
 

 

 

 

 

Kolektivní vyjednávání 

V průběhu roku 2014 až do počátku roku 2015 vycházel v časopisu 
Kovák seriál článků, zabývajících se výkladem některých 
ekonomických pojmů a pravidel. 

Cílem seriálu bylo pomoci v práci zejména pracovníkům a členům 
OS KOVO, kteří se účastní kolektivního vyjednávání, ale i 
hospodářské činnosti apod.  

Obsahem publikace je souhrn již publikovaných článků. Autorem je 
Ing. Jiří Tomáš, specialista ekonomického poradenství z úseku 
odborové politiky OS KOVO. 
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V tomto pøíspìvku se 
zamìøím na nejèastì-
ji používané pojmy pøi 
hodnocení efektivity fi -
nanèního øízení spoleè-
nosti.  Prvním z nich je
„pracovní kapitál“. Po-
dotknu jen, že patøí 

k modlám fi nanèních øeditelù. Skuteènos-
tí také je, že okolo tohoto pojmu panuje 
pochybnost, jaká má být jeho ideální výše 
a jak je vlastnì defi nován. 

Není totiž pracovní kapitál jako pracov-
ní kapitál a ne vždy je dobøe, když máme 
pracovní kapitál malý èi nulový. Chtìl 
bych se tedy pokusit rozklíèovat, o co 
vlastnì u pracovního kapitálu jde.

Co je pracovní kapitál?
Pracovní kapitál je struènì øeèeno tako-

vý kapitál, který ve fi rmì neustále obíhá, 
a tedy pracuje. Použití samotného po-

jmu je však èasto velice odlišné. V Èeské 
republice používaný pojem, který zahr-
nuje obìžná aktiva (zásoby + dlou-
hodobé pohledávky + krátkodobé 
pohledávky + krátkodobý fi nanèní 
majetek), tedy majetek potøebný k pro-
vozu podniku.

Pojïme se teï ale podívat na optimální 
výši pracovního kapitálu. Firma by mìla 
mít pracovního kapitálu tolik, aby ho bylo 
nejmenší možné množství k zajištìní bìž-
ného bezproblémového fungování spo-
leènosti. Je dùležité si stanovit rozumnou, 
tj. smysluplnou výši a vhodnì vyvážit jeho 
složky. Nejde totiž øíci, že správnì nasta-
vený pracovní kapitál by mìl být tøeba 
10 % z celkových aktiv. Je nutné sledovat 
v èasové øadì, jaký máme v pracovním ka-
pitálu pomìr zásob a penìz i jednotlivé 
složky v zásobách. 

V anglosaských zemích se používá po-
jem „èistý pracovní kapitál“ (zásoby 
+ pohledávky + fi nanèní majetek) – 
krátkodobé závazky neboli krátkodobý 
cizí kapitál. Èistý pracovní kapitál (ÈPK) 
nám vlastnì øíká, kolik provozních pro-
støedkù zùstane k dispozici, když uhra-
díme všechny své krátkodobé závazky. 
Z toho také jednoznaènì vyplývá, že ÈPK 

by mìl být minimálnì 
nezáporným èíslem. 
Kladná hodnota zna-
èí, že fi rma je schop-
na splatit všechny své 
krátkodobé závazky 
a následnì jí zbudou 
prostøedky na provoz. 
Zároveò je nutno po-
dotknout, že ÈPK by 
nemìl být pøíliš velký. 
Jeho kladná hodnota 
totiž øíká, že èást naše-
ho bìžného provozu je 
ve skuteènosti fi nanco-
vána z dlouhodobých 
pasiv (tedy z úvìrù 
nebo z vlastních pe-
nìz fi rmy), která jsou 
obvykle suverénnì nej-
dražším zdrojem fi nan-
cování a nesou nejvìtší 
díl rizika. 

Jaké je využití ÈPK 
v praxi? Finanèní øedi-
telé øídí jednotlivé slož-
ky pracovního kapitálu, 
defi nují jejich optimální 
výši vzhledem k objemu 
a charakteru prodeje, 
sledují dobytnost pohle-

dávek, oceòují jeho jednotlivé složky.
A jak tomu je, pokud si položíme otáz-

ku, jaká by mìla být ideální hodnota ÈPK 
pro konkrétní fi rmu? Dá se odpovìdìt, 
že kladná hodnota ÈPK je jistì pøíznivìj-
ší. Kladnou hodnotu lze vysvìtlit tak,
že obìžná aktiva jsou kryta nejen krát-

kodobými, ale i dlouhodobými zdroji,
a lze tedy øíci, že fi rma je schopna snadnìji 
hradit své závazky, což je pøíznivé pro 
vìøitele.

Naopak záporná hodnota ÈPK (tzv. ne-
krytý dluh) bude znamenat možné pro-
blémy s placením závazkù a tím i získá-
váním nových fi nanèních zdrojù. Ovšem 
zase pøíliš vysoký objem ÈPK také není 
z hlediska fi nancování ideální, protože sa-
mozøejmì dlouhodobé cizí zdroje (úvìry) 
jsou hùøe pøístupné a jsou obvykle dražší 
než zdroje krátkodobé.

V praxi rozeznáváme tøi rùzné 
pøístupy k øízení ÈPK:

  konzervativní – dlouhodobými cizí-
mi zdroji jsou fi nancována nejen stálá 
aktiva a trvale vázaná èást obìžných 
aktiv, ale i pohyblivá (rychloobrátková) 
èást obìžných aktiv. Tento zpùsob je 
bezpeènìjší, ale dražší;
  umírnìný – rychloobrátková èást obìž-
ných aktiv je fi nancována krátkodobý-
mi cizími zdroji. V tomto pøípadì fi rma 
uplatòuje „zlaté bilanèní pravidlo“;
  agresivní – krátkodobými zdroji je 
fi nancována i èást trvale vázaných 
obìžných aktiv, pøípadnì i èást stálých 
aktiv. V tomto pøípadì je obvykle fi r-
ma více ohrožena pøípadnými problé-
my s likviditou.

Jak je patrno, dosáhnout konkrétní 
ideální hodnoty ÈPK je složitá záležitost. 
Pøi zpracování fi nanèních analýz èasto 
sleduji, že vìtšina fi rem má ÈPK vysoce 
záporný zejména do roku 2011. Finanènì 
zdravý podnik by mìl mít ÈPK dlouho-
dobì kladný v optimální výši. Zápor-
ná hodnota ÈPK mùže podnik ohrozit 
a pak je fi rma nucena prodávat svùj dlou-
hodobý majetek, aby mohla uhradit svoje 
krátkodobé závazky, což ohrozí její schop-
nost vyrábìt, tedy samotnou podstatu 
podnikání. 
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Co je tøeba vìdìt o pracovním kapitálu 
Kolektivní vyjednávání | Ing. Jiøí Tomáš, specialista ekonomického poradenství, úsek odborové politiky OS KOVO

Pøíštì: Jak porozumìt fi nanèní rozvaze
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V této èásti našeho se-
riálu bych se chtìl zamì-
øit na jeden ze základních 
dokumentù pro sestave-
ní Finanèní analýzy, a to 
je Rozvaha. V pøedcho-
zích dílech jsem již roze-
bíral nìkteré èásti tohoto 

dokumentu, nyní bych se na nìj rád za-
mìøil jako na ucelený dokument.

Rozvaha je sestavena na bilanèním 
principu, a to v podobì: aktiva = pasi-
va. Co tyto pojmy znamenají?

AKTIVA:
Aktivum je cizí slovo pro majetek. 

Strana aktiv se na majetek dívá podle 
jeho složek. Zajímá ji, co pøesnì podnik 
v daný okamžik vlastní. Je to pohled, 
který nám nedìlá obvykle problémy. 
Každý si dokáže pøedsta-
vit, že vlastní auto, stroj, 
peníze apod. To, co pøesnì 
vlastníme, je právì uvedeno 
v aktivech. Obvykle si tedy 
dokážete naprosto pøesnì 
a konkrétnì pod danou po-
ložkou nìco pøedstavit. Ak-
tiva jsou typická v tom, že si 
je obvykle mùžete „osahat“ 
a øíci si „je to moje“, „je to mùj
majetek“. Pozor, ale pøes-
to pár aktiv nemá hmotnou 
podobu. Jde typicky o pohle-
dávky nebo dlouhodobý ne-
hmotný majetek. Pohledáv-
ka je totiž také váš majetek, 
jen ho nemáte u sebe doma 
v podniku – z nìkoho ho 
vymáháte. Napø. prodáte své výrobky 
a chcete, aby vám odbìratel zaplatil. 
V tento okamžik máte vùèi odbìrateli 
pohledávku (on vám dluží). Je to stejné, 
jako kdyby mìl vaše peníze. Jsou to „vaše 
peníze“, jen je nemáte u sebe doma 
v podniku, ale u nìkoho jiného a z nìho 
tyto vaše peníze vymáháte. Takže pozor, 
pohledávky jsou vždy aktiva!

Aktiva èleníme na: Dlouhodobá akti-
va + Obìžná aktiva = AKTIVA CELKEM

Dlouhodobá aktiva: Jsou stálá nemìn-
ná, nemìní nìjak svoji pùvodní podobu.

a) Nehmotná – software, patenty, 
licence a ostatní

b) Hmotná – pozemky, budovy, 
strojní zaøízení, dopravní zaøízení

c) Finanèní investice (ostatní cenné 
papíry) podíly – úèasti v jiných spo-
leènostech

Obìžná aktiva: Obìžný majetek vám 
nevydrží dlouho – spotøebovává se a cir-
kuluje (obíhá) v podniku.

a)  Zásoby (materiál, nedokonèená 
výroba, výrobky, zboží)

b)  Pohledávky (za odbìrateli,
 státem, zamìstnanci, poskytnuté 
zálohy a ostatní)

c) Krátkodobé investice (cenné 
papíry k obchodování a ostatní)

d) Peníze (pokladna v hotovosti, 
na bankovním úètu)

PASIVA:
Jde o ten samý majetek, který máte 

v aktivech, ale z jiného pohledu. Jde o po-
hled, kde jste k majetku pøišli. Zda jste 
si majetek uvedený v aktivech vydìlali, 
zda ho fi rma do podnikání vložila apod. 
Pasiva vám dávají odpovìï na otázku, 

kde fi rma k majetku pøišla. Z tohoto dù-
vodu se jim øíká zdroje krytí.

Každý majetek jste nìjakým zpùsobem 
poøídili. Pasiva jsou dosti typická v tom, 
že si pod nimi nedokážete pøedstavit na-
prosto konkrétní vìc. Pasiva jsou totiž ab-
straktní. Nemùžete si je osahat tak jako 
aktiva.  

Typickou položkou na stranì pasiv 
v rozvaze podniku je napøíklad základní 
kapitál. Základní kapitál nám øíká, kolik 
majetku podnik získal tím, že kdysi ho 
tam spoleèníci èi akcionáøi vložili. Pro tyto 
vklady se používá termín základní kapitál. 
Ale klidnì by tam mohlo být napsáno 
„vloženo spoleèníky“. Opìt pozor, to,
co tam kdysi konkrétnì vložili, se objevilo 
v aktivech jako konkrétní majetek a v pa-
sivech byla ta samá položka uvedena jako 
základní kapitál. Ale èasem se s majetkem 
nìjak manipuluje, takže v aktivech už 

mùžete mít po nìjaké dobì nìco úplnì 
jiného. Nicménì poøád platí, že èást toho-
to majetku podnik získal díky tehdejším 
vkladùm spoleèníkù.

Podnik má prakticky ètyøi hlavní 
možnosti, jak k majetku pøijít:

 mùže ho do podnikání vložit = základ-
ní kapitál,

 mùže získat majetek darem = dar,
 mùže si ho vydìlat = hospodáøský vý-

sledek (zisk),
 mùže si majetek poøídit 

na dluh = závazky (vùèi ko-
mukoli: dodavatelùm, ban-
ce, zamìstnancùm, státu).

Všechny tyto formy fi -
nancování se vám právì 
odrážejí v pasivech. To, co si 
díky tomu poøídíte, to máte
v aktivech!

Vlastní a cizí zdroje
Pasiva se pro potøeby úèet-

nictví dìlí na vlastní a cizí. 
Vlastní zdroje obvykle pochá-
zejí zevnitø podniku – od vás. 
Cizí zdroje obvykle pocházejí 
z vnìjšku podniku – od nì-
koho cizího (dlouhodobého 

nebo krátkodobého charakteru). Tato 
defi nice však není pøíliš pøesná. Podstat-
nìjší pro pøesné rozdìlení pasiv je to, 
zda tento zdroj budete muset vracet, èi 
vám zùstane. Pokud ho budete muset 
vracet, tak je to cizí zdroj. Pokud vám 
zùstává, je to vlastní zdroj.

Struktura pasiv:
a) Vlastní jmìní (základní jmìní, 

kapitálové fondy rezervní fond, vý-
sledek hospodaøení minulých let – ne-
rozdìlený zisk minulých let, neuhra-
zená ztráta),

b) Cizí zdroje (rezervy dle typu, 
dlouhodobé závazky, krátkodobé zá-
vazky, bankovní úvìry a výpomoci 
– krátkodobého charakteru, dlouho-
dobého).

s

Uèíme se porozumìt Rozvaze 
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Pøíštì: Co jsou to pohledávky



V tomto pøíspìvku bych 
chtìl vìnovat pozornost 
pohledávkám za situace, 
kdy tuto kategorii v Roz-
vaze najdete na stranì
AKTIV.

Pohledávky vznikají z ti-
tulu smluvního vztahu mezi dlužníkem 
a vìøitelem. Závazek na stranì dlužníka 
pøedstavuje pohledávku na stranì vìøite-
le. Pohledávky jsou klasickým obchodním 
vztahem, kdy se neplatí pøímo pøi pøevzetí 
zboží. Dodávky na fakturu jsou nejbìžnìj-
ším zpùsobem, jak pohledávky z obchod-
ních vztahù vznikají. Jde o jednoduchý 
princip dodání služby, výrobku èi zboží 
s následnou platbou v daném období. 
Pohledávky mají vždy pøesnì danou splat-
nost a podle toho se také dají rozdìlovat. 

Pohledávky po splatnosti pøedstavují 
pro spoleènost riziko, jelikož není jisté, 
zda budou v budoucnu vùbec uhrazeny.

Pohledávky rozlišujeme 
na dlouhodobé a krátkodobé.

Mezi krátkodobé patøí pohledáv-
ky z obchodních vztahù, pohledáv-
ky s podstatným vlivem, pohledávky 
ovládající a øídící osoby, pohledávky za 
spoleèníky, pohledávky za soc. a zdrav. 
pojištìní, pohledávky ke státu, krátkodo-
bé poskytnuté zálohy a jiné pohledávky.

Mezi dlouhodobé pohledávky patøí 
svou podstatou ty samé jako krátkodobé, 
ale doba jejich trvání je delší než 1 rok. 

Pohledávkám by fi rmy mìly vìno-
vat maximální pozornost!

V posledních letech vlivem ekonomic-
ké krize stoupl poèet fi rem, které musely 
ukonèit svoji èinnost právì z tohoto dù-
vodu. Øada podnikù se již nedokázala na 
trhu uplatnit, jiné však musely ukonèit 
èinnost z dùvodu nehrazení faktur od-
bìrateli. Neustálá pozornost pøi øízení 
pohledávek je proto pro fi rmy velmi dù-
ležitá. 

Pozoruji pøi tvorbì Finanèní analýzy, 
že podniky si za rok 2013 tuto skuteènost 
uvìdomily a u nìkterých zdravých fi rem 
dochází k poklesùm stavu pohledávek. 
Je ovšem otázkou, zda tento pokles je 

odpisem pohledávek za pøedchozí roky, 
nebo se opravdu zlepšil stav pohledávek 
ve fi rmì.

Odpis pohledávky lze provést v ta-
kových situacích, kdy již není možné èi 
fi nanènì výhodné pohledávku vymáhat. 
Odpis pohledávky je možné uskuteènit 
jak z daòového hlediska, tak z hlediska 
úèetního. Pro spoleènosti je zcela zásad-
ní daòový odpis pohledávky, jelikož díky 
tomu si pak mohou snížit daòový základ 
v daném období. Aby bylo možné vy-
užít daòový odpis pohledávky, je potøeba

splnit požadavky, které jsou na odpis 
pohledávky kladeny zákonem o dani 
z pøíjmu. Odpis pohledávky z daòového 
hlediska je však možné provést pouze do 

výše vytvoøených opravných položek. Po-
kud tyto položky spoleènost netvoøí, není 
možné uplatnit daòové zvýhodnìní odpi-
su pohledávky.

 V oblasti úèetního odepsání se postu-
puje podle rozhodnutí úèetní jednotky. 
Obvykle se odepisují pohledávky nevý-
znamné hodnoty èi pohledávky za dluž-
níkem s neznámým pobytem. Úèetní od-
pis pohledávky nesnižuje daòový základ, 
takže pro spoleènost nemá žádoucí efekt.
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V tomto příspěvku 
se zaměřím na téma 
„převodní ceny“ v rám-
ci vnitroskupinových ob-
chodů,  tedy  koncernu.

Při určování „adekvát-
ní převodní ceny“ 
pro konkrétní transakci 

mezi osobami v rámci téhož koncernu 
je mnohdy nutné zvážit, zda se jedná  
o typickou transakci v rámci běžného 
obchodního styku či zda se jedná  
o obchod nestandardní. Na nestandardní 
vnitroskupinové transakce u kapitálových 
společností (akciová společnost) totiž 
dopadá přímá cenová regulace, obsa-
žená v ustanovení § 196a odst. 3 Ob-
chodního zákoníku. Toto ustanovení 
společnosti ukládá stanovit převodní ce- 
nu na základě posudku soudem jmenova- 
ného znalce, a to za předpokladu, že hod- 

nota takové transakce (tedy hodnota 
převáděného majetku nebo protiplnění 
za nabývaný majetek) dosahuje 10 % ZK. 

V případě společností, od jejichž vzniku 
ještě neuplynuly 3 roky, je navíc k plat-
nosti transakce zapotřebí souhlas valné 
hromady. 

Nastává otázka, kde leží hranice mezi 
nestandardní transakcí (která při 
splnění některých dalších kritérií podléhá 
obchodněprávní regulaci) a transak-
cí v rámci běžného obchodního styku. 
Zákon to bohužel blíže nedefinuje.

Odpověď lze hledat v každém konkrét-
ním případě v racionální úvaze, vycházející 
ze skutečného stavu věci a povahy pod-
nikání společnosti. Zjednodušeně řečeno 
je transakcí v rámci běžného obchodní 
styku taková transakce, která je typově pro 
danou společnost obvyklá a uskutečněná 
za obvyklých tržních podmínek. Pokud je 
například společnost dodavatelem zboží, 
pak lze za obvyklé považovat jakékoli vni-
troskupinové (koncernové) dodávky toho-
to druhu zboží, pokud jsou realizovány za 

obvyklých tržních podmínek. Naopak by 
je nebylo možné považovat za standard-
ní, pokud by stejná společnost uzavřela 
s jiným subjektem ve skupině smlouvu 
o převodu nemovitosti, když taková čin-
nost evidentně nepatří mezi běžnou ob-
chodní agendu společnosti. Jednatel, člen 
představenstva či jiný statutární zástupce 
společnosti je povinen vykonávat svou 
funkci s péčí řádného hospodáře. Po-
vinnost počínat si tak, aby společnosti 
nevznikala škoda, aby bylo obchodní 
vedení společnosti maximálně efektivní 
a zajistilo společnosti co nejlepší hos-
podářské výsledky. Zjednodušeně řečeno 
tedy zákon statutárnímu zástupci ukládá, 
aby jménem společnosti jednal v jejím 
nejlepším zájmu, to se týká samozřejmě 
i nastavení převodních cen, které by 
mělo být pro společnost v dané situaci co 
nejvýhodnější. 

Dám příklad: Jednatel, který uzavře za 
společnost nevýhodnou smlouvu o prode-
ji zboží spřízněné společnosti, ačkoliv reál-
ně existuje možnost prodat stejné zboží 
třetímu subjektu za vyšší cenu, porušuje 
svou povinnost péče řádného hospodáře 
a vystavuje se riziku osobní odpovědnosti 
za škodu, která tímto jednáním společ- 
nosti vznikne.

V praxi se zejména v případě nadnárod-
ních koncernů často setkáváme s tím,  
že cenová politika je diktována „shora“. 
Tedy že mateřská společnost (často zahra- 
niční subjekt bez znalosti limitů české- 
ho právního prostředí) nutí statutárním 
zástupcům dceřiných společností konkrétní 
nastavení převodních cen pro vnitrosku- 
pinové transakce. Je nutné si uvědomit, 
že je-li nastavení cen v pořádku z pohledu 
daňového (tj. tak, aby odpovídalo ob-
vyklým tržním podmínkám a nedocháze-
lo ke krácení daně), automaticky to ještě 
neznamená, že je splněno i kritérium ob-
chodněprávní. I daňově optimální převod-
ní cena u vnitroskupinové transakce může 
být nedostatečná v situaci, kdy reálně exis-
tuje výhodnější obchodní příležitost, např. 
nabídka na odkup zboží, které statutární 
zástupce nevyužil, ačkoliv tím mohl docílit 
vyššího zisku pro společnost.

Snažím se zde jen o stručný průřez, 
který se proto jen letmo dotkl nejvýraz-
nějších aspektů obchodněprávní úpravy, 
související také s „transfer pricingem“.  
I z nich je však zřejmé, že zejména členové 
představenstva obchodních společností 
by si měli být za všech okolností vědomi 
odpovědnostních rizik, která pro ně mo-
hou vyplývat z plnění pokynů mateřských 

společností ohledně stanovování vnitro-
skupinových cen bez dostatečných infor-
mací a záruk. Zároveň je důležité, aby tito 
členové představenstva bedlivě sledovali, 
zda se v případě některých vnitroskupi-
nových obchodů nejedná o nestandard-
ní transakce, které by mohly podléhat 
přímé cenové regulaci ustanovení 
§ 196a odst. 3 Obchodního zákoníku 
vyžadující stanovení převodních cen dle 
posudku znalce.

Odliv dividend do zahraničí  
V závěru dnešní části bych se chtěl 

věnovat související aktuální problemati-
ce „stahování dividend“ z dceřiných 
společností matkou.  

Podle odhadu je předpoklad, že vlast-
níci českých firem letos stáhnou do 
zahraničí o desetinu méně než loni.   
Ze zatím zveřejněných dat ČNB se lze 
dozvědět, že do zahraničí v prvním po-
loletí letošního roku odteklo „formou 
dividend“ přes 75 miliard Kč, zatímco  
v loňském roce z České republiky za 
stejné období tímto směrem odteklo 
103 miliard Kč.

Podle uvedených podkladů je zřejmé, 
že mateřské společnosti v době ho- 
spodářské krize od roku 2009 začaly 
výrazně stahovat finanční zdroje 
z dceřiných společností; tehdy se tento 
odliv zvýšil o 25,30 % (porovnávány jsou 
roky 2013/2009). 

V loňském roce bylo na dividendách 
staženo z ČR téměř 224 miliard Kč,  
což je nejvíce v české historii.  

ČNB nyní uveřejnila odhad pro rok 
2014 a ten hovoří o odlivu ve výši 205 mi- 
liard Kč. Je to tedy signál, že matky 
v dceřiných firmách nechají část zisku, 
který budou moct použít více na inves-
tice a rozvoj dceřiných společností.  
Jak je vidět, Česko se stalo „dividen-
dovým rájem“ zejména v době hos-
podářské krize.

s

Určování převodní ceny uvnitř koncernu
Kolektivní vyjednávání | Ing. Jiří Tomáš, specialista ekonomického poradenství, úsek odborové politiky OS KOVO

Příště: Výsledek hospodaření za běžné období

Z Česka na dividendách ročně do zahraničí odtečou 
stamiliardy korun…
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Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období

Kolektivní vyjednávání | Ing. Jiøí Tomáš, specialista ekonomického poradenství, úsek odborové politiky OS KOVO

V tomto dílu našeho 
volného seriálu bych se 
chtìl zamìøit na katego-
rii Hospodáøský výsledek 
a rozdìlení výsledku hos-
podaøení bìžného úèet-
ního období.

Výsledek hospodaøení 
pøedstavuje rozdíl mezi výnosy a nákla-
dy. Mùže být buï kladný – zisk, nebo 
záporný – ztráta, popø. se náklady mo-
hou rovnat výnosùm.

Výsledek hospodaøení 
je dùležitou informací z hlediska:

  posouzení hospodáøské situace pod-
niku, zjištìní stavu majetkù, závazkù 
a pohledávek, výše nákladù a výnosù 
ve fi rmì,
  úèetní výsledek hospodaøení je pod-
kladem pro stanovení danì z pøíjmù,
  posouzení celkové ekonomické si-
tuace z hlediska externích uživatelù, 
jako jsou banky, pojišťovny, 
akcionáøi, fi nanèní úøad, veøejnost,
  výše zisku je souèástí ukazatelù eko-
nomické efektivnosti podniku, zisk je 
nástrojem hmotné zainteresovanosti 
(podíly na zisku, dividendy),
  zisk je zdrojem dalšího fi nancování 
podniku z vlastních zdrojù.

Struktura výsledku hospodaøení
(ve schvalovacím øízení)

Zde se eviduje rozdìlení pøevede-
ného „èistého zisku“ èi vypoøádání 
ztráty: 

a) podle pravidel stanovených
obchodním zákoníkem, popø. jiným 
pøedpisem,

b) podle rozhodnutí orgánu úèetní 
jednotky (valné hromady, èlenské schùze 
a dalších orgánù). V tabulce uvádím 
základní èlenìní:

Kdo rozhoduje o výši èi rozdìlení 
výsledku hospodaøení?

Tuto rozhodovací pravomoc má po-
dle stanov nebo spoleèenské smlou-
vy valná hromada. Valná hroma-

da rozhoduje o rozdìlení vygenero-
vaného zisku, o úhradì (vyrovnání) ztráty 
minulých let,  o rozdìlení mezi vlastníky 
èi o pøevodu na nerozdìlený zisk minu-
lých let. Pokud je výsledkem hospodaøení 
ztráta, pak valná hromada rozhoduje 
o jejím vyrovnání a urèuje, z jakých 
disponibilních vlastních zdrojù fi rmy 
bude tato ztráta uhrazena. 

Ztráta mùže být uhrazena z re-
zervního fondu, který fi rma vytvo-
øila, z nerozdìleného zisku minu-
lých let, z ostatních kapitálových 
fondù èi dalších disponibilních 
fondù. Samozøejmì jsem si i všiml, 
že nìkterým fi rmám nestaèí tyto 
zdroje a pak valná hromada sahá 
na základní kapitál fi rmy.

O výplatì podílù rozhoduje, 
jak jsem uvedl, valná hromada
Termín pro konání valné hro-
mady rozhodující o výplatì 
podílù na zisku není stanoven, 
na rozdíl od termínu valné hro-
mady schvalující úèetní závìrku 
(do 6 mìsícù od posledního 
dne úèetního období). Podíly na zi-
sku jsou splatné do 3 mìsícù ode 
dne, kdy bylo pøijato usnesení valné 
hromady o rozdìlení zisku, pokud 
valná hromada nestanovila jinou 
splatnost. Nelze vyplácet zálohy na 
podíly na zisku.

Výplata podílu na zisku spoleèníkùm
Zákon o obchodních korporacích upra-

vuje rozdìlování zisku pro spoleènost 
s r.o. V § 161 ZOK, pro akciovou spo-
leènost v § 350 ZOK.

U akciové spoleènosti dle toho-
to § 350 ZOK odst. 1 spoleènost nesmí 
rozdìlit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi 
akcionáøe, pokud se ke dni skonèení 
posledního úèetního období vlastní ka-
pitál vyplývající z øádné nebo mimoøád-
né úèetní závìrky nebo vlastní kapitál po 
tomto rozdìlení sníží pod výši upsa-
ného základního kapitálu zvýšeného 
o fondy, které nelze podle tohoto záko-
na nebo stanov rozdìlit mezi akcionáøe. 
Nová položka „Jiný výsledek hospo-
daøení minulých let“ ovlivòuje celkovou 
výši VK, její záporná hodnota mùže tedy 
vést k tomu, že spoleènost tímto testem 
neprojde. Druhou podmínkou pro 
akciovou spoleènost (podle § 350 odst. 2 

ZOK) a jediná podmínka pro spoleènost 
s.r.o. (§ 161 odst. 4 ZOK) je pak urèena 
pro zkoumání výše disponibilních ziskù. 
Èástka k rozdìlení mezi spoleèníky nesmí 
pøekroèit výši hospodáøského výsledku 
posledního skonèeného úèetního ob-
dobí zvýšenou o nerozdìlený zisk z pøed-
chozích období a sníženou o ztráty z pøed-
chozích období a o pøídìly do rezervních 
fondù a jiných fondù v souladu s tímto 
zákonem a spoleèenskou smlouvou. 
„Jiný výsledek hospodaøení“ mùže tedy 
snižovat èi zvyšovat èástku možného 
podílu na zisku, který bude rozdìlen 
spoleèníkùm.

Fondy tvoøené 
ze zisku 

(skupina 42) 
a pøevedené 

výsledky 
hospodaøení

povinné
tvorba urèena 
obchodním 
zákoníkem

421 Zákonný rezervní fond a. s., s. r. o.,
státní podniky

422 Nedìlitelný fond družstva

dobrovolné
tvorba urèena 
rozhodnutím 

úèetní jednotky

423 Statutární fondy
427 Ostatní fondy

428 Nerozdìlený zisk minulých let
429 Neuhrazená ztráta minulých let

všechny úèetní 
jednotky podle svých 

potøeb



 Servis | 3. listopadu | KOVÁK èíslo 19/2014 | 5

Rezervy na rizika a ztráty a rezervy na dùchody

Kolektivní vyjednávání | Ing. Jiøí Tomáš, specialista ekonomického poradenství, úsek odborové politiky OS KOVO

V této èásti našeho 
volného seriálu, který by 
mìl pomoci pøi kolektiv-
ním vyjednávání, bych se 
chtìl zamìøit na jednu 
z dalších èástí položky 
Rozvahy, a to Rezervy.  
Najdete je na stranì pa-

siv v cizích zdrojích.  
Podle zákona o úèetnictví se rezervy 

tvoøí z nákladù a pro úèetní jednotku 
jsou z úèetního hlediska doèasným zdro-
jem, který se tvoøí ze zisku a zahrnuje 
se do vlastního kapitálu. Rezervou se 
v úèetnictví rozumí rezerva na rizika 
a ztráty, rezerva na daò z pøíjmu èi rezer-
va na dùchody. Rezervy jsou zpravidla 
urèeny k pokrytí budoucích závazkù 
èi výdajù, u nichž je znám úèel a u nichž
je pravdìpodobné, že nastanou, avšak 
není jistá èástka a datum, ke kterému 
vzniknou.

Obecnì rezervy rozdìlujeme 
na dvì skupiny:

  Rezervy dle zvláštních pøedpisù, 
jinak øeèeno zákonné rezervy jsou 
rezervy, jejichž tvorba, výše a využití 
jsou stanoveny zvláštním právním 
pøedpisem.
  Ostatní rezervy (úèetní rezervy) 
jsou rezervy, jejichž tvorba a využití 
spadají do vnitropodnikového rámce.

K zákonným rezervám lze ještì øíci, 
že nejsou upraveny jen zvláštním práv-
ním pøedpisem, ale též mohou být upra-
veny zákonem o rezervách, èi zá-
konem o dani z pøíjmu. K realizování 
tìchto zákonných rezerv se využívají 
tzv. bankovní rezervy, které tvoøí banky. 
Dále existují technické rezervy,  tvoøené 

v oboru pojišťovnictví. Patøí sem tyto 
typy rezerv:

  Rezervy na opravy hmotného majetku
  Rezervy na pìstební èinnost
  Ostatní rezervy stanovené zákonem 
o rezervách

Úèetní rezervy  jsou ty rezervy, o nichž 
úèetní jednotka, tedy podnikatel nebo fi r-
ma, rozhodne sama a které jsou tvoøeny 
a využívány vnitropodnikovì. Tyto rezervy 
se tvoøí na budoucí podnikatelská rizika 
èi ztráty.

Zákon o dani z pøíjmu tyto rezer-
vy neuznává jako náklady nezbytné 
k dosažení, zajištìní a udržení pøíjmù.
Úèetní jednotky vytváøí rezervy v pøí-
padì, že jsou známa budoucí od-
hadnutelná rizika. Rezervy jsou v tom-
to pøípadì tvoøeny individuálnì dle spe-

cifi ckých pøípadù, proto jsou
nazývány úèelovými rezer-
vami. 

Existují napøíklad úèelové re-
zervy na záruèní opravy èi na 

závazky, které mohou vyplynout napø. ze 
soudního sporu apod.

Samotná tvorba rezervy probíhá 
tak, že rezervy s dlouhodobým zdro-
jem fi nancování jsou zaøazeny do 
úètové skupiny 45 Rezervy.

Rezerva na dùchody patøí do tzv. 
ostatních rezerv, které vymezuje zákon 
o rezervách a jeho pøíslušné vyhlášky. 

Tuto rezervu si úèetní jednotka vytváøí 
na základì povinnosti vyplácet za-
mìstnancùm dùchody nebo podobné 
požitky uložené z Kolektivní smlou-
vy nebo na základì smlouvy èi interního 
pøedpisu.

Tato úèetní rezerva není daòovì
uznatelným nákladem. Tvoøí se na 
základì plnìní závazku úèetní jed-
notky, pokud nastane pravdìpodobnost, 

že dané fi nanèní prostøedky v násle-
dujících úèetních obdobích bude potøe-
bovat. 

Rezerva (vzhledem k tomu, že se 
úètuje do nákladù) snižuje disponibil-
ní zisk fi rmy a tímto krokem ovlivòuje
i výši možného rozdìlování daného zisku 
z fondu. 

Základní pravidlo 
úètování a použití 
rezerv uvádí vyhláška
v § 57.

Rezervy se tvoøí vždy 
na konkrétní náklad, 
úèetní jednotka je 
musí vždy úètovat 
na konkrétní úèel èi 

riziko, které UJ zná èi 
pøedpokládá.  Pro kaž-

dou jednotlivou rezervu 
by mìla urèit zvláštní ana-
lytický úèet. Není možné 

pøesouvat nevyèerpané 
rezervy mezi sebou. Rezervy nesmí také 
mít aktivní zùstatek! 

§ 57 Postup tvorby a použití rezerv
  (1) Rezervy jsou urèeny k pokrytí bu-
doucích závazkù nebo výdajù podle 
§ 26 zákona, u nichž je znám úèel 
a je pravdìpodobné, že nastanou, 
avšak zpravidla není jistá èástka nebo 
datum, k nìmuž vzniknou. U rezerv 
podle zvláštních právních pøedpisù se 
postupuje podle tìchto pøedpisù:
  (2) Tvorba rezerv se úètuje na 
vrub nákladù; použití rezerv, 
jejich snížení nebo zrušení pro nepo-
tøebnost ve prospìch nákladù. 
  (3) Zùstatky rezerv se pøevádìjí
do následujícího úèetního období.
  (4) Rezervy nesmìjí mít aktivní 
zùstatek.
  (5) Rezervy není možné používat 
k úpravám výše ocenìní aktiv.
  (6) Výši vytvoøených rezerv a jejich 
odùvodnìnost ovìøuje úèetní jednot-
ka nejménì pøi každé inventarizaci.

Rezervy mohou být èasto 
i pomyslným záchranným kruhem…
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A Transakce se spojenou osobou

Výnos (prodej) Pořizovací cena

1 Dlouhodobý nehmotný majetek

2 Dlouhodobý hmotný majetek

3 Dlouhodobý finanční majetek

4 Zásoby materiálu, výrobků a zboží

B Transakce se spojenou osobou

Výnos Náklad

1 Služby

2 Licenční poplatky

3 Úroky

4 Celkový objem ostatních transakcí

5 Výplata/přijetí podílu na zisku 1) ANO NE

6 Poskytnutí/přijetí bezúplatného plnění 1) ANO NE
 1) Nehodící se škrtne

C Závazky a pohledávky se spojenou osobou

Stav ke konci 

aktuálního období

Stav ke konci 

minulého období

1 Dlouhodobé pohledávky

2 Dlouhodobé závazky

3 Krátkodobé pohledávky

4 Krátkodobé závazky

Řádek Název položky
Vyplní se v tis. Kč

Řádek Název položky

Vyplní se v tis. Kč

Přehled transakcí se spojenými osobami

Název spojené osoby: …………………………………………

Kód státu, ve kterém má spojená osoba sídlo: ………….

Řádek Název položky
Vyplní se v tis. Kč




