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Relevance úþetních výkazĤ s ohledem na informaþní potĜeby uživatelĤ
úþetní závČrky
Relevance of the financial statements in relation to users of accounting information and treir needs
Lenka Zemánková, Anna Fedorová
Abstract
Purpose Purpose of the article is to describe the information needs of individual users of financial
statements. Individual users have different needs of information, but in one need they are agreed.
Some information, requiring users of accounting information the financial statements does not. Shortcomings of financial statements result from incomplete harmonization of Czech financial statements
to International Financial Reporting Standards.
Scientific aim The main aim of this article is evaluating how output accounting information company
contained in company financial statements come up to the expectations person, who are ask for the
information. This may point to the shortcomings of the financial statements.
Methods The article is based on studies published in theme of information needs users of financial
statements. Studies will be confronted with information potential of financial statements focused of
the equity. In this article is mainly used logical and empirical methods. From logical methods was
selected base pair-methods: Induction-illiation, analysis-synthesis and abstraction- concretization.
From empiric methods was selected method comparison.
Findings The user of accounting information are agreed in one need. They need infrormation about
going concern company. Financial statements does not contain this information. The reproduction of
the equity can ensure going concern. The equity can be viewed in two ways. Looking in the equity
like to production capacity the company, is one way. This method brings the idea that company can
continue, when the equity is reproduced. But this method needs valuating all balance and profit and
loss sheet items in regular price. Assess value in historical price causes overvalued trading income
(undervalued of costs) and undervalued the equity.
Conslusions Reproduction of the equity must be ensured to going concern company. It can be ensured by assess valuation in regular prices instead historical. Stiffen up the condition for pay profit, it
is the second solution.
Keywords: Users of accounting information, information need, financial statements, going concern,
reproduction of the equity.
JEL Classification: M41
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Úvod
Právní úprava þeského úþetnictví vychází ze zákona þ. 563/1991Sb., o úþetnictví ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ. V zákonČ o úþetnictví je uvedeno, že úþetní jednotka má používat
úþetní metody s ohledem na nepĜetržité pokraþování v þinnosti v dohledné budoucnosti. Informace z úþetnictví jsou urþeny pĜedevším pro
externí uživatele. Toto vyplývá z dokumentĤ
Evropské unie, které se vztahují k úþetnictví:
ýtvrtá smČrnicí Rady ze dne 25. þervence 1978
(78/660/EHS) a Mezinárodní standardy úþetního výkaznictví, uplatĖované podle NaĜízení
Evropského parlamentu a Rady þ.1606/2002.
V úþetních systémech založených na
zvykovém právu je kladen dĤraz na to, aby
úþetnictví podávalo vČrný a poctivý obraz o
úþetní jednotce a to jak externím, tak interním
uživatelĤm úþetních informací.
Výstupy z úþetnictví jsou však poznamenány Ĝadou nedokonalostí, které mají vliv na
obraz podniku a na rozhodování uživatelĤ úþetních informací.
1 Relevance výstupĤ z úþetnictví s ohledem
na potĜeby jejich uživatelĤ
PotĜeba úþetních informací má Ĝadu dĤvodĤ. VytváĜejí nezbytný pĜedpoklad pro Ĝadu
rozhodnutí, jak interních, tak externích uživatelĤ. Bez relevantních, správných, vþasných, úplných a aktuálních informací nejsou schopni
uživatelé informací spolehlivČ rozhodovat. Základním výstupem z úþetnictví a informaþní
základnou pro rozhodování je úþetní závČrka.
Harmonizaþní opatĜení v evropském
úþetnictví jsou od poþátku orientovány na výstupy z úþetnictví tedy na úþetní závČrku se
zohlednČním pohledu externích uživatelĤ na
závČrku. Koncepþní rámec mezinárodních úþetních standardĤ uvádí, že úþetní závČrka je urþena zejména externím uživatelĤm a má uspokojit
jejich potĜeby. To potvrzuje i IAS 1 Prezentace
úþetní závČrky, který uvádí, že obecné úþetní
závČrky jsou takové úþetní závČrky, které splĖují požadavky uživatelĤ, kteĜí mají pravomoc
požadovat sestavy pĜizpĤsobené svým konkrétním informaþním potĜebám.
IFRS ponechávají zcela v pravomoci
podniku volbu nejvhodnČjší formy úþetních
výkazĤ s cílem zajistit externím uživatelĤm
informace v takovém rozsahu a formČ, aby si
mohli uþinit správný názor na jeho finanþní

pozici, výkonnost a penČžní toky (Bohušová,
2009).
Koncepþní rámec Mezinárodních úþetních standardĤ vymezuje také uživatele úþetních informací a jejich informaþní potĜeby.
Hlavními uživateli výstupĤ z úþetnictví jsou:
• investoĜi,
• zamČstnanci,
• poskytovatelé kapitálu,
• dodavatelé aj. obchodní vČĜitelé,
• zákazníci,
• vlády a jejich orgány a
• veĜejnost.
Ve výþtu uživatelĤ informací úþetní závČrky je uveden management podniku v souvislosti s jeho odpovČdností za prezentaci informací v úþetní závČrce a s konstatováním, že
vedení podniku má k dispozici podrobnČjší
úþetní informace, než ty, které poskytuje úþetní
závČrka. O managementu podniku jako o uživateli informaþních výstupĤ z úþetnictví je však
potĜebné uvažovat proto, že:
1.management vyžaduje souhrnný obraz o finanþní pozici podniku, o jejích zmČnách a
výkonnosti podniku,
2.detailnČjší úþetní informace by mČly mít spoleþný informaþní základ jako výstupy, které
jsou uvádČny v úþetní závČrce, jinak by úþetnictví pozbývalo pro managemen podniku
význam.
ýeské pĜedpisy pro úþetnictví nedefinují uživatele úþetních informací. Dá se odvodit,
že splnČním povinnosti zakotvit ýtvrtou smČrnici Rady (78/660/EHS) do þeské národní úpravy úþetnictví byl naplnČn její obsah i v této
þásti. ýtvrtá smČrnici Rady (78/660/EHS) odĤvodĖuje potĜebu koordinace pĜedpisĤ o struktuĜe a obsahu roþních závČrek také požadavem
ochrany spoleþníkĤ a tĜetích osob. TĜetí osoby
nejsou ve smČrnici definovány, zato je zdĤraznČna nutnost koordinace metod oceĖování aktiv
a pasiv z dĤvodu srovnatelnosti poskytovaných
informací.
Uživatelé úþetních informací mají rĤzné
úhly pohledu a z toho vyplývají i rĤzné potĜeby
informací. Požadavky na jednotlivé úþetní informace jsou východiskem pro posouzení relevantnosti výstupĤ z úþetnictví.
PĜehled publikovaných výzkumĤ v této
oblasti provedl Pierce a O´Dea (2003). Ve své
publikaci mimo jiné uvádí, že první se podobnou tématikou zabýval Simon a kol. (1954).

– 143 –
ROýNÍK IV – ýÍSLO 07 / VOLUME IV – NUMBER 07

TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU / TRENDS ECONOMICS AND MANAGEMENT

Tématem jeho publikace bylo využití úþetních
informací uživateli – manažery. Zjistil, že význam úþetních informací pro manažery je eminentní. Siegel a Sorensen (1999) se zabývali
vztahem obchodních partnerĤ k úþetním informacím. Další studie se zamČĜily na vnímání
informací uživateli jako východisko úþinnosti
informaþních systémĤ, napĜ. ve studii Lucas
(1975), Olson a Ives (1981), Salaway (1987),
Green (1989) a Robey (1992).
O další studii o dĤležitosti úþetních informací pro nČkteré externí subjekty se zmiĖuje
Foster (1986) s odkazem na Changa, Mosta a
Braina (1983). Ti ve své studii uvedli vyhodnocení dotazníkĤ, zaslaných tĜem skupinám uživatelĤ rĤzných zdrojĤ informací ve tĜech zemích –
USA, Velké Británii a na Novém Zélandu. Individuálním a institucionálním investorĤm a
finanþním analytikĤm byla položena otázka,
jakou dĤležitost pĜikládají pĜi svých investiþních rozhodováních jednotlivým informaþním
zdrojĤm. Podle jejich studie lze sestavit žebĜíþek nejpreferovanČjších informací následovnČ:
• výroþní zprávy spoleþnosti,
• komunikace s vedoucími pracovníky,
• rady burzovních makléĜĤ,

• prĤbČžné výsledky spoleþnosti spoleþnČ na
stejném stupni ohodnocení s pros-pekty,
• noviny a þasopisy,
• poradenské služby,
• hlášení zástupcĤ,
• podnikový tisk,
• rady pĜátel a
• informace „z druhé ruky“ (Foster, 1986).
Z výsledkĤ studie jednoznaþnČ vyplývá
mimoĜádná dĤležitost, kterou investoĜi a analytici pĜisuzují úþetním informacím obsaženým
ve výroþních zprávách.
PravdČpodobnČ z dĤvodu, jaká dĤležitost je pĜiĜazena úþetním informacím, se informaþními potĜebami uživatelĤ zabývá témČĜ
každá publikace z oblasti úþetnictví pĜípadnČ
finanþní analýzy (Bernstein, 2005; Janhuba,
2007).
PodrobnČji specifikované informace
požadované uživateli a uvádí ýerná (1997) s
odvoláním na studii provedenou Helfertem
(1994). Prioritní potĜeby uživatelĤ úþetních
informací, které ve své knize uvádí, jsou pĜepracovány v obrázcích 1 až 3.
ýerná rozdČluje uživatele úþetních informací do tĜí základních skupin. První skupi-
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nou je management podniku. (Obrázek 1) ManažeĜi potĜebují informace pro krátkodobé a
pĜedevším dlouhodobé finanþní Ĝízení podniku
(Kovanicová, 1999). Finanþní informace jim
poskytují vytvoĜení zpČtné vazby mezi Ĝídícím
rozhodnutím a jeho praktickým dĤsledkem

Mezi další uživatele úþetních informací
lze zaĜadit odbČratele, kteĜí si vybírají dle úþetních informací obchodního partnera a chtČjí se
ujistit, že podnik bude schopen dostát svým
závazkĤm (plnit dodávky). Pro odbČratele je
stejnČ jako pro dodavatele velmi dĤležitá in-

(Grunwald, 2007). Druhou skupinu tvoĜí dle
ýerné vlastníci (investoĜi). (Obrázek 2) Mezi ty
ýerná Ĝadí jak akcionáĜe (popĜ. spoleþníky firmy), tak držitele úvČrových cenných papírĤ
(vČĜitele), tak pĜípadné nové investory. Všichni
tito se zajímají o informace poskytnuté úþetnictvím, protože se chtČjí ujistit, že jejich peníze
jsou uloženy vhodnČ. TĜetí skupinu potom tvoĜí
banky a jiní vČĜitelé, kteĜí se na základČ úþetních informací rozhodují, jestli podniku pĤjþí
nebo ne, pĜípadnČ jestli s ním budou obchodovat. (Obrázek 3)
Obrázky 1 až 3 ilustrují, že nejrozsáhlejší potĜebu rĤzných informací poskytovaných
úþetnictvím má management podniku.
Ve druhé ĜadČ nejvíce informací vyžaduje vlastník (investor). Z porovnaných nejmenší potĜebu informací mají banky a jiní vČĜitelé.

formace o perspektivČ obchodního vztahu þili o
budoucím rozvoji a stabilitČ. Konkurence podle
úþetních informací srovnává vlastní þinnost.
Konkurence asi jako jediná nemusí mít vždy
zájem na budoucím rozvoji a stabilitČ podniku,
ale informace o budoucnosti ji zajímají v komparaci s vlastní þinností.
Další zájmovou skupinu tvoĜí zamČstnanci, kteĜí se zajímají o úþetní informace
zejména z hlediska mzdové a sociální jistoty a
perspektivy. Požadují proto informace o ziskovosti, dlouhodobé schopnosti poskytovat pracovní pĜíležitosti, vyplácet mzdy, pĜípadnČ penzijní požitky (DvoĜáková, 2006). To úzce
souvisí s požadavkem na informace o stabilitČ a
rozvoji podniku.
Stát dále využívá informace pro úþely
statistické, pro úþely kontroly daĖových povinností a monitorování vládní politiky, pĜípadnČ
pĜi udČlení dotace (Kovanicová, 1999). Požada-
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vek na informaci o budoucím pokraþování podniku v þinnosti vyplývá z potĜeby odhadovat
HDP a další ekonomické ukazatele.
VeĜejnost se zajímá zejména o informace související s životním prostĜedím pĜípad-nČ
pracovními pĜíležitostmi. Širokou veĜejnost pak
zajímají nČkteré velké a vlivné podniky. Jejich
pokraþování v þinnosti veĜejnost zajímá v souvislosti s nezamČstnaností a pracovními pĜíležitostmi.
V neposlední ĜadČ mají na úþetních informacích zájem univerzity, její pracovníci i
studenti.
Z pĜedchozího lze vyvodit, že informaþní potĜeby jednotlivých uživatelĤ nejsou
vždy shodné, dokonce mohou být nČkdy velmi
odlišné.
V literatuĜe je uvádČn zájem jednotlivých uživatelĤ úþetních informací na budoucím
pokraþování podniku, na jeho rozvoji a stabilitČ. (Kovanicová, 1999; Grunwald, 2007; ýerná,
1997). Tento zájem se tedy dá považovat pro
uživatele úþetních informací za spoleþný. To
jsou informace, vztahující se k budoucnosti
podniku, možnosti podniku pokraþovat v þinnosti.
2 Nedostateþné vyjádĜení budoucího pokraþování v þinnosti podniku
V koncepþním rámci Mezinárodních
úþetních standardĤ je uveden termín going concern, který znamená, že podnik neuvažuje o
ukonþení þinnosti, ani není nucen likvidovat
nebo podstatnČ zúžit rozsah své podnikatelské
þinnosti a bude pokraþovat v podnikání v dohledné budoucnosti. Vedení úþetní jednotky

musí pĜi pĜípravČ úþetní závČrky objektivnČ
posoudit, zda je tento pĜedpoklad zachován.
DĤležité je i to, že pĜedpoklad going concern
posuzuje vedení podniku nejen z ekonomické
kondice podniku, ale i z vnČjších vlivĤ a jejich
dopadĤ na podnik. Pokud má vedení úþetní
jednotky pochybnost o dalším trvání podniku,
je tuto nejistotu povinno zveĜejnit. Jestliže není
úþetní závČrka zpracována na základČ pĜedpokladu trvání podniku musí být tato skuteþnost
zveĜejnČna spolu se základnou, na které úþetní
závČrka sestavena i s odĤvodnČním, proþ podnik nebere na zĜetel pĜedpoklad trvání podniku
(IAS 1).
PĜiþemž dosavadní ziskovost a pohotový pĜístup k finanþním zdrojĤm se pova-žuje za
dostateþné zdĤvodnČní pĜijatelnosti pĜedpokladu nepĜetržitého trvání podniku. ýasový interval pro posuzování going concern je minimálnČ
dvanáct mČsícĤ od rozvahového dne.
Ve þtvrté direktivČ je termín going concern zmínČn v oddílu 7 – Pravidla ocenČní jako
jedna z obecných zásad a pĜedpokladĤ, na kterém je ocenČní majetku a závazkĤ v úþetní závČrce postaveno. V tomto dokumentu není termín nepĜetržitého trvání podniku vymezen.
V þeském úþetnictví je pĜedpoklad nepĜetržitého pokraþování v þinnosti uveden v
zákonČ þ. 563/1991Sb., o úþetnictví v §7 odst.
(3). Zde je uvedeno, že „úþetní jednotka je povinna použít úþetní metody zpĤsobem, který
vychází z pĜedpokladu, že bude nepĜetržitČ pokraþovat ve své þinnosti, a že u ní nenastává
žádná skuteþnost, která by ji omezovala nebo ji
zabraĖovala v této þinnosti pokraþovat i v do-
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hledné budoucnosti. V pĜípadČ, že úþetní jednotka má informaci o tom, že u ní taková skuteþnost nastává, je povinna použít úþetní metody zpĤsobem tomu odpovídajícím, pĜiþemž
informaci o použitém zpĤsobu jsou povinny
uvést v pĜíloze v úþetní závČrce.“ ZpĤsob použití úþetních metod pro zohlednČní omezení
nebo zabránČní v þinnosti podniku v dohledné
budoucnosti není blíže definován.
Pokud je úþetní závČrka zpracována a
postavena na pĜedpokladu nepĜetržitého pokraþování podniku v þinnosti, pak by z údajĤ úþetní závČrky mČla být schopnost pokraþovat v
þinnosti nejen þitelná, ale mČlo by být i možné
posoudit, jak úspČšné pokraþování bude.
Jedním z pĜedpokladĤ úspČšného pokraþování v þinnosti podniku je jeho kapitál a
jeho uchování. V ýR je tento problém v odborné literatuĜe oznaþován jako uchování podnikové podstaty. (Firem, Zelenka, 1997).
Na kapitál lze v úþetnictví pohlížet dvojím zpĤsobem:
1. Finanþní pojetí uchování kapitálu (tj.
hledisko prostĜedkĤ investovaných do podniku
vlastníky). Vložené prostĜedky jsou reprezentovány vloženým základním kapitálem. Vývoj
vložených prostĜedkĤ je doprovázen dalšími
složkami vlastního kapitálu, které zĤstaly v
podniku akumulovány (nerozdČleny v podobČ
dividend nebo podílĤ na zisku). Vlastní kapitál
je v tomto pojetí vymezen jako rozdíl mezi aktivy podniku a jeho závazky. Celková výše
vlastního kapitálu podniku vyjadĜuje úroveĖ
reprodukce prostĜedkĤ, vložených do podniku.
Podniková podstata je považována za zachovanou, pokud vlastní kapitál zĤstal alespoĖ nezmČnČn bez ohledu na to, že podnik nebude v
budoucnu schopen bez dodateþných vkladĤ
kapitálu zabezpeþit financování prosté reprodukce (DvoĜáková, 2006). Pokud je vlastní kapitál na konci úþetního období vyšší než na jeho
zaþátku, pak podnik indikuje, že prostĜedky,
vložené do podniku, byly zhodnoceny. Jinými
slovy zisk je vykázán, až je-li uchována podniková podstata (DvoĜáková, 2006).
Finanþní pojetí uchování kapitálu podniku je pojetí, které uspokojuje pouze nČkteré
informaþní potĜeby þásti subjektĤ, pĜedevším
vlastníkĤ, protože vyjadĜuje úroveĖ zhodnocení
jimi vložených prostĜedkĤ do podnikání.
2. Produkþní (fyziké) pojetí uchování
kapitálu. V produkþním pojetí uchování kapitálu dosahuje podnik zisku až tehdy, pokud je

fyzická produkþní kapacita podniku na konci
období vyšší než na jeho zaþátku. (DvoĜáková,
2006). To lze napĜíklad vyjádĜit schopností
vyrobit na konci úþetního období stejný objem
produkce jako na zaþátku úþetního období. MČĜí se hodnotou þistých aktiv za úþetní období,
které jsou vČcným pĜedpokladem možného pokraþování v podnikání. Objem þistých aktiv
jako charakteristika produkþní, kapacitní majetkové podstaty podniku je výpoþtovČ stejná veliþina jako výše vlastního kapitálu, ale obsahovČ
je odlišná. VyjadĜuje naturální, vČcnou stránku
pĜedpokladĤ pro naplnČní podnikatelských aktivit úþetní jednotky. Jsou to pĜedpoklady pro
pokraþování v þinnosti samotné úþetní jednotky, na první pohled bez požadavkĤ vlastníkĤ a
jiných subjektĤ. PĜijetí produkþní majetkové
podstaty jako pĜedpokladu reprodukce podniku
v budoucnosti má dopad na chápání výnosnosti
podniku: ekonomický prospČch, který podnik
dosahuje, slouží nejdĜíve k tomu, aby byly hodnotovČ nahrazeny spotĜebované nebo opotĜebované majetkové položky (a samozĜejmČ i jiné
spotĜebované zdroje). Teprve pĜebytek nad touto úhradou hodnoty lze považovat za zisk. Zisk
se dosáhne až po reprodukci vlastního kapitálu
vyjádĜeného v penČžních jednotkách, mČĜeného
naturální kapacitou podniku.
ParadoxnČ použití penČžních jednotek
je velkou potíží. PenČžní jednotky pravidelnČ
mČní bČhem úþetního období svou kupní sílu, a
tím ovlivĖují hodnotové vyjádĜení kapitálu.
Pokud odhlédneme od problémĤ, které zpĤsobuje zmČna kupní síly penČžní jednotky, pak
vyjádĜení stavu položek rozvahy zejména majetku závisí na zpĤsobu oceĖování majetkových
položek. ZpĤsoby oceĖování majetku a jejich
dopady na vyjádĜení naturální kapacity podniku
jsou v odborné literatuĜe podrobnČ popsány
(Fireš, 1997; Janhuba, 2007).
Aktiva jsou v pĜípadČ poĜízení nákupem
oceĖována pomocí poĜizovacích nákladĤ, které
je nutné vynaložit, aby bylo možné využít nakupovaného aktiva. Výhodou tohoto ocenČní je,
že se jedná o prĤkaznou þástku, založenou na
konkrétní uskuteþnČné tržní transakci. Proto je
tento zpĤsob používán nejþastČji. Aktiva vyrobená jsou obvykle oceĖována na základČ vlastních nákladĤ výroby a aktiva bezúplatnČ nabytá
jsou oceĖována na bázi odhadu jejich tržní ceny
ke dni poĜízení.
Pojetí kapitálu a jeho uchování z pohledu produkþního vyžaduje aplikaci bČžných cen
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(resp. modelu fair value optimálnČ tzv. cenou
aktuálního trhu). Jednoduše Ĝeþeno, dochází
k pĜeceĖování spotĜebovaných aktiv na bČžnou
cenu, do nákladĤ se tedy pĜi jejich spotĜebČ
nedostává pĤvodní poĜizovací (historická cena),
ale cena, kterou bude nutno zaplatit v dobČ, kdy
budou spotĜebovávaná aktiva obnovována a to
zabezpeþí uchování produkþní kapacity podniku i pokud by celý zisk byl rozdČlen a odþerpán
z podniku (DvoĜáková, 2006).
Jak již výše bylo uvedeno, uživatelé
úþetních informací mají zájem na další úspČšné
existenci podniku (a to i další uživatelé mimo
vlastníky). Tu ovšem nezajišĢují spotĜebované,
v minulosti vložené prostĜedky, ale naturální
kapacita souþasných majetkových položek podniku. V zachování naturální majetkové podstaty
se spojují pĜedpoklady pro dlouhodobou existenci podniku a její úspČšnost, což jsou zájmy
vlastníkĤ i „podniku“.
Proto by výstupy z úþetnictví mČly poskytovat informace o úrovni zachování majetkové naturální podstaty podniku.
V regulaþním rámci þeského úþetnictví
je oceĖování majetku k rozvahovému dni stanoveno na bázi skuteþných poĜizovacích cen,
které jsou v pĜípadČ pĜechodného nebo trvalého
snížení hodnoty majetku modifikovány. Kategorie opravných položek k movitému majetku
se používá v pĜípadČ pĜechodného snížení hodnoty majetku. Na trvalé snížení hodnoty majetku, zjištČné k rozvahovému dni se reaguje zmČnou odpisĤ. TČmito postupy se uplatĖuje v
úþetnictví zásada opatrnosti a vnáší se do úþetního zobrazení majetku zmČny, snižující hodnotu majetku k rozvahovému dni.
Reakce na snížení hodnoty majetku neĜeší zmČny ocenČní, které nastávají u vČtšiny
majetkových položek z dĤvodu rĤstu cen a
zmČny kupní síly penČz. ýeská úprava úþetnictví vyslovenČ zakazuje „pĜecenČní majetku“,
což znamená, že ocenČní hmotného majetku
zĤstává k rozvahovému dni i v inflaþním prostĜedí na úrovni skuteþných poĜizovacích cen.
3 Diskuse
Uživatelé úþetních výkazĤ dostávají informace, které jsou zpracovány z finanþního
pohledu na kapitál spoleþnosti. Produkþní pojetí
kapitálu lépe vyjadĜuje skuteþné procesy
v podniku. Základním pĜedpokladem budoucího
pokraþování podniku v þinnosti je obnova majetku. Teprve ocenČní v bČžných cenách tedy

v cenách, které za spotĜebu budou vynaloženy
v dobČ, kdy bude tĜeba zajistit obnovu majetku
podniku, vyjadĜuje stav bližší skuteþnosti.
Informace, které podávají úþetní výkazy, jsou výchozí základnou pro posuzování
schopnosti podniku pokraþovat v podnikatelských aktivitách.
PĜi souþasném zpĤsobu oceĖování majetku mĤže být produkþní kapacita podniku
vykázána v nižší úrovni, než odpovídá aktuální
situaci (za pĜedpokladu, že bČžné ceny jsou
vyšší než ocenČní v historických cenách).
Informace obsažené v úþetní závČrce
navíc zkreslují výsledek hospodaĜení. Výsledek
hospodaĜení je v dĤsledku nižších þástek odpisĤ
a spotĜeby zásob, odvozených ze skuteþných
poĜizovacích cen vykázán za jinak nezmČnČných podmínek vyšší než by tomu bylo pĜi ocenČní v bČžných cenách.
Ve vzájemné souvislosti dávají obČ kategorie rozporné informace o podniku: podhodnocují východiska pro posuzování jeho budoucí
produkþní kapacity (aktiva) a nadhodnocují
jeho dosaženou výkonnost v bČžném období.
Pro budoucí vývoj podniku je nežádoucím doprovodným jevem skuteþnost, že vykázaný výsledek hospodaĜení je východi-skem pro
pĜiznání dividend v akciové spoleþnosti nebo
podílĤ na zisku ve spoleþnosti s ruþením omezeným. Zákon þ. 513/1991Sb., obchodní zákoník sice v § 178, 123 a 65 zpĜísĖuje podmínky
vyplácení podílĤ na zisku spoleþnosti tak, že
þástka urþená k vyplácení podílĤ na zisku nesmí
být vyšší, než hospodáĜský výsledek vykázaný
v úþetní závČrce, snížený o povinný pĜídČl do
rezervního fondu a o neuhrazenou ztrátu minulých let, zvýšený o nerozdČlený zisk minulých
let a fondy vytvoĜené ze zisku, které mĤže podnik použít podle svého volného uvážení. Další
podmínkou pro rozdČlování zisku vlastníkĤm je
odepsání zĜizovacích výdajĤ, nebo existence
zdrojĤ, vyšších než jsou zĜizovací výdaje.
Všechny dodateþné podmínky jsou odvozeny od výsledku hospodaĜení, který je vykázaný v úþetní závČrce a je poznamenán výše
uvedenými nedostatky. PĜes regulaci podmínek
k vyplácení podílĤ na zisku platí, že úþast
vlastníkĤ na výsledcích je vyšší, než by bylo
vhodné pro zachování naturální kapacity podniku (za podmínek výše uvedených). Skuteþným
odlivem penČžních prostĜedkĤ se proces podlamování naturální majetkové podstaty zesiluje a

– 148 –
ROýNÍK IV – ýÍSLO 07 / VOLUME IV – NUMBER 07

TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU / TRENDS ECONOMICS AND MANAGEMENT

ve svém souhrnu zpĤsobuje erozi majetkové
podstaty podniku.
V úþetních systémech založených na
zvykovém právu je kladen dĤraz na to, aby
úþetnictví podávalo vČrný (nezkreslený) a poctivý obraz o ekonomické realitČ úþetní jednotky (§7 odst.1 zákona þ. 563/1991Sb., o úþetnictví). Úþetní závČrka by mČla prezentovat
poctivČ finanþní pozici, výkonnost a penČžní
toky úþetní jednotky (DvoĜáková, 2006). Z výše
uvedeného ale vyplývá, že tato skuteþnost není
dodržena už z principu vČci.
Budoucí pokraþování podniku v þinnosti nelze v úþetní závČrce zdĤvodnit ani nČkterými dalšími informacemi. Úþetní závČrka totiž
neposkytuje nČkteré informace, které s budoucím pokraþováním podniku v þinnosti mohou
souviset.
Úþetní závČrka neposkytuje informace
o cykliþnosti vývoje odrážející sezónnost produkþního procesu a hospodáĜský cyklus, ve
kterém se ekonomika nachází. To mĤže mít na
celkové hodnocení podniku a odhad jeho budoucího pokraþování v þinnosti zásadní vliv v
souvislosti s událostmi poslední doby, zejména
s ekonomickou krizí.
Vliv nepenČžních faktorĤ (kvalifikovanost pracovníkĤ, firemní znaþka, kvalita managementu, sklon k inovacím, technologické
zmČny) úþetnictví vĤbec nekvantifikuje. I tyto
informace však mohou mít vliv na budoucí pokraþování podniku v þinnosti.
Úþetní principy, na jejichž základČ jsou
data zpracovávána (napĜ. opatrnost, významnost, aktuálnost, brutto metoda zjišĢování hospodáĜského výsledku) determinují obsah úþetních výkazĤ (Kraftová, 2002). Pokud úþetní
jednotka úþtuje v souladu s principem opatrnosti, v podstatČ vytváĜí urþité rezervy na oþekávaná rizika. Je však otázkou, zda toto zohlednČní
rizika odpovídá skuteþnému riziku, zda úþetní
jednotka toto riziko nenadhodnotila, nebo nepodhodnotila (Buchtová, 2003). Souvislost rizika s budoucím pokraþováním podniku v þinnosti je logická.
Navíc v úþetních postupech, které jsou
v ýR ve znaþné míĜe regulovány, pĜesto existuje Ĝada variantních momentĤ, které mohou vést
ke znaþnČ odlišným výsledkĤm rozvahy a výkazu ziskĤ a ztrát, aþkoliv zpĤsob aplikace je ve
shodČ s platnými pĜedpisy (oceĖování a úþtování zásob, odpisování majetku, aplikace þasového rozlišení, aplikace pevných nebo denních

smČnných kurzĤ, ale i samotný právní typ podnikání) (Kraftová, 2002).
Problematiþnost vypovídací schopnosti
úþetního výsledku hospodaĜení zvláštČ pro jeho
použití napĜ. pro posuzování výkonnosti podniku, naznaþují rĤzné teoretické koncepce, ve
kterých se považuje za potĜebné vykázaný výsledek hospodaĜení transformovat. Do transformace úþetního výsledku hospodaĜení obvykle vstupuje i zmČna ocenČní majetku. NapĜ.
þasto využívaný ukazatel Economic Value Added (EVA) zavádí pojem „ekonomický zisk“
jako výsledek, plynoucí z operaþní þinnosti
podniku (která je nezbytná pro výkon základní
podnikatelské þinnosti) a nákladĤ vlastního a
cizího kapitálu. PĜi výpoþtu ukazatele EVA se
provádí úprava úþetní hodnoty majetku (rozdílnČ podle varianty tohoto ukazatele) mimojiné
úpravy napĜ. takto:
• aktiva se snižují o nevyužívaný majetek,
• obČžná aktiva se snižují o krátkodobé
• závazky (pĜepoþítávají se tak na pracovní
kapitál),
• ocenČní majetku se upravuje o vliv
• inflace od poĜízení majetku (MaĜík a MaĜíková, 2005).
S úpravou majetku pak souvisí úprava
odpovídajících nákladĤ podnikĤ. Tím je hospodáĜský výsledek pĜepoþten na ekonomický zisk.
4 ZávČr
Do regulaþního rámce þeského úþetnictví byl pĜevzat pĜedpoklad zobrazení úþetní
jednotky z pohledu jejího dalšího pokraþování v
þinnosti. Toto hledisko je dĤležité pro všechny
uživatele úþetních informací. Je však aplikováno pouze jako formální pĜedpoklad, protože
nebyly pĜijaty odpovídající podmínky v pravidlech pro sestavení úþetní závČrky, konkrétnČ v
oblasti oceĖování hmotného majetku.
Praktická východiska ze situace, kdy
úþetní závČrka neposkytuje relevantní informace o pokraþování podniku v þinnosti
v budoucnosti pro její uživatele, mohou být
zásadní. Pohled na produkþní pojetí kapitálu a
majetku vyžaduje opustit oceĖování hmotného
majetku ve skuteþných poĜizovacích cenách a
pĜechod na ocenČní v bČžných cenách. Tím se
rozšíĜí vypovídací schopnost úþetních výkazĤ a
zajistí se informaþní potĜeby všech jejich uživatelĤ zejména v oblasti dalšího pokraþování
podniku v þinnosti.
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Dalším Ĝešením þásteþnČ zabraĖujícím
rozpadu majetkové podstaty podniku a odlivu
kapitálu z podniku je provedení další korekce
úþasti majitelĤ podniku na výsledcích hospoda-

Ĝení. Korekcí by bylo možné uplatnit alespoĖ
vliv zmČny kupní síly penČžních prostĜedkĤ na
výsledek hospodaĜení, který vstupuje do rozhodování o úþasti vlastníkĤ na dosaženém zisku.
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