace a následně i do Komory. 
Ale tomu musíme jít naproti a tam máme 
mezery, to se nám prozatím moc nepoved-
lo – mám na mysli moderní a jednoduší web, 
aktivní využívání sociální sítě, aplikace Komory, 
více interaktivního obsahu. Komunikace 

je velmi důležitá – jak vůči členům, tak vůči 
veřejnosti. V současnosti dochází k personál-
ním obměnám kanceláře, výbor více zasahuje 
do činností Komory oproti minulosti, máme 
pozitivní reakce od partnerů, s nimiž pracuje-
me na digitalizaci účetnictví, jsme velmi dobře 
vnímáni ze strany MF ČR. Věřím, že se posune-
me o kus dále. V tomto směru však nestavíme 
na zelené louce, ale přebudováváme 20 let 
existující organizaci a některé změny nejsou 
jednoduché a je třeba je důkladně vysvětlit. 
I tak prostou věc, jako je nový systém hrazení 
členských příspěvků. 

Mrzí mě, že se nedaří posunout s regulací 
účetní profese, i když pořád se snažím v této 
oblasti být optimistou. Členové to ale často 
připomínají, neboť v minulosti tu byl záměr 
uchopit účetní profesi obdobně jako profesi 
auditorů a daňových poradců. Za tímto účelem 
byla budována certifikace účetní profese 

a sdružování absolventů do profesní komo-
ry. Bylo to hodně blízko legislativní úpravě, 
počítalo se s tím, že certifikovaní účetní budou 
předstupněm auditorů. Finální okolnosti tomu 
však nepřály. Novým impulzem jsou v tomto 
ohledu probíhající práce na koncepci nové 
účetní legislativy, jejíž účinnost byla plánována 
na rok 2022 a dále. Uvidíme, kam se to posune. 
Minimálně věřím, že se podaří pozvednout 
účetní předpisy do roviny vyžadující vyšší kvali-
fikaci a vyšší odpovědnost účetních. 

Nedaří se nám některé úmysly a projekty 
dále rozvinout, vylepšovat, stavět na nich. 
Když jsem poprvé mluvil o projektu účetních 
kanceláří KCÚ, měl jsem představu o rychlejším 
spuštění a rozšíření. Narážíme na kapacitní 

„Mrzí mě, že se nedaří posunout 
s regulací účetní profese, i když 
pořád se snažím v této oblasti být 
optimistou. Členové to ale často 
připomínají, neboť v minulosti 
tu byl záměr uchopit účetní profesi 
obdobně jako profesi auditorů 
a daňových poradců.”

„Hodně mě trápí členská 
základna ve smyslu její populace 
a práce s mladou generací, která 
by měla zájem a chuť vstupovat 
do certifikace a následně 
i do Komory.“
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limity. Komora má dva zaměstnance a poté 
výbor, který se Komoře věnuje vedle svých 
hlavních pracovních úvazků. 

V praxi je velká poptávka po šikovných účet-
ních, hlavní účetní by leckdy platili i zlatem 
�. A protože jste zároveň pedagogem na VŠE, 
tedy v úzkém kontaktu s mladými lidmi, 
na které se ve firmách tak čeká, tak se ze-
ptám proč myslíte, že jich do praxe nepřichá-
zí tolik, kolik by jich ve firmách bylo potřeba?
Ono jich hlavně v posledních letech přichází 
méně i do té školy. Je to důsledek populačně 
slabších ročníků. S tím souvisí i snižování limitů 
pro přijetí studentů ke studiu. V současnosti 
jsme v situaci, kdy se společnostem daří, chtějí 
růst, potřebují více pracovníků nebo spolupra-
cujících osob, a to včetně účetních. A ty podob-
ně jako jiné kvalifikace chybí. Zároveň jsme 
v době, kdy hodně studentů se nechce vázat, 
chtějí cestovat, chtějí mít pracovní volnost, vzít 
notebook a pracovat kdekoliv po světě. Nemají 
ambici přijmout zaměstnání v účtárně v nějaké 
výrobní společnosti. Ačkoliv pro jejich další 
působení by to mohla být obrovská pracovní 
zkušenost. Dostávám od firem, s nimiž sám 
spolupracuji, pravidelně dotazy, zdali nevím 
o nějakém schopném a šikovném studentovi. 
Studentům pravidelně zmiňuji, že je rád propo-
jím s firmami, odezva je však minimální. 

Zaslechla jsem i názor, že tak jak postupuje 
automatizace některých procesů ve firmách, 
nebudou za chvíli účetní potřeba. Faktury 
budou zpracovávat roboti. Jak se Komoře 
daří bojovat s touto chimérou?
Účetní bude potřeba stále, ale není účetní 
jako účetní. Již v současnosti je běžné, a není 
to doména jen velkých korporací, že část účetní 
agendy běží automaticky. Pokud posíláte 
faktury na k tomu speciálně určenou e-mai-
lovou adresu, pravděpodobně dojde k jejímu 
automatickému zápisu – vhodný nástroj 
z faktury sám přečte potřebné informace 
a dojde k zaúčtování. Žádný účetní tu fakturu 
nepřepisuje. Pouze reviduje případné chyby. 
Je běžné, že se informační systémy učí, mají 
v sobě umělou inteligenci. První nová faktura 
– podoba nebo obsah – se zpracuje s pomo-
cí, další už automaticky. Faktury se vystavují 
automaticky po přihlášení na různé akce, 
po nákupu v e-shopu. Platby uhrazené do ban-
ky pod variabilními symboly se automaticky 

párují s evidencí pohledávek a závazků. Řada 
postupů se automatizuje a k nim opravdu není 
třeba a nebude třeba účetních. To jsou ale v an-
glickém vyjádření „bookkeepers“, tj. manuální 
účetní, zadavatelé dat, zpracovatelé dokladů 
apod. Pokud se budeme bavit o účetních, 
kteří se označují za „accountants“, tam takové 
obavy být nemusí. I když jich možná bude stačit 
méně. Ale zase při jejich současném nedo-
statku dojde možná k rovnováze. V důsledku 
někdo musí být schopen ty stroje učit, musí na-

stavovat metodiku, musí být schopen interpre-
tovat výsledky, být schopen posoudit situaci, 
udělat rozhodnutí a dát impulz k zaúčtování, 
vykázání. Automatizované systémy jedou dle 
nastaveného řádu, jsou precizní, přesné, ale 
vyhodnotit obsah nad formou ještě nezvlá-
dají. K tomu budou stále třeba kvalifikovaní 
účetní. A já doufám, že tento posun bude také 
přínosem pro Komoru, resp. pro absolventy 
certifikace. Věřím, že propojení tohoto trendu 
se změnou české účetní legislativy, jejím 
odkloněním od daňových předpisů, dojde 
k pozvednutí účetní profese. Současně je třeba 
podnikatelům vysvětlovat, že za účetnictví 
a účetní závěrku nesou v prvé řadě odpověd-
nost oni sami. A že by jim nemělo být úplně 
jedno, kdo a jak jim účetnictví zpracovává.

Jaké má komora plány pro další období?
Časově nejbližším úkolem je rozběhnout 
úspěšně vzdělávání v rámci dotačního projek-
tu. Komoře obdobně jako CAFIN byla přidělena 
dotace na vzdělávání zaměstnanců členů 
Komory, rozbíháme administrativní úkony s tím 

„Časově nejbližším úkolem 
je rozběhnout úspěšně vzdělávání 
v rámci dotačního projektu. Komoře 
obdobně jako CAFIN byla přidělena 
dotace na vzdělávání zaměstnanců 
členů Komory, rozbíháme 
administrativní úkony s tím spojené 
a věřím, že nejpozději od příštího 
roku.“

Informace
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Ing. Libor Vašek, Ph.D.
Absolvent VŠE v Praze, Fakulty financí a účetnictví, na níž nadále působí jako odborný asistent na katedře 
finančního účetnictví a auditingu. Je účetním expertem certifikace účetní profese, členem Komory certifi-
kovaných účetních a od roku 2013 jejím předsedou. Působil jako zkušební komisař pro zkoušku finančního 
účetnictví a výkaznictví v systému certifikace účetní profese, nyní je jejím recenzentem, stejně tak u zkoušky 
z IFRS. Věnuje se lektorské a poradenské činnosti v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) 
a konsolidací účetních závěrek. Dále je členem kontrolního výboru Rady pro veřejný dohled nad auditem, 
členem Legislativní rady malých a středních podniků při AMSP ČR.

spojené a věřím, že nejpozději od příštího roku 
můžeme členům začít nabízet další benefit. 
Současná vizualizace Komory byla spuštěna 
před 10 lety a vstupovali jsme do letošního 
narozeninového roku s tím, že ji začneme letos 
postupně měnit, nový web, nové barvy, nové 
intenzivnější komunikační kanály. Už jsem 
zmiňoval komunikaci jako velmi důležitou. 
Musíme a chceme na ní pracovat. 

S tím souvisí i záměr, aby Komora byla více 
digitalizovaná. Řada interních procesů se do-
nedávna dělala dosti manuálně a spočívala 
v různém přepisování dat. Chtěl bych, aby 
Komora dostala nádech otevřené a mladistvé 
profesní organizace, do níž účetní rádi vstupují 
a v níž se nacházejí a vidí v jejím působení smy-
sl. Chtěl bych, aby se posílila rovina označova-
ná v businessu „win-win”, tj. Komora je tu pro 
členy a členové pro Komoru, kdy každý musí 
do toho vztahu něco dát, aby to jako celek 
fungovalo. 

Dlouhodobě je nadále záměrem podporovat 
rozumnou regulaci účetní profese. Jistě by bylo 
vhodné, aby existovala profesní komora, 
která by vždy před vstupem do profese ověřila 
kvalitu znalostí a zkušeností daného člověka, 
tak jak tomu je u daňových poradců nebo 
auditorů. Následně vykonávala samoregulaci. 
Je však obrovské množství účetních jednotek, 
které se musí vypořádat s účetní agendou, 
a opravdu ne všichni nutně potřebují certifiko-
vaného účetního. To jsou zejména podnikatelé 
v rozsahu tzv. mikro účetních jednotek. Zákon 
o účetnictví vymezuje mikro, malé, střední 
a velké účetní jednotky. Stát by si měl také 
ujasnit, zdali je opravdu nutné, aby všechny 
účetní jednotky zveřejňovaly své účetní závěr-
ky v obchodním rejstříku. Jsme toho názoru, 
že by se mělo mikro účetním jednotkám v této 

povinnosti ulevit a umožnit zveřejnění jen vy-
braných ukazatelů, ale nikoliv účetní závěrky. 
Pokud účetní jednotka má povinnost účetní 
závěrku zveřejňovat a k této účetní závěrce 
může v zásadě kdokoliv a tato účetní závěrka 
není ověřena auditorem, je v zásadě obsa-
hově nejkompetentnější osobou účetní dané 
společnosti. A v tomto ohledu by bylo vhodné 
nastavit mechanismus, kdy pod takto veřejně 
publikovanými účetními závěrkami jsou po-
depsány osoby, které mají relevantní profesní 
kvalifikaci a praxi. Ony by pak ale také měly být 
schopny nést odpovědnost za to, že ta závěrka 
neodpovídá požadavkům a výkon jejich čin-
nosti by měl být závislý na tom, že jejich služby 
jsou „bezvadné“. 

Hodně to souvisí s tím, že by bylo vhodné 
více rozlišovat různé kategorie účetních a tyto 
kategorie navázat na velikost účetní jednotky 
a její obsahové potřeby. Je tu řada účetních 
jednotek, které mají povinnost konsolidace, 
mají povinnost účtovat dle Mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví (IFRS), pracují 
s deriváty, přeceňují na reálnou hodnotu atd. 
To jsou oblasti, které vyžadují vyšší kvalifikaci 
účetních a pro tyto případy by bylo vhodné 
udělat určité profesní bariéry. A to v důsledku 
ve prospěch podnikatelů, jejich firem a uživa-
telů jejich účetních výkazů.

Děkuji za rozhovor,

Olga Cechlová
CAFIN

Informace

Převzato z časopisu 
CAFINews 02/2019
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Workshopy na téma 
„Digitalizace a automatizace 
v účetnictví“ v roce 2019 
O digitalizaci a automatizaci procesů ve fi rmách slyšíme na 
každém kroku. Není tedy pochyb, že se tyto změny dotý-
kají i oboru účetnictví. Vzniká mnoho otázek, kolik taková 
implementace nových technologií stojí, jak dlouho trvá 
a jaké možnosti trh nabízí. 

Proto Komora navázala na předchozí úspěš-
né roky a uspořádala již tradičně akci ze série 
workshopů z oblasti digitalizace a automatizace 
v účetnictví, kdy první z nich proběhl v květnu 
a další navázal v říjnu v Praze. Říjnový workshop 
byl paletou různých témat, od vytěžování 
dokladů, digitálního archivu po mzdovou agendu. 
Právě ta byla prvním tématem, kdy společnost 
SM-DATA a.s. představila svůj projekt Mzdový 
portál. Jedná se o webový portál pro online 
automatizaci procesů při zpracování mezd, jehož 
cílem je řídit komunikaci mezi mzdovou účetní, 
personalistou a zaměstnancem. Od předání pod-
kladů k vyhotovení mezd až po zaslání výplat-

ních pásek zaměstnanců. To vše v plné podpoře 
GDPR, tedy s maximálním ohledem na ochranu 
osobních dat.

Dalším partnerem, který se v Praze představil, 
je Direct fi nance Europe, a.s. Společnost, 
která se snaží bořit mýty a stereotypy o fi rem-
ních fi nancích, vymyslela produkt, který vám dává 
neustálý přehled o svých, týmových i fi remních 
fi nancích. Služba Direct fi nance nabízí ucelené 
řešení pro jednoduché vyúčtování výdajů place-
ných našimi kartami nebo hotovostí, cesťáky na 
pár kliků, přehledné knihy jízd, online schvalování 
a integraci s účetními systémy.
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Dále byl představen nový projekt wfl ow od 
společnosti 6K services s.r.o., který je 
kombinací zákaznického portálu se schvalova-
cím workfl ow a digitálním archivem. Jedná se 
o nástroj, který automatizuje oběh dokumen-
tů, jejich schvalování, archivaci a zaúčtování. 
Zvyšuje tak efektivitu účetních a co více, dá se 
propojit například s Rossum a účetními systé-
my automatizuje zpracování faktur.

Poslední z představených byla společnost 
Digitoo s.r.o., která je partnerem společ-
nosti Rossum a zabývá se digitální transfor-
mací účetnictví v České republice.  Rossum 

jsme na našich workshopech již představovali 
několikrát, vytěžování s pomocí umělé inte-
ligence může ušetřit až 65 % typické rutinní 
práce a o jeho produkty je tak stále větší zájem. 
Nyní obě společnosti vymyslely Rossum App, 
kterou lze propojit s nejpoužívanějšími účetními 
so� ware, jakou jsou například Pohoda, Premier, 
SAP, ABRA Flexibee nebo Helios. Nyní tak lze 
jednoduše pomocí cloudového řešení napojit 
nástroj, který tzv. „vytěžuje doklady“, jinými 
slovy za pomoci umělé inteligence automaticky 
načítá informace z faktur do Vámi používaného 
účetního systému. 

A ještě nekončíme…
Pokud jste říjnový workshop v Praze nestihli, 
nebo jste se z kapacitních důvodů nedostali, 
připravili jsme pro vás workshop na toto 
téma již 6. 12. 2019 v Brně, kde se představí 
společnosti SM-DATA a.s., Direct fi nance Europe, 
a.s., 6K services s.r.o. a nově Novacloud s.r.o., 
která představí svůj projekt Reporting do kapsy.

Nebojte se změn a nových technologií, které vám 
mohou ušetřit i více jak 50 % vašeho času, které 
můžete věnovat smysluplným věcem přidávajícím 
hodnotu. 

Bc. Lenka Toťová
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Účetní na trhu práce: Co 
a jak zlepšit ve své praxi 
O budoucnosti účetní profese už bylo řečeno mnohé, proto 
jsme téma letošní konference Komory zaměřili na přítom-
nost — co mohou účetní ve své praxi zlepšit právě teď.  

U mikrofonu se vystřídalo 12 řečníků, ať už se 
samostatným příspěvkem nebo v rámci panelo-
vé diskuze. Záměrně jsme oslovili řečníky nejen 
z našeho oboru, ale také mimo něj, aby nám 
nabídli jiný, neotřelý pohled zvenčí. 

Užitečné informace, které na konferenci zazněly, 
mohou využít i ti, kteří v Kamenném sále s námi 
nebyli — prezentace přednášejících jsou k dispo-
zici na webu Komory. Pokud vás témata zaujala, 
řečníky můžete kontaktovat přímo nebo je 
potkat na některé z dalších komorových akcí.

Účetní profese v ČR aneb 
Není účetní jako účetní
Ing. Libor Vašek, Ph.D.
Účetní jako superhrdina s (nad)přirozenými 
schopnostmi a poselství pro vývoj profese.

Platová studie 2019: Jak jsou 
odměňováni lidé na fi nančních pozicích
Mgr. Olga Cechlová
Vývoj a trendy — tvrdá data o platech a srovná-
ní s předchozími roky.

Kdo se nezlepšuje, přestává být dobrým
Ing. Lenka Nováková, MBA, Ph.D. 
Výsledovka vzdělávání — co vzdělávání bere a co 
přináší. 

5. Odborná 
konference KCÚ
13. 11. 2019
Kamenný sál, Praha 

10 ŘEČNÍKŮ
5 PANELISTŮ
56 ÚČASTNÍKŮ 
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Praktické zkušenosti 
s hledáním kandidátů do 
outsorcingu
Olga Přikrylová
Výčet profesních požadavků 
na účetní do outsorcingu 
a srovnání uchazečů před 
lety a dnes.

Praktické zkušenosti 
s hledáním správného 
člena účetního týmu
Ing. Jaromír Hrazdira
Hledat vlastními silami nebo 
svěřit nábor agentuře? Čeho 
si všímat u pohovorů?

Sedmero pohádek 
o cenotvorbě v účetnictví
Mgr. Magdalena Čevelová, 
MBA
Pokud vás některý výrok roz-
čílí, je to příležitost důkladně 
prozkoumat, zdali na tom 
něco je.

Nejčastější chyby v osobním marketingu
Ing. Lucie Václavková, Ph.D.
Dobrá práce je základ, ale sama se nepochválí!

Jak požádat o vyšší mzdu
Mgr. Renata Šutovská
Praktické tipy pro vyjednávání o platu (shrnutí 3+1 
zásad najdete v rozhovoru na facebooku Komory)

Naše cesta k úspěchu
CESORG — Ing. Zdenka Bekrová 
& Ing. Kamila Záleská
Čtyři pilíře, na kterých stojí úspěch Účetní fi rmy roku 
2018

Svými názory do panelové diskuze Špičkový 
účetní — nabídka a poptávka na pracovním 
trhu přispěli: Ing. Zdenka Bekrová, Tomáš Bergl, Ing. 
Jaromír Hrazdira, Ing. Marcela Lonková a Ing. Libor 
Vašek, Ph.D.

Všem účastníkům a řečníkům děkujeme za velmi pří-
jemnou atmosféru a těšíme se na další ročník.

Bc. Kateřina Netíková, DiS.
Projektová manažerka KCÚ

http://bit.ly/2019KCU-konference-prezentace
http://bit.ly/2019KCU-konference-fotky
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Pozvánka na lednové 
vícedenní školení 

„Mzdové účetnictví 
a eNeschopenky 
(novinka od 1. 1. 2020)“ 
Srdečně vás zveme na vícedenní školení „Mzdové účetnictví 
a eNeschopenky“, a to v termínu 9.–10. ledna 2020 poblíž 
Olomouce (Hotel S-PORT, Véska 91, Dolany Véska). 

Od 1. ledna 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz 
kompletního, plně funkčního a povinného 
systému eNeschopenky a my vám přinášíme 
informace z první ruky. Tématem eNeschopenek 
vás provede Ing. Michal Ztratil, ředitel Okresní 
správy sociálního zabezpečení v Ostravě, na jeho 
přednášku pak naváže PhDr. Dagmar Kučero-
vá a její novinky roku 2020 ve mzdové účtárně 
a v pracovněprávní úpravě (vč. novely vyhlášky 
o FKSP). 

Vícedenní školení Komory jsou velice 
oblíbená, proto vám doporučujeme 
rezervaci místa s předstihem. Přihlášku 
a bližší informace o školení naleznete 
na webových stránkách Komory v sekci 
Vzdělávání – Semináře Komory. Těšíme 
se na vás!

Bc. Lenka Toťová
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Monitor
Česká republika je na 
32. místě v mezinárodním 
žebříčku konkurenceschop-
nosti pro rok 2019/2020 
Pracovní trh a jeho stav je jedním z neuralgic-
kých bodů České republiky, která v mezinárod-
ním žebříčku konkurenceschopnosti 2019/20 
Světového ekonomického fóra (WEF) spadla o tři 
místa na celkovou 32. příčku. Lepšímu umístění 
ČR letos v říjnu zveřejněné Zprávy o mezinárodní 
konkurenceschopnosti ( e Global Competiti-
veness Report 2019–2020) nepomohly ani skvě-
lá makroekonomická stabilita, slušná dynamika 
ekonomického růstu, dobrá kontrola a rovnová-
ha státních a veřejných fi nancí či bezpečnost. Za 
ČR těsně skončilo Chile a Portugalsko, přeskočilo 
jej Estonsko, Itálie či Malajsie.

„Klíčovým faktorem, který brání našemu postupu 
žebříčkem WEF vzhůru, je zejména trh práce. 
V současnosti je přehřátý, zdroje pracovních 
sil jsou prakticky vyčerpány. Vysoká potřeba 
pracovní síly ukazuje na stále přetrvávající nižší 
technologickou vyspělost v řadě fi rem či odvětví. 
Cestou do budoucnosti proto bude zvyšovat 
podíl výrob s moderními technologiemi,“ říká 
Richard Hindls, předseda Rady expertů České 
manažerské asociace a emeritní rektor VŠE 
Praha.

Ze Zprávy WEF vyplývá, že pracovní síla 
v ČR není dostatečně připravena na digitální 
budoucnost, dovednosti naší pracovní síly jsou 
přesně v polovině mezi 144 zeměmi světa (na 
72. místě). A to i přesto, že jako uživatelé ICT 
(ICT adoption) jsou Češi na příznivém 42. místě 
a v digitálních dovednostech na 41. místě. 
Čechům však chybí kritické myšlení, nedostateč-
ně podporované školským systémem, ve světě je 
v tomto ohledu ČR na 79. místě.

Míra nezaměstnanosti je jedna z nejnižších na 

světě (2,0 % v srpnu 2019, Eurostat), v budouc-
nu tomu tak nemusí být. Pracovníci v Česku 
jsou oproti většině světa usedlí, nestěhují se za 
prací a její vnitřní mobilita je až na 133. místě. 
Trh nedokáže rozhýbat ani příliv zahraničních 
pracovníků, v jednoduchosti náboru cizinců je ČR 
na 116. místě ve světě. Konkurenceschopnosti 
ČR nepřeje ani kvalita silniční infrastruktury, 
v porovnání se světem jsme ve druhé polovině 
(78. místo).

Zdroj: Česká manažerská asociace

Česko se umístilo na 3. místě 
ve srovnání právní ochrany 
soukromí obyvatel 
Analytici zkoumali například úroveň ústavních 
práv, zda země používá na dokladech biometrické 
údaje a jak je chrání, jak se nakládá se sdílením 
osobních dat nebo třeba jak silnou má země 
ochranu svobody slova. Právě v této kolonce 
souhrnně nazvané Demokratická ochranná 
opatření dosáhlo Česko úrovně 2,6 bodu z pěti 
možných – nejvíce v ní tedy kulhá.

V celkovém hodnocení 47 zemí dosáhla Česká 
republika tří bodů, přičemž vítězné Irsko mělo 
3,2 bodu z pěti možných. Comparitech ve vybra-
ných oblastech zkoumala existenci legislativy 
a také, zda byly případy jejího porušování nebo 
kauzy, jež by odhalily slabiny systému.

V nejhůře hodnocené oblasti demokratické ochra-
ny poškozuje zemi podle tvůrců studie úroveň 
vlastnictví médií, respektive kumulování více 
médií pod jednu soukromou vlastnickou struktu-
ru, a také verbální útoky na novináře z nejvyšších 
politických míst. Konečné skóre v této oblasti 
bylo 2,6 bodu.

Naopak nejlepší hodnocení, které Česku pomohlo 
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dosáhnout třetí příčky, byla s bodovým hodno-
cením 3,4 kategorie dozoru nad zaměstnanci 
na pracovišti. Tvůrci studie ocenili český zákoník 
práce, který nedovoluje zaměstnavatelům bez-
důvodně šmírovat e-maily či telefony.

Zdroj: BusinessInfo.cz

Hospodářský růst je i nadále 
solidní, ale v nadcházejících 
letech může poněkud zpo-
malit 
Podle prognózy Komise ze zimy 2019 růst reál-
ného HDP v roce 2017 výrazně zrychlil o 4,3 %, 
ale v roce 2018 zpomalil na 2,9 %. Hlavní hnací 
silou růstu zůstávala spotřeba domácností, 
tažena především výrazným zvyšováním mezd. 
Očekává se, že dopad čistého vývozu na HDP 
bude v nadcházejících letech neutrální. Hlavní 
riziko pro malou otevřenou ekonomiku, jako je 
Česká republika, představuje značná závislost 
na vývozu a přímých zahraničních investicích. 
Odstranění nedostatků v oblasti strategických 
investic by mohlo zvýšit produktivitu, a tím 
přispět k udržitelnému růstu. Růst sice může 
v nadcházejících letech zpomalit, ale hospodář-
ská konvergence bude pokračovat. Předpokládá 
se, že v roce 2019 dosáhne 2,9 % a v roce 2020 
pak 2,7 % (prognóza Komise ze zimy 2019). 

Zdroj: Zpráva evropské Komise

Zemědělci jsou v digitalizaci 
dál než průmysl  
Podle průzkumu Asociace malých a středních 
podniků ČR si osm z deseti dotázaných podnika-
telských subjektů v zemědělství si dokáže pojem 
digitální zemědělství spojit s konkrétní činnos-
tí. Stejné množství respondentů také využívá 
moderní technologie. Ty nejčastěji nahrazují chy-
bějící lidskou pracovní sílu, nebo těžkou fyzickou 
práci. Do robotizace a digitalizace však investuje 
zatím jen pětina zemědělců. Více než čtyři pětiny 
podnikatelských subjektů v zemědělství využívá 

moderní technologie či nástroje. Nejčastěji jde 
o DPS, chytré stroje například na digitální dojení, 
měření ploch přes satelit, samořiditelné traktory 
anebo drony. Tyto výsledky přinesl průzkum 
agentury Ipsos pro AMSP ČR k tématu digitaliza-
ce zemědělství, které je jedním ze šesti hlavních 
témat asociace v rámci Roku digitálního podni-
kání 2019. Výsledky byly zveřejněny v návaznosti 
na téma Farma 4.0 v rámci letošního agrosalonu 
Země živitelka. 

Zdroj: Trade News

Konec InterContinentalu  
Po více než 40 letech zmizí z Prahy značka 
InterContinental. Ikonický hotel, který loni za víc 
než pět miliard korun koupili miliardáři Oldřich 
Šlemr, Pavel Baudiš a Eduard Kučera, ponese od 
května 2020 ofi ciální název Golden Prague Hotel 
managed by Fairmont. Právě luxusní hotelový 
řetězec Fairmont totiž bude nově hotel provo-
zovat.

Google Bank  
Mezi technologické giganty, kteří se vrhli do 
světa fi nancí, se zřejmě už brzy zařadí i Google. 
Pod kódovým označením Cache a ve spolupráci 
se Citygroup a Stanford Federal Credit Union 
připravuje svůj vlastní bankovní účet (paywall), 
který by měl doplnit už existující službu Google 
Pay. Cíl je stejně jako u Applu jednoduchý – zís-
kat o nás ještě víc informací a doplnit ekosystém 
Googlu o další službu, se kterou bude těžší 
a těžší přejít ke konkurenci.

Stroj času  
Australská letecká společnost Qantas pokoři-
la rekord v nejdelším letu komerčního letadla 
v dějinách – její Boeing 787 Dreamliner zvládl 
na jeden zátah trasu z New Yorku do Sydney 
(16 200 kilometrů) za 19 hodin a 16 minut. Na 
palubě testovacího letu bylo 49 lidí včetně 
reportérky New York Times, která popsala, jaké 

Informace
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je, když vyletíte v pátek a přistanete v nedě-
li. Jestli tuto linku Qantas začnou provozovat 
i komerčně, se teprve ukáže.

Mám pro vás překvapení  
Elon Musk na předávání cen Zlatý volant v Berlí-
ně oznámil, že Tesla otevře svou první evropskou 
Gigafactory právě u německé metropole. Vyrábět 
by se v ní měly SUV Modely Y, baterie i pohon-
né systémy a běžet by tu měl i vlastní vývoj 
a výzkum. Otevřít by měla na konci roku 2021.

Ještě větší  
V Rakousku vzniká největší lyžařský areál na 
ledovci na světě. V megaprojektu za 3,3 miliardy 
korun by se do něj měla spojit dnes už tak 
obrovská střediska Pitztal a Ötztal. Přibýt by 

měly ještě tři nové lanovky, 64 hektarů sjezdovek 
(to je cca 90 fotbalových hřišť) a také 600 metrů 
dlouhý a sedm metrů široký lyžařský tunel. V pro-
vozu by to všechno mělo být v roce 2026.

TO AUTO  
Škoda Auto představila novou octavii, tedy auto, 
kterého se v Mladé Boleslavi vyrobí ročně přes 
400 tisíc, které tvoří třetinu prodejů a které je 
kromě Česka nejprodávanějším autem třeba ve 
Švýcarsku, Polsku, Chorvatsku nebo Estonsku. 
Model čtvrté novodobé generace je o něco větší 
než jeho předchůdce, ale hlavně hraje na emoce 
a snaží se působit prémiovým dojmem.

Zdroj: www.forbes.cz/forbes-espresso/

Bc. Lenka Toťová
Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Informace

Usnesení XXIII. Sněmu Komory 
certifi kovaných účetních
konaného dne 8. října 2019 v Praze 

Sněm Komory certifi kovaných účetních:
 
I. schvaluje:
a) zprávu o hospodaření KCÚ za rok 2018,
b) přerušení XXIII. Sněmu KCÚ a jeho následné 

pokračování,
c) rozpočet KCÚ na rok 2020 a jeho úpravy,
d) účast v dotačním projektu,
e) normy KCÚ,

II. bere na vědomí:
a) zprávu o činnosti Výboru KCÚ za období od 

XXII. Sněmu KCÚ,
b) zprávy o činnosti dozorčí komise, disciplinární 

komise a etické komise KCÚ za období od 
XXII. Sněmu KCÚ,

c) výsledek odvolání Mgr. Ing. Magdaleny Králo-
vé z dozorčí komise,

d) nevyslovení důvěry zástupců KCÚ ve Výkon-
ném výboru Svazu účetních ČR Mgr. Ing. 
Magdaleně Králové a Mgr. Ing. Miloslavu 
Hejretovi,

e) vize dalšího rozvoje KCÚ a vize zástupců KCÚ 
ve Výkonném výboru Svazu účetních ČR,

III. ukládá:
 opravit účetní závěrku KCÚ za rok 2018 

a zaslat ji členům na email,

IV. doporučuje:
a) kooptovat do etické komise Ing. Petru Špač-

kovou a
b) kooptovat do dozorčí komise Bc. Jaroslavu 

Šálanskou.
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Komorové setkávání 
Každoročně pořádá Komora nepřeberné množství škole-
ní a dalších vzdělávacích akcí, které jsou přístupny všem, 
kteří mají chuť se posouvat nejen po odborné stránce, ale 
i osobnostní.  

Osobní rozvoj 
v Chorvatsku 
Právě téma osobního rozvoje patří mezi oblíbená 
vícedenní školení Komory, které se v létě tohoto 
roku konalo již tradičně v Chorvatsku. Útočištěm 
se protentokrát stal ostrov Korčula, který dnes 
představuje jedinečné spojení překrásné přírody, 
tisícileté kulturní tradice a historie.

Ideální klidné místo na to dozvědět se od PhDr. 
Miloslava Hrubého, který je poradcem a lek-
torem v oblasti manažerského a osobnostního 
rozvoje a uznávaným psychologem, například 
jak předcházet stresu a syndromu vyhoření při 
mnohdy tak náročné práci, jako je účetnictví. 
Účastníci tohoto školení měli možnost diagnos-
tikovat vlastní typ osobnosti a dozvědět se, jak 
s jednotlivými typy osobností jednat. Nechyběla 
ani témata, jak zvýšit osobní efektivitu, či efek-
tivitu týmové spolupráce, jak zvýšit svoji emoční 
inteligenci, zkusili jsme si týmovou spolupráci při 
plnění úkolů ve skupinách a co více – účastníci 
měli možnost využít individuálního koučování.

Letošní rok také proběhl ve znamení oslav – ať 
již významného životního jubilea našich dvou 
dlouholetých členek, tak gratulace k sňatku také 
hned dvou zúčastněných párů. A k tomu jedno-
mu sňatku – novomanželé se seznámili právě na 
této akci KCÚ před několika lety!

Užili jsme si také výlet mikrobusem po ostrově 
s výhledy do všech stran, ochutnávkou místních 
vín i jiných produktů  - pršut, med, pro nás exo-
tické marmelády – třeba z fíků. Jedno odpoledne 
mohli také zájemci zajít na místní bio farmu 

a ochutnat tradiční jehněčí pod „pekou“ – “peka” 
je kovová pokrývka, která se používá při chorvat-
ském způsobu přípravy jídel v žhavém popelu. 
Šťavnaté maso je pečené pod “pekou” spolu 
s brambory a zeleninou, čímž se všechny šťávy 
spojí a maso dostane vynikající chuť. To můžeme 
potvrdit – spolu s místním vínem a srdečnou 
vlídností hostitelů šlo opravdu o nezapomenutel-
ný gurmánský zážitek.

V životě je důležité, aby vznikla harmonizace 
mezi osobním a profesním životem a aby každý 
člověk měl čas na sebe a svůj osobní rozvoj. Pro-
tože není větší překážky, než naše vlastní „já“. 

Příští rok se na vás budeme opět těšit 
s douškou optimismu tradičně druhý 
týden v září, přijďte se s námi osobně posílit 
a odpočinout si na týden k moři. Udělali jsme 
průzkum mezi tradičními účastníky a hlasující čle-
nové zvolili změnu. Tentokrát tedy chystáme 
pobyt v některém španělském letovisku, 
samozřejmě opět s panem doktorem 
Hrubým!

Ze zákulisí
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Klubový večer 
„Procházka 
strašidelným 
Starým Městem“
V srpnu se konal klubový večer s Komorou, při-
čemž tentokrát jsme zamířili do víru velkoměsta. 
S průvodkyní PaedDr. Evou Hotovcovou jsme 
se nechali provést uličkami Starého Města v Pra-
ze, avšak procházka se nesla v dosti netradičním 
duchu. A to doslova. ☺ 

Prahu jsme poznávali skrz poutavé příběhy 
a vydali jsme se po stopách strašidel, zjevení 
a duchů! Slyšeli jsme nepřeberné množství 
zajímavých legend, ve kterých jsme se seznámili 
s příběhy o Turkovi z Ungeltu, mistrovi Hanu-
šovi a jeho světoznámém Orloji, Golemovi nebo 
například legendu o katu Mydláři. Zavítali jsme 
také za žebravým kostlivcem z Ovocného trhu, 
zlodějem od Jakuba, bezhlavým Templářem. 
Nechybělo ani vyprávění o historických památ-
kách města. Teď už víme, jaký kostlivec na nás 
může v uličkách Prahy vyskočit a můžeme si tak 
v klidu užít Vánoční trhy a předvánoční atmosfé-
ru Prahy.

Snídaně s Komorou 
„Kreativita 
cizoměnových 
přepočtů v českém 
účetnictví“
V září se konala již XVIII. Snídaně s Komorou. 
Vrátili jsme se na místo činu, kde to všechno 
začalo a kde proběhla první snídaně Komory, 
a to do Cafe Monolok na Vinohradech. Tentokrát 
nás tématem cizoměnových přepočtů v českém 
účetnictví provedl Ing. Libor Vašek, Ph.D. 
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Vzniklo zde mnoho otázek k zamyšlení. Věděli 
jste třeba, že při tvorbě věcného záměru nového 
zákona o účetnictví byla rozvedena diskuse 
o funkční měně? Účetnictví dle českých předpisů 
je vedeno v Kč, ve stejné měně je sestavována 
i účetní závěrka. Ne vždy však tento požadavek 
odpovídá ekonomické realitě účetní jednotky. Do 
jaké míry je tím narušeno věrné zobrazení? Nejen 
takové otázky byly při ranním doušku kávy vyřče-
ny, protože tato problematika zahrnuje a skrývá 
mnohé. Mají být či nemají být přepočítávány 
zůstatky cizoměnových záloh? Mají či nemají být 
přepočítávány opravné položky k cizoměnovým 
pohledávkám? Jak postupuje vy ve své praxi? To 
vše bylo podníceno i aktuální agendou Národní 
účetní rady, která připravuje dvě interpretace 
k problematice použití cizoměnových přepočtů 
v českém účetnictví. 

Účetní a daňové 
aktualizace 
pro neziskové 
organizace v Telči
Na přelomu října a září jsme zavítali do krásné 
Telče, která nese historický nádech. Telč není 
jenom zámek a krásné náměstí. Jsou to také 
příjemné vycházky kolem tří rybníků, jež město 

obklopují, či posvátné ticho ve starých koste-
lech. Vícedenní školení na téma účetní a daňové 
aktualizace pro neziskové organizace lektorovala 
Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová 
poradkyně, soudní znalkyně se specializací na 
neziskový sektor. Za tři dny nabité informacemi 
jsme stihli probrat a dozvědět se více o aktu-
álních tématech a problémových oblastech 
v účetnictví a daňové problematice neziskových 
organizací. Nechyběl ani výhled do roku 2020. 
Víte například, co jsou to fondy a k čemu slouží? 
A jaké jsou rozdíly mezi fondy „ze zákona“ 
a fondy „dobrovolnými“? Nebo jaké jsou aktuální 
legislativní novinky z oblasti účetnictví? Večer 
jsme využili k odpočinku a relaxovali jsme při 
bowlingu.

V roce 2020 se můžete těšit na další dáv-
ku školení, která se budou týkat nezisko-
vých organizací. Nevíte si například rady, 
jak sestavit účetní závěrku za rok 2019? 
Přijďte na seminář 20. ledna 2020, který 
jí bude věnován. V únoru budou násle-
dovat novinky pro neziskové organizace 
pro rok 2020 a v listopadu 2020 se opět 
sejdeme na vícedenním školení. Více 
informací na stránkách Komory v sekci 
Vzdělávání – Semináře Komory. Budeme 
se na vás těšit!

Bc. Lenka Toťová

Ze zákulisí
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Z činnosti Výboru 
Červnový Výbor trval přes 6 hodin a po změ-
nách v kanceláři měl náročný program. Předně 
se jednalo o stavu předání agendy kanceláře 
bývalým tajemníkem Ing. Zemánkem Petru Píšovi 
pověřenému řízením kanceláře od 1. 6. 2019 — 
správa webů, přístupy a změna hesel, změna 
kontaktů, neodevzdání notebooku, přesměrování 
pošty, smazané emaily, nesrovnalosti v databázi 
členů, předání pokladny L. Pýchové, nesplnění 
některých úkolů před odchodem Ing. Zemánka, 
zajištění běžného chodu kanceláře atd. Dále pro-
běhla debata a řešení nových prostor Komory, 
neboť podnájem končil 31. 7. 2019, se závěrem, 
že není nutné mít fyzickou kancelář pro kontakt 
se členy (možnost přesunutí do HUBu). Dále se 
jednalo o problémech s nedostatečným plánem 
školení na 2. pololetí v souvislosti s přípravou 
nového katalogu akcí, „odnesení“ tradiční komo-
rové akce Osobnostního rozvoje v Chorvatsku 
bývalým tajemníkem na SÚ ČR + nepředání infor-
mací, schválení převzetí kompletní účetní agendy 
externí účetní Adélou Merklovou z Advanced 
Accounting s.r.o. včetně zavedení vystavování 
zálohových faktur a následné automaticky vysta-
vené faktury u komorových akcí (což odhalilo 
nedostatky v údajích pro fakturaci), v dotačním 
projektu na vzdělávání Výbor porovnal došlé 
nabídky na právní zajištění výběrového řízení, 
schválil název a cíl podzimní odborné konference 
Komory, odložil ustanovení komorového Výboru 
pro digitalizaci a namísto toho angažování se 
v rámci AMSP ČR, schválil termín a formát Sně-
mu Komory a jiné.

Zářijový Výbor byl zejména v duchu přípravy 
Sněmu a odborné konference Komory — Kate-
řina Netíková přednesla celý harmonogram, 
časový plán, obsazení hosty a jejich témata, 
proběhla diskuze, drobné úpravy a odsouhlasení 
vč. prostor. Dále byly diskutovány a schváleny 
hlavní změny norem předložených Výborem na 
Sněm — stanovy, příspěvkový a poplatkový řád, 
disciplinární řád a směrnice o KPV. Dalšími body 
jednání byl stav dotačního projektu (vybraná 

právní kancelář, časový harmonogram projektu 
při vysoutěžení v říjnu) nebo stav hospodaření, 
dlužných členských příspěvků a snížení členských 
příspěvků, a dále aktualizace členské databá-
ze v návaznosti na zjištění nesrovnalostí a její 
neaktuálnost.

V říjnu se Výbor zabýval informací o těžkopád-
nosti práce s webem a vzal na vědomí nutnost 
pořízení nového webu Komory, projednal záměr 
nadále ponechat kancelář Komory v Hybernské 
dle dohody s pronajímatelem, řešil dlužné člen-
ské příspěvky se závěrem předat po rozeslání 
2. upomínek disciplinární komisi, řešil pokračová-
ní Sněmu Komory (právně a z hlediska podkla-
dů), u dotačního projektu rozsáhlou zadávací 
dokumentaci, stav přípravy a celého zajištění 
odborné konference Komory, plán akcí a Bulle-
tinu Komory na rok 2020, vzal na vědomí stav 
Bulletinu č. 3/2020 a jeho případné elektronické 
rozesílání, vzal na vědomí informace o předávání 
certifi kátů vč. nutnosti dořešit vyúčtování předá-
vání certifi kátů s SÚ ČR a nabídky materiálů pro 
ICSU, schválil zapojení KCÚ do Národního mno-
hostranného fóra ČR pro elektronickou fakturaci, 
vzal na vědomí informace o spolupráci s Českým 
institutem interních auditorů, Komorou auditorů 
ČR a Wolters Kluwer a zapojení KCÚ do projektu 
Technologické agentury ČR (v projektu „Metodiky 
pro plnění povinností certifi kovaných účetních 
v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a fi nancování terorismu“).

Víte, kde se dozvíte více informací? 
Po přihlášení se na webu Komory zde: 
https://www.komora-ucetnich.cz/cze/
informace-komory/organy/vybor-komo-
ry (níže Zápisy z jednání)

Ing. Petr Píša
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Komora v médiích 
Přinášíme vám již přehled mediálních výstupů Komory 
za období září 2018 — srpen 2019, které jsme uskutečnili 
ve spolupráci s PR agenturou.    

Za sledované období vyšlo 67 článků v médiích – print, online, TV.
Z toho 39 bylo realizováno agenturou.
Celkový mediální dosah: 2 059 200 čtenářů/posluchačů.

Počet článků podle mediatypu pro téma: 
Komora certifi kovaných účetních

Kategorie — Online pro téma: 
Komora certifi kovaných účetních

Ze zákulisí
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Kategorie — Tisk pro téma: 
Komora certifi kovaných účetních

Nejčastější zdroje pro téma: 
Komora certifi kovaných účetních

Výstup v TV ČT 1 Události dne 31. 3. 2019 k daňovému přiznání 
(Jolana Pražáková) měl sledovanost cca 600 tis. diváků.
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/
219411000100331#t=21m30s

Ze zákulisí
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Pozvánka na akce 

17. 12. 2019 
Účetní závěrka 2019 pro obce 
a příspěvkové organizace
Sportovní hala, Pobřežní 1656, Tachov

18. 12. 2019 
Účetní závěrka
Just Home, Šrobárova 13, Praha 3

9.—10. 1. 2020 
Mzdové účetnictví 
a eNeschopenky 
(novinka od 1. 1. 2020)
Hotel S-PORT, Véska 91, Dolany Véska

9.—10. 1. 2020 
Aktuálně DPH a daň z příjmů
Sportovní hala, Pobřežní 1656, Tachov

20. 1. 2020 

Účetní závěrka 2019 pro 
neziskové organizace
KOČKA spol s r.o., Senovážné nám. 5, Praha 1

27. 1. 2019 
Účetní a daňové novinky roku 
2020
KOČKA spol s r.o., Senovážné nám. 5, Praha 1

5. 2. 2020 

XX. Snídaně s Komorou
Praha (bude upřesněno)

10. 2. 2020 

Novinky pro neziskové 
organizace 2020
KOČKA spol s r.o., Senovážné nám. 5, Praha 1

13. 2. 2020 

MS excel pro účetní a daňové 
poradce I. — Praha
NICOM, a.s, Zenklova 32/28, Praha 8

17. 2. 2020 

Přiznání k dani z příjmů 
právnických osob 2019
KOČKA spol s r.o., Senovážné nám. 5, Praha 1

20. 2. 2020 
Aktuální vývoj právní úpravy 
EET a související změny u DPH 
v roce 2020
Praha (bude upřesněno)

Změna místa a termínu konání vyhrazena, 
sledujte webové stránky Komory: 
https://www.komora-ucetnich.cz/cze/
vzdelavani/seminare-komory/aktualni-
nabidka

Přijměte naše pozvání na akce Komory a jejích partnerů 
chystané na nadcházející týdny. Podrobnější a aktuální 
informace naleznete na našich internetových stránkách.   

Ze zákulisí



Účetní na zkrácený úvazek
Náplň práce:

• Účtování faktur přijatých/vydaných

• Účtování pokladních dokladů

• Účtování bankovních výpisů

• Inventury rozvahových účtů

• Kontrola dodavatelsko-odběratelských sald

• Spolupráce při přípravě roční účetní závěrky 
pod vedením hlavní účetní

Nabízíme:

• Práci na zkrácený úvazek (2 dny v týdnu)

• Zajímavé platové podmínky

• Časovou flexibilitu

• Možnost navýšení úvazku v budoucnu

• Občerstvení na pracovišti (káva, čaj, voda, ovoce)

• Stravenky

• Zapojení do firemních akcí 
(společenské a vzdělávací)

Požadavky:

• Min. středoškolské vzdělání ekonomického směru

• Praxe na pozici účetní min. 3 roky

• Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni

• Velmi dobré komunikační schopnosti a 
kultivovaný projev

• Orientace na detail

• MS Office, znalost účetního programu 
Premier výhodou 

Local Connections. Global Influence.
squirepattonboggs.com

O nás ve zkratce:

30 let na českém trhu – mezinárodní síť 44 kanceláří v 19 zemích světa – 22 expertů na všechny hlavní oblasti 
práva – ustálený kolektiv – prominentní adresa na Václavském náměstí hned „pod koněm“

V případě zájmu o tuto pozici kontaktujte:

Dana Levá
Office manager
T +420 221 662 071
E dana.leva@squirepb.com

Squire Patton Boggs s.r.o., 
advokátní kancelář
Václavské náměstí 813/57
110 00 Praha 1
Česká republika 
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