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Zavádění IFRS standard ů v českých pom ěrech 

 

Pracovní skupina IFRS platforma p řináší první výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace 

pro finan ční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jehož cílem je zjistit reálný stav užívání IFRS standard ů v 

českých firmách. Do výzkumu se zapojily jak jednotli vé spole čnosti, tak také odborníci z akademické sféry.  

 

  

První část otázek se týkala dlouhodobého hmotného majetku. Účastníci průzkumu nejprve odpovídali na 

otázky, zda se liší základní evidence dlouhodobého hmotného majetku podle IFRS a českých předpisů. Další otázky 

se týkaly tématu odpisování, konceptu zbytkové hodnoty a evidence náhradních dílů. Poslední otázky tohoto okruhu 

se zabývaly použitím reálné hodnoty, a to jak u kategorie Investice do nemovitostí, tak u Pozemků, budov a zařízení. 

 

Druhá část otázek mapovala akvizicí dceřiných společností, a to zejména přecenění majetku a závazků k datu 

akvizice na reálnou hodnotu. 

 

Třetí část otázek se zabývala používaným formátem výsledovky. 

 

 

 

I. část - Dlouhodobý hmotný majetek  

 

Základní evidence 

Nejprve nás zajímalo, zda se liší evidence dlouhodobého hmotného majetku pro vykazování podle IFRS a 

podle českých předpisů. Zhruba polovina dotazovaných (53%) odpověděla, že mají rozdílné registry dlouhodobého 

hmotného majetku pro účely českých předpisů a IFRS standardů. 

 



Zavádění IFRS standardů v českých poměrech 
 

 
© 2011 CAFIN Česká asociace pro finanční řízení Stránka 3 z 10 

Komponentní odpisování podle IFRS 

Polovina dotázaných uvedla, že za účelem sestavení účetní závěrky podle IFRS neodpisuje komponentně 

dlouhodobý hmotný majetek; téměř třetina ho odpisuje a pětina respondentů nesestavuje účetní závěrku podle IFRS 

standardů. Tato odpověď korespondovala i s firmami, které sestavují reportovací balíček v souladu s IFRS.  

  

Komponentní odpisování podle českých p ředpis ů 

Více jak dvě třetiny dotazovaných firem uvedlo, že za účelem sestavení účetní závěrky podle českých 

předpisů neodpisuje komponentně dlouhodobý majetek; necelá třetina firem ho takto odpisuje. Z odpovědi na tuto 

otázku je pravděpodobné, že firmy, které odpisují majetek podle komponent v IFRS, přenášejí tento způsob 

odpisování i do českých předpisů. 

Oceňování jednotlivých komponent 

V případě, že respondenti neznají přesnou pořizovací cenu jednotlivých komponent, se jich jen 8% obrátí na 

nezávislého znalce, drtivá většina (92%) nezávislého znalce nepoužívají.  
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Přecenění komponent k datu p řechodu na IFRS 

Záporná odpověď převažovala také u otázky, zdali účastníci výzkumu provedli přehodnocení majetku na 

jednotlivé komponenty k datu přechodu na IFRS (podle IFRS 1) nebo při prvním vykazování podle IFRS v reportingu: 

75% řeklo, že nikoliv a jen čtvrtina s tím souhlasila.   

 

Kritéria pro stanovení jednotlivých komponent 

Ke komponentnímu odepisování směřovaly i další otázky, např. jaká kritéria používají dotazovaní pro 

stanovení jednotlivých komponent a kdo ve společnosti rozděluje hmotný majetek na komponenty. U důležitých kritérií 

nejčastěji zazněla doba použitelnosti a následně významnost. Kdo je zodpovědný za rozdělování hmotného majetku 

na komponenty, na to se odpovědi lišily: techničtí pracovníci (techničtí ředitelé, investiční specialisté), správce 

majetku, majetková účetní či účetní ve spolupráci s odborným pracovníkem, oddělení controllingu a financí nebo 

odborné útvary zabývající se pořízením DHM. 

 

Rozdíly ve výši ú četních odpis ů podle IFRS a českých p ředpis ů 

Rozdíly ve výši účetních odpisů podle IFRS a českých předpisů existují u dvou třetin respondentů (68%), 

naopak třetina firem (32%) žádné rozdíly neeviduje. 
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Podstata rozdíl ů ve výši ú četních odpis ů podle IFRS a českých p ředpis ů 

 Účastníci výzkumu mohli zvolit více odpovědí. Z odpovědí vyplynulo, že největší rozdíly (35%) spočívají 

v rozdílné době životnosti; následovala jiná pořizovací cena majetku (30%), téměř pětina firem (17%) uvedla, že jsou 

rozdílné metody odpisování a pětina firem (18%) uvedla jiné rozdíly.    

 

Odpisování do zbytkové hodnoty 

Co se týká použití v praxi v IFRS konceptu zbytkové hodnoty aktiva, odpisuje dlouhodobý hmotný majetek do 

zbytkové hodnoty pouze necelá pětina společností (18%), drtivá většina (82%) majetek odpisuje do nuly.  

 

Evidence náhradních díl ů 

Celkem 64% firem eviduje strategické náhradní díly dle IFRS v zásobách a jen 36% uvedlo, že v majetku.  
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Přeceňování dlouhodobého hmotného majetku na reálnou hodn otu k datu p řechodu na IFRS 

Celkem 48% dotázaných firem uvedlo, že nepřeceňovaly hodnoty majetku na reálnou hodnotu pro účely 

vykazování podle IFRS k datu přechodu na IFRS (podle IFRS 1) a ani při prvním vykazování podle IFRS (do 

reportingu). Přeceňování neprovedlo 24%, a zhruba stejný počet firem (28%) přeceňování provedlo. 

 

 

Použití modelu reálné hodnoty u kategorie Pozemky, budovy a za řízení 

 Drtivá většina dotazovaných firem (91%) uvedla, že nepoužívá u dlouhodobého hmotného majetku (kromě 

investic do nemovitostí) model ocenění reálnou hodnotou; jen 9% tento model používá. 

 

Použití modelu reálné hodnoty u kategorie Investice  do nemovitostí 

 Pouhých 6% uvedlo, že používají u investic do nemovitostí ocenění reálnou hodnotou, 24% ji nepoužívá a 

přes dvě třetiny (70%) řekly, že nemají investice do nemovitostí. 
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Dále z dotazníku vyplynulo, že ocenění reálnou hodnotou, které se promítá přímo do výsledovky, provádí 

firmy nepravidelně. Pouze pokud se změní vnější podmínky nebo podle požadavků auditora. Přecenění provádí 

nejčastěji znalec, případně jej firma provádí interně.    

 

Rozdíly mezi českým ú četnictvím a IFRS v oblasti sledování a odpisování m ajetku 

V poslední otázce dostali respondenti prostor, aby popsali svoje postřehy k rozdílům mezi českým účetnictvím a IFRS 

v oblasti sledování a odpisování majetku a aby také případně navrhli náměty pro zlepšení v českém účetnictví. 

Uváděli se zde připomínky: 

• Zohlednění dlouhodobých aktiv držených za účelem prodeje v českých účetních předpisech; 

• Sjednocení účtování v oblasti leasingu a zásob; 

• Zavedení zbytkové hodnoty i s nulovou částkou; 

• Přeceňování majetku směrem nahoru; 

• Potřeba vést dvojí účetnictví: pro potřeby IFRS (v systému SAP) a pro daňové účely v CAS (mimo 

systém SAP). 

Jeden z dotazovaných se domnívá, že „IFRS přístup je přesnější, logičtější, lépe odpovídá realitě, může však 

být administrativně náročnější na sledování. České komponentní odepisování není stále tolerováno v daňových 

odpisech, tzn. uživatel je nucen odepisovat stejnou věc i pro daňově účely, což jen zvyšuje administrativu.“ 

 

Shrnutí a poznatky 

 

Ačkoliv je z odpov ědí evidentní, že respondenti pocházejí z r ůzných typ ů spole čností a z r ůzných odv ětví, 

přesto lze z odpov ědí vypozorovat n ěkteré spole čné znaky a možné problémy IFRS aplikace: 

Komponentní p řístup: 

 

Polovina dotázaných uvedla, že neeviduje majetek pr o účely IFRS záv ěrky dle komponent a dokonce t ři 

čtvrtiny dotázaných uvedli, že p ři první aplikaci IFRS neprovedli p řehodnocení majetku na komponenty. To 

indikuje, že míra napl ňování požadavk ů IAS 16 pro evidenci majetku není stále mezi českými firmami ani 

zdaleka ideální.  

 

Navíc 64% firem eviduje v IFRS strategické náhradní  díly, typickou ukázku komponenty majetku, stále po  

česku, tj. v zásobách.   

 

Odpisování: 

 

 Velmi zajímavé jsou odpov ědi na rozdíly v odpisování mezi IFRS a českým ú četnictví. Více než polovina 

respondent ů eviduje rozdíly bu ď v životnostech nebo v metod ě odpisování. To je pom ěrně vysoké číslo, 

vzhledem k tomu, že životnost majetku by ideáln ě měla být pouze jedna a že pro rozdíly v metodách 

odpisování (když pomineme metodu da ňového odpisování) také nebývá žádný rozumný d ůvod. 

 

Zajímavé jsou i p řipomínky respondent ů. Z odpov ědí je vid ět, že by řada z nich uvítala v ětší sbližování 

českých a IFRS p ředpis ů v oblasti majetku (leasing, majetek ur čený k prodeji, atd.). 
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II. část – Akvizice dce řiné spole čnosti  

Četnost akvizic 

Druhá část otázek se týká nákupu dceřiných společností. Dvě třetiny (67%) dotazovaných uvedlo, že nikdy 

nekoupili dceřinou společnost, 33% firem ji někdy v minulosti koupilo. 

 

Přecenění majetku a závazk ů dceřiné spole čnosti k datu akvizice podle IFRS 

Respondenti, kteří mají zkušenosti s koupí dceřiné společnosti, odpovídali dál: více jak polovina (55%) jich 

provedla přecenění majetku a závazku dceřiné společnosti v IFRS na reálné hodnoty k datu akvizice, 45% nikoliv. 

 

Odlišnost reálných hodnot od ú četních v IFRS, použití znalce 

Dvě třetiny (67%) uvedly, že se tyto reálné hodnoty významně nelišily od účetních hodnot k datu akvizice, ve 

třetině firem (33%) se významně lišily. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenění provedl nejčastěji znalec. Často ho však firmy provádí interně.   
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Přecenění majetku a závazk ů dceřiné spole čnosti k datu akvizice podle českých p ředpis ů 

Celkem 60% tázaných konstatovalo, že neprovedlo přecenění majetku a závazků dceřiné společnosti na 

reálné hodnoty k datu akvizice pro účely české konsolidace; 40% toto přecenění provedlo. 

 

Odlišnost reálných hodnot od ú četních v českých p ředpisech 

U nadpoloviční většiny (56%) se tyto reálné hodnoty nelišily od účetních hodnot k datu akvizice a naopak u 

44% se hodnoty lišily.  

 

 

Shrnutí a poznatky 

 

Odpovědi na zejména IFRS dotazy dobře ilustrují přetrvávající problémy při účtování akvizic. Řada účetních si 

neuvědomuje, že přecenění aktiv a závazků je dle IFRS povinností, nikoliv možností, a že účetní hodnoty, zejména ty 

založené na historických hodnotách nemohou být stejné jako tržní hodnoty. Jen tak se dá vysvětlit, že 45% 

respondentů při akvizici majetek nepřeceňovalo a pro dvě třetiny respondentů se účetní hodnota majetku nelišila od 

reálné hodnoty. 
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III. část - Výsledovka  

 

Poslední část otázek se zabývala formátem výsledovky.  

 

Formát výsledovky v IFRS 

Více jak polovina (56%) respondentů používá v IFRS nebo v reportovacím balíčku podle IFRS druhový formát 

členění výsledovky/úplného výsledku hospodaření (tzv. cost of sales formát); 44% používá účelový formát. 

 

 

Kdo se výzkumu zú častnil? 

 

Účastníci výzkumu jsou členy České asociace pro finanční řízení. Nejpočetnější skupinu respondentů (81%) 

tvořily firmy s velkým ročním obratem (nad 300 miliónů Kč), malé firmy s ročním obratem do 100 miliónů Kč 

představovaly 13%, zbylých 6% jsou firmy střední velikosti. Nadpoloviční většina (56%) firem uvedla, že zaměstnává 

více jak 250 pracovníků, skoro třetina (31%) má mezi 50 a 250 zaměstnanci a do 50 pracovních pozic má 13% 

společností. Co se týká druhu činnosti, kterou firmy provozují, dominovaly v průzkumu společnosti energetické a 

strojírenské. Dotazovaní působí nejčastěji na pozicích finančních ředitelů a vedoucích controllingu.  

 

Pod patronací České asociace pro finanční řízení vznikly ještě další pracovní skupiny:  

• Pracovní skupina kariérní standardy, která vytváří kariérní mapu finančních pozic;  

• Pracovní skupina Modely řízení firemní výkonnosti (skupina spolupracuje s Univerzitou Tomáše Baťi 

ve Zlíně na projektu, zaměřeném na rozvoj modelů pro řízení firemní výkonnosti) 

• Pracovní skupina MIS Exchange (skupina se zaměřuje na vytváření metodických standardů v oblasti 
manažerských informačních systémů a jejich využití pro potřeby finančních útvarů) 

 

Pro bližší informace kontaktujte: 

Mgr. Andrea Popovová 
_______________________________________  
PR koordinátor 
Česká asociace pro finan ční řízení 
E-mail: andrea.popovova@controlling.cz 
Internet: www.cafin.cz 


