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Použité zkratky
V  tomto studijním textu jsou použity následující hlavní zkratky:
V500 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, ve znění pozdějších předpisů.
ZDP
Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
ZDPH Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
ZÚ
Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

kapitola

1
Obecná východiska
finančního výkaznictví

První kapitola tohoto studijního textu má do značné míry poznávací charakter a jejím účelem je vysvětlit současné moderní chápání procesu vzniku, struktury, obsahu a významu finančních výkazů pro jejich uživatele.
Předmětem úvodní části je zopakování základních informací o účetnictví
z modulu Účetnictví. Následuje výklad obecně uznávaných účetních principů a zásad (které tvoří základní rámec finančního účetnictví) a podrobné
seznámení s cílem účetnictví, tj. zobrazením poctivého a věrného obrazu
o předmětu účetnictví a finanční situace příslušného podnikatelského subjektu. Poslední část kapitoly je zaměřena na výklad základních kvalitativních požadavků na finanční výkaznictví.
Studijní cíle
Po prostudování 1. kapitoly budete umět:
1. Vysvětlit účetní cyklus a základní účetní pojmy.
2. Definovat účetní předpoklady a účetní zásady.
3. Znát kvalitativní požadavky na účetnictví.
4. Objasnit cíl finančního účetnictví.
5. Objasnit pravidla finančního výkaznictví.
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1.1	 Účetní cyklus a základní účetní pojmy
Účetnictví lze definovat jako proces poznávání, měření, evidence a zpro
středkování ekonomických (hodnotových) informací umožňujících rozho
dování uživatelů těchto informací. Současně lze účetnictví charakterizovat
také jako informační systém, zobrazující informace o hodnotových vzta
zích určitého subjektu (tzv. účetní jednotce).

1.1.1	 Účetní cyklus
Proces poznávání, měření, evidence a zprostředkování ekonomických informací probíhá v rámci určitého účetního období a v jeho průběhu vzniká
celá řada účetních operací, dokumentů a zápisů a jeho výsledkem je sestavení účetní závěrky, její ověření a následné zveřejnění. Uvedený proces lze
souhrnně označit pojmem účetní cyklus.
Z hlediska přehlednosti, ale i z praktického hlediska je nutné účetní cyklus
v rámci jednoho účetního období rozdělit na dvě základní části:
1. operace a činnosti, které se uskutečňují v průběhu účetního období,
2. operace a činnosti, které se uskutečňují na konci účetního období.
Obr. 1-1 Schéma účetního cyklu
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Landa, M. Účetnictví podniku. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2004, s. 60.

V průběhu účetního období se průběžně uskutečňují běžné obchodní
a účetní operace (pořízení majetku, vznik obchodních či jiných závazků,
prodej podnikových produktů, vznik obchodních či jiných pohledávek,
úhrady závazků a pohledávek, vynakládání běžných provozních nákladů atd.). Tyto operace procházejí procesem identifikace, ocenění, ověření
a zaúčtování a jejich výsledkem jsou souhrnné stavy předmětu účetnictví,
zachycené v účetních knihách a předvaze.
Hlavním cílem operací na konci účetního období je sestavení účetní závěrky (účetních výkazů a dalších písemností), která podává věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace podniku. Dosažení tohoto
cíle účetnictví však vyžaduje (ve větší či menší míře v závislosti na typu
podniku a předmětu jeho činnosti) provést řadu dalších úkonů, zejména za
účtovat tzv. uzávěrkové operace, ověřit soulad mezi skutečných a účetním
stavem majetku a závazků (tj. provést inventarizaci), sestavit účetní výkazy,
přílohu k výkazům a výroční zprávu a účetní závěrku ověřit auditorem (ve
stanovených případech) a nakonec i zveřejnit.
Ověřovací test
1. Proč je nutné odlišovat v rámci účetního cyklu operace a činnosti,
které se uskutečňují v průběhu účetního období a na konci účetního
období?

1.1.2 Struktura podnikového účetnictví
Různorodost informačních potřeb uživatelů účetních informací (zejména
různorodost informačních potřeb pro externí a interní potřeby) postupem
doby vyvolala nutnost diferenciace způsobu zachycení a zobrazení podni
katelského procesu podle toho, kdo je uživatelem účetních informací a jaké
rozhodovací úlohy řeší. Postupně tak došlo k obsahovému oddělení:
1. účetních informací finančního účetnictví,
2. účetních informací, které se využívají pro řízení podnikatelských procesů (manažerské účetnictví), které se dále ještě člení na účetnictví vnitropodnikové a účetnictví pro rozhodování.
Obr. 1-2 Struktura podnikového účetnictví
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Všechny tyto části podnikového účetnictví jsou – pokud jde o jejich strukturu a rozsah – závislé především na rozsahu podniku, jeho předmětu činnosti a předpokládaném vývoji a růstu. Rozdíly mezi nimi způsobují tato
různá kritéria :

• jejich obsah,
• komu jsou informace prvořadě určeny,
• dodržování stanovených účetních zásad, případně norem,
• způsob a techniky zjišťování informací,
• používání měřících jednotek,
• časové intervaly vykazování zjištěných informací,
• stupeň spolehlivosti a srovnatelnosti získaných informací.
Finanční účetnictví je zaměřeno na získání a poskytování ekonomických
informací, které požadují vnější uživatelé a které jim umožní rozhodování. Poskytuje souhrnné informace o podniku jako celku, tj. o jeho majetku,
závazcích, vlastním kapitálu a dále také o nákladech a výnosech s cílem
zjištění hospodářského výsledku podniku. Jsou v něm zaznamenány přednostně informace o jevech, které vznikají ve vztahu k vnějšímu okolí (externí vztahy), např. k odběratelům, dodavatelům, bankám a dalším institucím.
Jde o vztahy finanční povahy, které je třeba finančně vyrovnat, a proto se
toto účetnictví nazývá finančním účetnictvím. Finanční účetnictví je pak
završeno v účetní závěrce, kterou tvoří účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku
a ztráty, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu) a příloha k účetním výkazům.
Vzhledem k tomu, že informace finančního účetnictví jsou určeny především
pro vnější uživatele, platí pro ně požadavek, aby byly sestaveny v souladu
s obecně uznávanými účetními zásadami a standardy. Tím je zajištěna větší
spolehlivost všech informací, jejich vnitřní provázanost a kontrolovatelnost.
Základní měřící jednotkou ve finančním účetnictví je jednotka peněžní.
Finanční účetnictví je orientováno na minulost a na externí zájemce
o informace o podniku; jeho přínos pro interní zájemce (např. pro finanční manažery) je v tom, že poskytuje údaje nutné k posouzení finančního
zdraví podniku a upozorňuje na skrytá nebezpečí a vývojové tendence ve
finanční situaci podniku.
Manažerské účetnictví se zabývá poskytováním ekonomických informací, které potřebuje vedení podniku pro rozhodování a kontrolu ekonomického vývoje.
Jde o soubor různorodých informací potřebných pro efektivní řízení v rámci
daného podniku. Do této části podnikového účetnictví patří zejména:
• použití různých modelů pro zobrazení interních ekonomických informací,
Upraveno podle Munzar, V., Březinová, H., Juránek, V., Muzikářová, L. Účetnictví I. Praha:
Bilance, 1997, s. 22.



16

•
•
•
•

kalkulace vlastních a úplných nákladů výkonů,
soustava rozpočtů a finančních plánů,
vnitřní kontrola a různé (zejména nákladové či finanční) propočty,

řešení různých typů rozhodovacích úloh krátkodobého nebo dlouhodobého charakteru.
Současně manažerské účetnictví poskytuje některé informace i pro finanční účetnictví, zejména pro účely ocenění dlouhodobého majetku a zásob
vytvářených vlastní činností.
Informace získané v manažerském účetnictví jsou přednostně (resp. výlučně) určeny pro vedení určitého podnikatelského subjektu. Pomáhají předvídat vývoj (budoucnost) a slouží k hodnocení správnosti dříve přijatých
rozhodnutí.
Informace manažerského účetnictví nevyjadřují jen danou skutečnost, ale
i skutečnost upravenou určitým způsobem (i odhadem), protože mají sloužit
pro plánování a rozhodování o příslušných jevech v budoucnosti, např. při
vypracování rozpočtů nákladů. Nemohou být tudíž tak spolehlivé (či srovnatelné) jako informace získané z finančního účetnictví.
Ověřovací test
2. Objasněte, proč je nutné u finančního a manažerského účetnictví jinak
definovat jejich cíl a předmět.

1.1.3 Definice základních pojmů
Znalost reálného průběhu účetního cyklu vyžaduje pochopení některých
základních účetních pojmů, které jsou definovány (zpravidla) zákonem
o účetnictví:

•
•
•
•
•
•

cíl účetnictví,
účetní jednotka,
účetní období,
rozsah vedení účetnictví,
hlavní účetní nástroje,
účetní výkazy.

1.1.3.1	 Cíl účetnictví
Obecně lze cíl účetnictví charakterizovat jako kvalitativní stav, který v maximální míře uspokojí informační potřeby uživatelů účetních informací. Infor
mační potřeby uživatelů účetních informací jsou však velmi různorodé
(například je podstatný rozdíl mezi informačními požadavky managementu
podniku pro potřeby řízení a informačními požadavky finančního úřadu
pro účely vyměření daňové povinnosti).
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Výsledkem těchto různorodých informačních potřeb bylo postupné rozdělení podnikového účetnictví na oblast finančního a manažerského účetnictví.
Cílem finančního účetnictví je dosažení situace, kdy účetní závěrka (účetní
výkazy a související písemnosti) sestavená na základě účetnictví podává
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace podniku (§ 7
odst. 1 zákona o účetnictví).
Naproti tomu hlavním cílem manažerského účetnictví je podat informace
o průběhu, výsledcích a perspektivách ekonomické činnosti podniku, a to
v členění podle podnikových výkonů, podnikových organizačních útvarů,
případně i podle jiných hledisek.

1.1.3.2 Účetní jednotka
Vymezení cíle, funkcí a předmětu účetnictví vyžaduje určení subjektu, kterého se účetní procesy a účetní informace týkají a tento subjekt se v účetní
praxi označuje jako účetní jednotka. Touto účetní jednotkou je relativně
uzavřený celek, za který se vede účetnictví a sestavují účetní výkazy, přičemž jeho konkrétní identifikaci obsahuje příslušný právní předpis daného
státu, v případě českého účetnictví pak § 1 zákona o účetnictví.
Obr. 1-3 Schéma typů účetních jednotek

Vysvětlivky:

ObčZ

Občanský zákoník

ObchZ Obchodní zákoník
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ZÚ

Zákon o účetnictví

OR

Obchodní rejstřík (veřejný seznam podnikatelských
subjektů vedený příslušným krajským soudem).

