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Předmluva 

Tato publikace připravená společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. poskytuje vzorovou 
nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní obchodní společnost sestavenou v souladu s účetními 
předpisy platnými v České republice, která podléhá požadavkům vyhlášky č. 500/2002 Sb. v současném 
znění. Formát rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledů o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu 
je předepsán Ministerstvem financí. Příloha obsahuje povinné části, jak jsou požadovány platnými 
účetními předpisy v České republice pro období počínající 1. lednem 2014 nebo později a představuje 
platnou právní úpravu, která je dle našich nejlepších zkušeností potřebná k řádnému porozumění 
finanční pozici a dosaženým finančním výsledkům.  

Tato vzorová účetní závěrka není určena pro pojišťovny, banky a jiné finanční instituce ani pro účetní 
jednotky sestavující účetní závěrku v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví („IFRS“). 
Tyto účetní jednotky mohou použít příslušné vzorové účetní závěrky pro tyto subjekty. V publikaci 
uvedené příklady by neměly být považovány za jedinou přijatelnou formu prezentace. Vedení společnosti 
je odpovědné za formu a obsah účetní závěrky a stejně přijatelné mohou být jiné formy prezentace 
poskytující požadované informace a formáty odpovídající českým účetním předpisům. 

Vzorová příloha nemůže nahradit studium samotných předpisů nebo profesionální posouzení, zda 
prezentace poskytuje věrný obraz skutečnosti. Příloha nepokrývá nutně všechny možné případy, jejichž 
zveřejnění požadují české účetní předpisy. Za určitých okolností bude nutné zveřejnit další specifické 
informace k zajištění věrného a poctivého obrazu dle českých účetních předpisů. K naplnění požadavků 
specifických právních předpisů může být za určitých okolností nutné doplnění účetních postupů 
a zveřejňovaných informací.  

Pokud je účetní závěrka sestavována k jinému datu než k 31. prosinci 2014, je nutné nahradit v celé účetní 
závěrce datum 31. prosince 2014 tímto jiným datem. Rovněž pokud je účetní závěrka sestavována 
za období kratší nebo delší než 1 rok je nutné nahradit všechny odkazy na „rok končící“ slovy „období 
XX měsíců končící“ a vysvětlit důvody této změny. 

Vyhláška č. 500/2002 Sb. požaduje vypuštění všech nulových řádků z účetních výkazů. 

Tato ilustrativní účetní závěrka je sestavena v celých tisících Kč. Účetní jednotky s výší aktiv celkem netto 
nad 10 miliard Kč mohou sestavit účetní závěrku v milionech Kč (vyhláška č. 500/2002 Sb., § 4 (11)). 
Toto řešení doporučujeme, neboť poskytuje uživateli relevantní informace v přehlednější podobě. 

Upozornění 

Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství.
Nedoporučujeme, abyste na základě těchto informací podnikali konkrétní kroky bez dodatečné odborné 
konzultace. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky (výslovné ani implicitní), pokud jde o úplnost
a přesnost informací obsažených v této publikaci. PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., její společníci, 
zaměstnanci a spolupracovníci, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, neodpovídají 
za jakékoliv následky způsobené případným jednáním, zdržením se jednání, spoléháním se na informace 
obsažené v této publikaci či jakýmkoliv rozhodnutím učiněným na základě informací v této publikaci.  
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Rozvaha
k 31. prosinci 2014

2014 2013

(tis. Kč)    Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál x -x x x

B. Dlouhodobý majetek x -x x x

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek x -x x x

B. I. 1. Zřizovací výdaje x -x x x 

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje x -x x x

3. Software x -x x x

4. Ocenitelná práva x -x x x

5. Goodwill x -x x x

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek x -x x x

 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek x -x x x 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek x -x x x

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek x -x x x

B. II. 1. Pozemky x -x x x

2. Stavby x -x x x

 3. Samostatné hmotné movité věci a jejich soubory  x -x x x 

 4. Pěstitelské celky trvalých porostů x -x x x 

 5. Dospělá zvířata a jejich skupiny x -x x x 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek x -x x x

 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek x -x x x 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek x -x x x

 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku x -x x x 

B. III.  Dlouhodobý finanční majetek x -x x x

B. III. 1. Podíly – ovládaná osoba x -x x x

 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem x -x x x 

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly x -x x x

 4. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, 

podstatný vliv x -x x x

 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek x -x x x 

 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek x -x x x 

 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek x -x x x 

C.  Oběžná aktiva x -x x x

C. I. Zásoby x -x x x

C. I. 1. Materiál x -x x x

 2. Nedokončená výroba a polotovary x -x x x 

3. Výrobky x -x x x

 4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny x -x x x 

5. Zboží x -x x x

6. Poskytnuté zálohy na zásoby x -x x x
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2014 2013

(tis. Kč)    Brutto Korekce Netto Netto

C. II. Dlouhodobé pohledávky x -x x x

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů x -x x x 

2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba x -x x x

3. Pohledávky – podstatný vliv x -x x x

 4. Pohledávky za společníky x -x x x 

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy x -x x x

 6. Dohadné účty aktivní x -x x x 

7. Jiné pohledávky x -x x x

 8. Odložená daňová pohledávka x -x x x 

C. III. Krátkodobé pohledávky x -x x x

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů x -x x x 

2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba x -x x x

3. Pohledávky – podstatný vliv x -x x x

 4. Pohledávky za společníky x -x x x 

 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění x -x x x 

 6. Stát – daňové pohledávky x -x x x 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy x -x x x

 8. Dohadné účty aktivní x -x x x 

9. Jiné pohledávky x -x x x

C. IV.  Krátkodobý finanční majetek x -x x x

C. IV. 1. Peníze x -x x x

 2. Účty v bankách x -x x x 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly x -x x x

 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek x -x x x 

D. I.  Časové rozlišení x -x x x

D. I. 1. Náklady příštích období x -x x x 

 2. Komplexní náklady příštích období x -x x x 

 3. Příjmy příštích období x -x x x 

Aktiva celkem x -x x x



Název společnosti 
Vzorová účetní závěrka 
Rok končící 31. prosince 2014

4

2014 2013

(tis. Kč) Netto Netto

PASIVA

A. Vlastní kapitál x x

A. I. Základní kapitál x x

A. I. 1. Základní kapitál x x

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly -x -x

 3. Změny základního kapitálu x x 

A. II. Kapitálové fondy x x

A. II. 1. Ážio x x

2. Ostatní kapitálové fondy x x

 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků x x 

 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací x x 

 5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací x x 

 6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací x x 

A. III. Fondy ze zisku x x

A. III. 1. Rezervní fond x x

2. Statutární a ostatní fondy x x

A. IV.  Výsledek hospodaření minulých let x x

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let x x 

2. Neuhrazená ztráta minulých let x x

 3. Jiný výsledek hospodaření minulých let x x 

A. V.  1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) x x

2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) x x

B. Cizí zdroje x x

B. I. Rezervy x x

B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů x x 

 2. Rezerva na důchody a podobné závazky  x x 

 3. Rezerva na daň z příjmů  x x 

4. Ostatní rezervy x x

B. II. Dlouhodobé závazky x x

B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů x x 

2. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba x x

3. Závazky – podstatný vliv x x

 4. Závazky ke společníkům x x 

 5. Dlouhodobé přijaté zálohy x x 

6. Vydané dluhopisy x x

 7. Dlouhodobé směnky k úhradě x x 

 8. Dohadné účty pasivní x x 

9. Jiné závazky x x

 10. Odložený daňový závazek x x 

B. III. Krátkodobé závazky x x

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů x x 

2. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba x x

3. Závazky – podstatný vliv x x

 4. Závazky ke společníkům x x 

 5. Závazky k zaměstnancům x x 

 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění x x 

 7. Stát – daňové závazky a dotace x x 

 8. Krátkodobé přijaté zálohy x x 

9. Vydané dluhopisy x x

 10. Dohadné účty pasivní x x 

11. Jiné závazky x x

B. IV.  Bankovní úvěry a výpomoci x x

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé x x 

 2. Krátkodobé bankovní úvěry x x 

 3. Krátkodobé finanční výpomoci x x 

C. I.  Časové rozlišení x x

C. I. 1. Výdaje příštích období x x 

2. Výnosy příštích období x x 

Pasiva celkem x x
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Výkaz zisku a ztráty
za rok končící 31. prosince 2014 

(tis. Kč) 2014 2013

I. Tržby za prodej zboží x x

A. Náklady vynaložené na prodané zboží x x

+ Obchodní marže x x

II. Výkony x x

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb x x 

 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti x x 

3. Aktivace x x

B.  Výkonová spotřeba x x 

B. 1. Spotřeba materiálu a energie x x 

2. Služby x x

+  Přidaná hodnota x x

C. Osobní náklady x x

C. 1. Mzdové náklady x x

 2. Odměny členům orgánů obchodní korporace x x 

 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění x x 

4. Sociální náklady x x

D.  Daně a poplatky x x 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku x x

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu x x

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku x x

2. Tržby z prodeje materiálu x x

F.  Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu x x 

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku x x 

2. Prodaný materiál x x

G.  Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti  

a komplexních nákladů příštích období x x

IV. Ostatní provozní výnosy x x

H. Ostatní provozní náklady x x

V.  Převod provozních výnosů x x 

I.  Převod provozních nákladů x x 

*  Provozní výsledek hospodaření x x

VI.  Tržby z prodeje cenných papírů a podílů x x 

J. Prodané cenné papíry a podíly x x

VII.  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku x x 

VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem x x

2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů x x 

 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku x x 

VIII.  Výnosy z krátkodobého finančního majetku x x 

K.  Náklady z finančního majetku x x 

IX.  Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů x x 

L.  Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů x x 

M.  Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti x x 

X. Výnosové úroky x x

N. Nákladové úroky x x

XI.  Ostatní finanční výnosy x x 

O.  Ostatní finanční náklady x x 

XII.  Převod finančních výnosů x x 

P.  Převod finančních nákladů x x 

*  Finanční výsledek hospodaření x x
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(tis. Kč) 2014 2013

Q.  Daň z příjmů za běžnou činnost x x 

Q. 1. - splatná x x

2. - odložená x x

**  Výsledek hospodaření za běžnou činnost x x

XIII.  Mimořádné výnosy x x 

R.  Mimořádné náklady x x 

S.  Daň z příjmů z mimořádné činnosti x x 

S. 1. - splatná x x

2. - odložená x x

*  Mimořádný výsledek hospodaření x x

T.  Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům x x 

***  Výsledek hospodaření za účetní období  x x

****  Výsledek hospodaření před zdaněním x x
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Přehledy o změnách vlastního kapitálu a peněžních tocích nejsou povinnou součástí účetní závěrky. Zahrnutí těchto přehledů 

do účetní závěrky je na rozhodnutí Společnosti. 

Přehled o změnách vlastního kapitálu 
za rok končící 31. prosince 2014 

Nulové řádky by neměly být obsaženy. Uveďte pouze relevantní názvy – např. neuvádějte Nerozdělený zisk (+) / Neuhrazená 

ztráta (-), pokud je relevantní pouze jeden z těchto termínů. 

(tis. Kč) 

Pozn.

přílohy

Základní

kapitál Ážio

Rezervní

fond

Oceňovací

rozdíly

z přecenění

Nerozdělený

zisk (+) /

Neuhrazená

ztráta (-) Celkem

Zůstatek k 1. lednu 2013 x x x x x x

Oceňovací rozdíly z přecenění  

na reálnou hodnotu

- finanční deriváty  0 0 0 x 0 x 

-realizovatelné investice 0 0 0 x 0 x

-podíly v ovládaných osobách,

v osobách pod podstatným

vlivem 0 0 0 x 0 x

Příděl do rezervního fondu  0 0 x 0 x 0 

Vyplacené podíly na zisku 0 0 0 0 x x

Emise nových akcií x x 0 0 0 x

Výsledek hospodaření  

za účetní období  0 0 0 0 x x

Zůstatek k 31. prosinci 2013 y y y y y y

Oceňovací rozdíly z přecenění 

na reálnou hodnotu

- finanční deriváty  0 0 0 x 0 x 

-realizovatelné investice 0 0 0 x 0 x

-podíly v ovládaných osobách,

v osobách pod podstatným

vlivem 0 0 0 x 0 x

Příděl do rezervního fondu  0 0 x 0 x 0 

Vyplacené podíly na zisku 0 0 0 0 x x

Vyplacené zálohy na podíly na

zisku 0 0 0 0 x x

Emise nových akcií x x 0 0 0 x

Výsledek hospodaření  

za účetní období  0 0 0 0 x x

Zůstatek k 31. prosinci 2014 y y y y y y
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Přehled o peněžních tocích 
za rok končící 31. prosince 2014 

Nulové řádky by neměly být obsaženy. Uveďte pouze relevantní názvy řádků – např. neuvádějte „Zisk (-) / ztráta (+)“, pokud je 

relevantní pouze jeden z těchto termínů. Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku a na konci roku by měly též, pokud je to 

relevantní, obsahovat kontokorentní účet (i v případě záporného zůstatku). Pokud je to možné, sestavte Přehled o peněžních 

tocích pouze na jednu stranu.

(tis. Kč)    2014 2013

Peněžní toky z provozní činnosti 

Účetní zisk (+) / ztráta (-) z běžné činnosti před zdaněním x x

A.1 Úpravy o nepeněžní operace: 

A.1.1 Odpisy stálých aktiv x x

A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv  x x 

A.1.3 Zisk (-) / ztráta (+) z prodeje stálých aktiv -x -x

A.1.4 Výnosy z podílů na zisku -x -x 

A.1.5 Vyúčtované nákladové (+) a výnosové (-) úroky  x x 

A.1.6 Úpravy o ostatní nepeněžní operace x x 

A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami 

pracovního kapitálu [a mimořádnými položkami] y y

A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu: 

A.2.1 Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv x x 

A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv x x 

A.2.3 Změna stavu zásob x x 

A.2.4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku   x   x 

A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním [a mimořádnými 

položkami] y y

A.3 Úroky vyplacené -x -x

A.4 Úroky přijaté x x 

A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost  -x -x 

A.6 Mimořádné příjmy a výdaje x x 

A.7 Přijaté podíly na zisku   x   x 

A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti y y

Peněžní toky z investiční činnosti 

B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -x -x

B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv x x 

B.3 Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám   x   x 

B*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti y y

Peněžní toky z finanční činnosti 

C.1 Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků x x 

C.2 Změna stavu vlastního kapitálu: 

C.2.1 Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu x x 

C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům  -x -x 

C.2.3 Další vklady akcionářů [společníků] x x

C.2.4 Úhrada ztráty společníky  x x 

C.2.5 Přímé platby na vrub fondů  -x -x 

C.2.6 Vyplacené podíly na zisku -x -x

C*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti y y

Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů y y

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku   x x

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku x x
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1. Všeobecné informace

1.1. Základní informace o Společnosti 

[Název společnosti podle výpisu z obchodního rejstříku] (dále „Společnost“) byla zapsána do obchodního 
rejstříku dne [datum] a její sídlo je v [místo]. Hlavním předmětem podnikání Společnosti je [popis hlavní 
činnosti].  

POZNÁMKA: Popis předmětu podnikání Společnosti nemusí být vyčerpávající. Neuvádějte, prosím, úplný seznam činností 

Společnosti zapsaných v Obchodním rejstříku, ale pouze činnosti, které Společnost skutečně vykonává a které jsou pro 

Společnost rozhodující.

Složení představenstva k 31. prosinci 2014 a 2013 bylo následující: [u s.r.o. uvést Jednatelé 
k 31. prosinci 2014 a 2013:]

Jméno Funkce

[celé jméno] předseda  
[celé jméno] místopředseda  
[celé jméno] člen  

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2014 a 2013 bylo následující: 

Jméno Funkce

[celé jméno] předseda  
[celé jméno] člen  

Společnost je členěna následujícím způsobem [struktura divizí/oddělení - krátký popis]: 

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Společnost se změnou své společenské smlouvy podřídila zákonu 
o obchodních korporacích jako celku. Tato skutečnost nabyla účinnosti dnem zápisu do obchodního 
rejstříku, tj. dne [datum].]

POZNÁMKA: Uveďte další případné změny zapsané v obchodním rejstříku.

POZNÁMKA: V případě, že uvedení členové statutárních orgánů nebyli k datu účetní závěrky zapsáni v obchodním rejstříku, 

uveďte, kdy byla žádost o registraci zaslána, a jaký je stav vyřízení žádosti.

2. Účetní postupy 

2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky 

Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena 
v historických cenách [kromě níže uvedených případů]. [POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Deriváty
a cenné papíry (mimo podílů v ovládaných osobách nebo v účetních jednotkách pod podstatným vlivem) 
jsou vykázány v reálné hodnotě.] [POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Podíly v ovládaných osobách
a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem jsou oceněny ekvivalencí.]

2.2. Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje [x] Kč 
za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný majetek.

Nakoupený nehmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení 
a náklady s jeho pořízením související. Veškeré výdaje na výzkum jsou účtovány do nákladů. Výdaje 
na vývoj, jehož výsledky jsou určeny k obchodování, jsou aktivovány jako nehmotný majetek a vykázány 
v pořizovací ceně či v hodnotě budoucích ekonomických užitků, je-li nižší.  
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Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován [metodou rovnoměrných odpisů] na základě jeho 
předpokládané doby životnosti následujícím způsobem:  

Dlouhodobý nehmotný majetek Předpokládaná doba životnosti

Software x let

Ocenitelná práva x let

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek x let

Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě 
očekávané doby životnosti. [POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: a předpokládané zbytkové hodnoty 
majetku.]

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho 
zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka 
je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem. 

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU (upravte podle potřeby): Goodwill, který vznikl při pořízení 
[obchodního závodu ABC], představuje rozdíl mezi oceněním nabytého obchodního závodu a souhrnem 
jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky. Goodwill se odpisuje 
rovnoměrně po dobu 5 let.]

POZNÁMKA: Pokud je doba odpisování goodwillu delší než 5 let, je potřeba uvést zdůvodnění.

Společnost eviduje emisní povolenky v rámci ostatního dlouhodobého nehmotného majetku. 
Emisní povolenky přidělené Národním alokačním plánem jsou zaúčtovány na účet ostatního 
dlouhodobého nehmotného majetku proti účtové skupině zúčtování daní a dotací, k datu jejich připsání 
na účet v registru emisních povolenek v České republice / [ALTERNATIVNĚ: k datu vydání Národního
alokačního plánu ve Sbírce listin ze dne XX.XX.200X].  

POZNÁMKA: Dle metodiky zvolené účetní jednotkou.

Přidělené emisní povolenky jsou oceňovány reprodukční pořizovací cenou. [POKUD PŘICHÁZÍ 
V ÚVAHU: Nakoupené emisní povolenky jsou oceňovány pořizovací cenou, která zahrnuje cenu 
pořízení a náklady s pořízením související.]

Účtování spotřeby emisních povolenek je prováděno na základě odborného odhadu skutečných emisí CO2

za dané období/ [ALTERNATIVNĚ: na základě skutečných emisí CO2 za dané období] proti účtům 
ostatních provozních nákladů se současným rozpuštěním závazku evidovaného v položce daně a dotace 
proti účtům ostatních provozních výnosů, pokud se jedná o emisní povolenky přidělené. 

POZNÁMKA: Dle metodiky zvolené účetní jednotkou.

Pro účtování úbytků emisních povolenek používá Společnost metodu FIFO.  

POZNÁMKA: Pokud Společnost používá jinou metodu je nutno ji popsat.

O prodeji emisních povolenek je účtováno v rámci provozních výnosů ve výši prodejní ceny se současným 
vyřazením účetní hodnoty z aktiv. 

Na nedostatek emisních povolenek ke krytí jejich spotřeby ve vykazovaném období tvoří Společnost 
rezervu. Pokud zůstatková hodnota emisních povolenek k rozvahovému dni přesahuje jejich 
odhadovanou zpětně získatelnou částku, pak je k těmto emisním povolenkám tvořena opravná položka. 
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2.3. Dlouhodobý hmotný majetek

Hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje [x] Kč 
za položku, je považován za dlouhodobý hmotný majetek.

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu 
pořízení a náklady s jeho pořízením související. [POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Dlouhodobý hmotný
majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady.] [POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: 
Majetek získaný formou daru je vykázán v reprodukční pořizovací ceně k datu převzetí příslušného 
majetku.]

Dlouhodobý hmotný majetek s výjimkou pozemků, které se neodepisují, je odpisován [metodou 
rovnoměrných odpisů] na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem:  

Dlouhodobý hmotný majetek Předpokládaná doba životnosti

Budovy a stavby x let

Stroje a zařízení x let 

Inventář x let 

Motorová vozidla x let

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: U [druh majetku] Společnost používá metodu komponentního 
odpisování.

Komponenta je definována jako část samostatně fungující movité věci nebo stavby, která má dobu 
životnosti výrazně odlišnou od ostatních komponent uvedeného majetku.   

Komponenta se odpisuje v průběhu používání samostatně od ostatních komponent. Při vyřazení 
komponenty se sníží hodnota majetku o její zůstatkovou hodnotu a následně navýší o pořizovací hodnotu 
nově zařazované komponenty, včetně náhradních dílů spotřebovaných na její výměnu a nákladů 
souvisejících s touto výměnou.]

Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě 
očekávané doby životnosti. [POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: a předpokládané zbytkové hodnoty 
majetku.]

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho 
zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka 
je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem. 

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. [POKUD
PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Rezerva je tvořena pro významné opravy, které bude podle odhadu vedení 
Společnosti třeba provést v budoucích účetních obdobích.] Technické zhodnocení dlouhodobého
hmotného majetku je aktivováno.

POZNÁMKA: Pokud jsou tvořeny rezervy na opravu majetku, musí být v poznámce 2.14 Rezervy použita varianta B.

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Hmotný majetek v pořizovací ceně od [částka] Kč do [částka] Kč 
za položku je považován za zásoby a účtován do nákladů při spotřebě.]

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU (upravte podle potřeby): Oceňovací rozdíl k nabytému majetku, 
který vznikl při pořízení [obchodního závodu ABC], představuje rozdíl mezi oceněním nabytého 
obchodního závodu a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku a závazků v účetnictví 
původního vlastníka. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje rovnoměrně po dobu 15 let.]

POZNÁMKA: Pokud je doba odpisování oceňovacího rozdílu kratší než 15 let, je potřeba uvést zdůvodnění.
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POZNÁMKA: Nový občanský zákoník zavádí pojem práva stavby, který vychází z předpokladu, že stavba je obecně součástí 

pozemku, a tudíž nemůže mít rozdílného vlastníka. Vlastník pozemku pak může umožnit jiné osobě na svém pozemku stavět 

poskytnutím tzv. práva stavby. Smlouvu ohledně převodu práva stavby nelze v průběhu jejího trvání měnit. 

Zohlednění práva stavby v účetnictví skýtá tři základní možnosti, dané účelem jeho nabytí: 

1) Právo stavby je evidováno jako zásoba, neodepisuje se a je převedeno na další osobu spolu s nemovitostí nebo i bez ní, 

2) Společnost nabyla právo stavby, ale na pozemku neplánuje stavět. Využívá tzv. blokační právo, zamezující stavět na pozemku 

třetím osobám, které eviduje ve třídě 02 a odepisuje po dobu trvání práva stavby, 

3) Společnost nabyla právo stavby s cílem na pozemku postavit stavbu. Právo stavby se stává součástí pořizovací ceny dané 

stavby ve třídě 04 a později 02. 

Právo stavby se vždy oceňuje celkovou částkou, kterou je držitel práva povinen vlastníku pozemku za toto 

právo uhradit, bez ohledu na termíny splatnosti ("pořizovací cena práva stavby"). 

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU (upravte podle potřeby):  
Právo stavby je prvotně vykázáno v pořizovací ceně a je o něm účtováno v souladu se záměrem 
Společnosti: 

i) Při záměru Společnosti realizovat stavbu se právo stavby stává součástí ocenění stavby,  
ii) při záměru Společnosti obchodovat s právem stavby nebo realizovat stavbu zařazenou v zásobách 

se právo stavby stává součástí ocenění zásob, 
iii) Pokud Společnost nemá záměr realizovat stavbu, je právo stavby vykázáno jako samostatný 

dlouhodobý majetek v položce Stavby a odepisováno po dobu jeho trvání.

Souvisí-li právo stavby s více stavbami, vstupuje do nákladů souvisejících s pořízením stavby poměrná 
část hodnoty práva stavby kalkulována na základě [xxx]. 

V případě pořízení práva stavby ke stavbě po okamžiku jejího uvedení do užívání jsou náklady související 
s pořízením práva stavby součástí technického zhodnocení této stavby. 

Pokud je předpokládaná doba užívání stavby vyhovující právu stavby kratší než doba trvání práva stavby, 
účetní jednotka v odpisovém plánu zohlední hodnotu práva stavby při vyřazení stavby. 

2.4. Podíly v ovládaných osobách a podíly v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem

Podíly v ovládaných osobách představují majetkové účasti v obchodních korporacích, které jsou ovládané 
nebo řízené Společností (dále též „dceřiná společnost“). 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem představují majetkové účasti v obchodních 
korporacích, v nichž Společnost vykonává podstatný vliv, ale nemá možnost tento podnik ovládat nebo 
řídit (dále též „přidružená společnost“). 

Podíly v dceřiných a přidružených společnostech jsou oceněny pořizovací cenou zohledňující případné 
snížení hodnoty.

[ALTERNATIVNĚ: Podíly v dceřiných a přidružených společnostech jsou oceněny metodou 
ekvivalence. Podle této metody je majetková účast při pořízení oceněna pořizovací cenou, která 
je upravována na hodnotu odpovídající míře účasti Společnosti na vlastním kapitálu v dceřiné 
nebo přidružené společnosti k rozvahovému dni. Přecenění podílu metodou ekvivalence je účtováno 
proti vlastnímu kapitálu Společnosti.]

2.5. Ostatní cenné papíry a podíly

Společnost rozděluje cenné papíry a podíly, které nejsou podílem v dceřiné nebo přidružené společnosti, 
do následujících kategorií: cenné papíry k obchodování, cenné papíry držené do splatnosti
a realizovatelné cenné papíry.

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Cenné papíry k obchodování jsou cenné papíry, které Společnost drží 
za účelem provádění transakcí s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu, 
maximálně však ročním.]
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[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Dlužné cenné papíry, které Společnost zamýšlí a je schopna držet 
do splatnosti, jsou klasifikovány jako cenné papíry držené do splatnosti a zahrnuty do dlouhodobého
majetku, pokud jejich splatnost nenastane během 12 měsíců od data účetní závěrky.]

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Cenné papíry a podíly, které bude Společnost vlastnit po neurčitou 
dobu, a které mohou být prodány v případě, že Společnost bude potřebovat peníze, jsou klasifikovány 
jako realizovatelné cenné papíry. Jsou zahrnuty do dlouhodobého majetku, pokud vedení Společnosti 
nezamýšlí jejich prodej během 12 měsíců od data účetní závěrky. V takovém případě jsou zahrnuty 
do oběžných aktiv.  Vedení Společnosti určuje povahu cenných papírů a podílů v okamžiku jejich pořízení 
a pravidelně ji přehodnocuje.]

Cenné papíry a podíly jsou při nákupu vykázány v pořizovací ceně včetně transakčních nákladů. Cenné 
papíry držené do splatnosti jsou následně oceňovány naběhlou hodnotou. Ostatní cenné papíry jsou 
oceňovány reálnou hodnotou. Jako reálnou hodnotu Společnost používá tržní hodnotu cenných papírů 
k datu účetní závěrky. Ocenění cenných papírů neobchodovaných na veřejných trzích je provedeno 
na základě kvalifikovaného odhadu provedeného vedením Společnosti.  

POZNÁMKA: Pokud přichází v úvahu, je potřeba uvést způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku, popis použitého 

oceňovacího modelu při ocenění reálnou hodnotou, změny reálné hodnoty a změny v ocenění podílu ekvivalencí podle 

jednotlivých druhů finančního majetku a způsob jejich zaúčtování. 

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Zisky a ztráty vyplývající ze změn reálné hodnoty cenných papírů 
k obchodování jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty v období, ve kterém nastanou. Nerealizované zisky
a ztráty vyplývající ze změn reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů jsou vykázány ve vlastním 
kapitálu a jsou zahrnuty do výkazu zisku a ztráty v okamžiku realizace nebo trvalého znehodnocení.]

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Pokud zůstatková hodnota cenných papírů držených do splatnosti 
převyšuje jejich odhadovanou zpětně získatelnou částku, pak je k těmto cenným papírům vytvořena 
opravná položka.]

2.6. Zásoby

Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku.  Pořizovací cena 
zahrnuje veškeré náklady související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo, atd.). Pro úbytky 
nakoupených zásob užívá Společnost metodu [váženého průměru / „první do skladu – první ze skladu“ / 
skutečných nákladů].

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Zásoby vlastní výroby, tj. nedokončená výroba a hotové výrobky, 
jsou oceňovány vlastními výrobními náklady sníženými o opravnou položku. Vlastní výrobní náklady 
zahrnují přímý a nepřímý materiál, přímé a nepřímé mzdy a výrobní režii.]

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: V případě dlouhodobých smluv zůstatková hodnota nedokončené 
výroby také zahrnuje část správní režie. Přijaté subdodávky a jiné přímé náklady jsou účtovány přímo 
do nákladů a současně je zaúčtována nedokončená výroba proti aktivaci. Přijaté subdodávky jsou 
oceněny pořizovací cenou. K zúčtování nedokončené výroby dochází v okamžiku zachycení tržby 
za uskutečněnou dodávku.]

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám
je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob.]

2.7. Pohledávky

Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. 
Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek  
a individuálního posouzení bonity dlužníků. [POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Společnost také vytváří 
specifickou opravnou položku k dlouhodobým a krátkodobým pohledávkám, která vyjadřuje současnou 
hodnotu pohledávek z titulu odložených splátek za dodávku zboží a služeb.] Společnost nevytváří opravné 
položky k pohledávkám za spřízněnými stranami.  
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2.8. Peníze a peněžní ekvivalenty 

POZNÁMKA: Zahrňte tento bod pouze v případě, že je relevantní, tj. pouze v případě, že společnost sestavuje výkaz o peněžních 

tocích.

Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin a peněžních prostředků na účtu včetně 
přečerpání běžného nebo kontokorentního účtu.  

Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově 
směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají 
významné změny hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty jsou považovány peněžní úložky s nejvýše 
tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní dluhové cenné papíry k obchodování na veřejném trhu.  

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: V rámci skupiny Společnost využívá tzv. cash-pooling. Pohledávka 
resp. závazek, vzniklá(ý) z titulu cash-poolingu je vykazován(a) v rámci přehledu o peněžních tocích jako 
součást položky Peníze a peněžní ekvivalenty. V případě, že závazek vzniklý z titulu cash-poolingu 
představuje formu financování Společnosti, není pro účely přehledu o peněžních tocích považován 
za Peníze a peněžní ekvivalenty.]

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé 
metody.]

2.9. Přepočet cizích měn 

Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kurzem platným v den 
transakce. [ALTERNATIVNĚ: fixním kurzem určeným Společností vždy k 1. dni měsíce/čtvrtletí/atd.]

Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým 
kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty 
z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. [POKUD
PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: a jsou vykázány souhrnně.]

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Podíly v dceřiných a přidružených společnostech, cenné papíry 
a podíly, které jsou vedeny v cizích měnách, a které se k rozvahovému dni neoceňují reálnou hodnotou, 
jsou přepočteny devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Kurzový 
rozdíl je zaúčtován do vlastního kapitálu, s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, u kterých 
je kurzový rozdíl účtován do výkazu zisku a ztráty. U ostatních cenných papírů a podílů, které jsou k datu 
účetní závěrky oceněny reálnou hodnotou a které jsou vedené v cizích měnách, se kurzový rozdíl považuje 
za součást ocenění reálnou hodnotou.]

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Společnost nepovažuje zálohy zaplacené za účelem nákupu 
dlouhodobých aktiv nebo zásob za pohledávky, a tudíž tyto položky majetku k rozvahovému dni
nepřepočítává. ALTERNATIVNĚ: Společnost považuje zálohy zaplacené za účelem nákupu 
dlouhodobých aktiv nebo zásob za pohledávky vyjádřené v cizí měně, a tudíž tyto položky majetku 
přepočítává devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni.]

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Položky výdajů nebo příjmů příštích období vyjádřené v cizí měně 
jsou přepočítány devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni.]

2.10.Finanční deriváty [POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU]

Finanční deriváty zahrnující měnové obchody, futures na úrokovou míru, FRA, měnové a úrokové swapy, 
měnové a úrokové opce a ostatní finanční deriváty jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně  
a následně přeceňovány na reálnou hodnotu. Reálné hodnoty jsou odvozeny z tržních cen, z modelů 
diskontovaných peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí. Všechny deriváty jsou vykazovány  
v položce jiné pohledávky, mají-li pozitivní reálnou hodnotu, nebo v položce jiné závazky, je-li jejich
reálná hodnota pro Společnost záporná. 
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Deriváty vložené do jiných finančních nástrojů nejsou samostatně vykazovány. 

Změny reálné hodnoty finančních derivátů k obchodování jsou vykázány jako výnosy či náklady 
z přecenění cenných papírů a derivátů. 

Společnost předem vymezuje určité deriváty buď k zajištění reálné hodnoty vybraných aktiv nebo 
závazků (zajištění reálné hodnoty), nebo k zajištění budoucích peněžních toků plynoucích z vybraných 
aktiv nebo závazků nebo očekávaných transakcí (zajištění peněžních toků). Účtování o takto vymezených 
finančních derivátech jako o zajišťovacích nástrojích je možné pouze při splnění určitých kritérií, 
zahrnujících definování zajišťovací strategie a zajišťovacího vztahu před zahájením zajišťovacího 
účetnictví a průběžnou dokumentaci skutečné a očekávané efektivnosti zajištění. 

Změny reálné hodnoty finančních derivátů, které splňují kritéria efektivního zajištění reálné hodnoty, 
jsou zachyceny ve výkazu zisku a ztráty současně s příslušnou změnou reálné hodnoty zajištěného aktiva 
nebo závazku, která je přiřaditelná danému zajištěnému riziku.  

Změny reálné hodnoty finančních derivátů, které splňují kritéria efektivního zajištění peněžních toků, 
jsou vykázány jako oceňovací rozdíly z majetku a závazků ve vlastním kapitálu a do nákladů a výnosů jsou 
zaúčtovány ve stejném období, ve kterém zajišťovaná položka ovlivňuje výkaz zisku a ztráty. 

2.11. Tržby

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Společnost je povinna uvést informace o rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb podle 

kategorií činností a podle zeměpisných trhů a to v případě, že: 

A) se tyto kategorie a trhy mezi sebou podstatně liší z hlediska způsobu, kterým je organizován prodej zboží a výrobků 

a poskytování služeb spadajících do běžně činnosti účetní jednotky  

a

B) Společnost ke konci rozvahového dne překročila alespoň dvě ze tří následujících kritérií: 1) Aktiva celkem větší než 350 mil. Kč, 

2) Roční čistý obrat větší než 700 mil. Kč, 3) Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za období větší než 250. 

POZNÁMKA: Zvažte, které z následujících znění je vhodnější. Jsou-li ostatní výnosy významné, uveďte též příslušné účetní 

postupy – např. výnosy z pronájmu apod. Vysvětlení by mělo být rovněž podáno pro určité specifické případy tam, kde to je 

relevantní, např. v případě dlouhodobých kontraktů.  

Tržby jsou zaúčtovány k datu doručení zboží a jeho akceptace zákazníkem a jsou vykázány po odečtení 
slev a daně z přidané hodnoty. 

[ALTERNATIVNĚ: Tržby jsou zaúčtovány k datu vyskladnění zboží a jsou vykázány po odečtení slev  
a daně z přidané hodnoty.]

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Tržby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány 
po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.]

2.12. Dotace

Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí.  

Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo finančních výnosů ve věcné a časové 
souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku 
včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnutých do pořizovací ceny majetku snižuje 
pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení. 

2.13. Leasing

Pořizovací cena majetku získaného formou finančního nebo operativního leasingu není aktivována 
do dlouhodobého majetku. Leasingové splátky jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu 
trvání leasingu. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány
v příloze k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze.  
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2.14. Rezervy

POZNÁMKA: Definice rezerv v české účetní legislativě se liší od definice IFRS. Účetní jednotky by si měly vybrat, kterou níže 

uvedenou definici rezerv budou používat a tuto účetní politiku důsledně dodržovat. Politika A vychází z IFRS principů. Politika 

B vychází z definice rezerv (vyhláška 500, § 57) a časové a věcné souvislosti (zákon o účetnictví, § 3(1) a ČÚS 019). Politika A je

přísnější než B, ale je plně v souladu s českými účetními předpisy. Pokud však účetní jednotka vytváří rezervy na opravy 

dlouhodobého majetku, není to v souladu s politikou A.

POZNÁMKA: Účetní jednotka, která využije metodu komponentního odpisování, neúčtuje o rezervě na opravy hmotného 

majetku.

A: Společnost tvoří rezervy, pokud má současný závazek, je pravděpodobné, že bude na vypořádání 
tohoto závazku třeba vynaložit vlastní zdroje a existuje spolehlivý odhad výše závazku.  

NEBO

B: Společnost tvoří rezervy na krytí svých závazků nebo výdajů, u nichž je pravděpodobné, že nastanou, 
je znám jejich účel, avšak není přesně známa jejich výše, nebo časový rozvrh úhrady. Rezervy však nejsou 
tvořeny na běžné provozní výdaje nebo na výdaje přímo související s budoucími příjmy. [POKUD
PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Společnost dále vytváří daňové rezervy na významné budoucí opravy 
dlouhodobého majetku v souladu se zákonem o rezervách.]

POZNÁMKA: České účetní předpisy vyžadují započtení rezervy na daň z příjmů s výší zaplacených záloh na ni. 

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Společnost vytváří rezervu na budoucí závazek z daně z příjmů 
snížený o uhrazené zálohy na daň z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují předpokládanou daň, 
je příslušný rozdíl vykázán jako krátkodobá pohledávka.]

2.15. Zaměstnanecké požitky 

Na nevybranou dovolenou Společnost vytváří [dohadnou položku pasivní/ rezervu]. 

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU (vliv na účetní závěrku je významný): Na odměny a bonusy 
zaměstnancům Společnost vytváří [dohadnou položku pasivní/ rezervu].  

POZNÁMKA – ODMĚNY A BONUSY: V souladu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu z 31. března 2011 je nutno 

posoudit oprávněnost tvorby dohadné položky na bonusy a její daňovou účinnost.  

K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu. 
[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Společnost také poskytuje svým zaměstnancům penzijní připojištění 
prostřednictvím příspěvků do nezávislých penzijních fondů.]

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU (hospodářský rok se liší od kalendářního roku a vliv stropu 
na finanční pozici Společnosti je významný): Pro vykazování nákladů na sociální a zdravotní 
pojištění u zaměstnanců, jejichž mzdy překročí roční stropy pro tyto odvody, Společnost provádí odhad 
průměrného celoročního poměru těchto odvodů vůči hrubým mzdám dotyčných zaměstnanců a vykazuje 
tyto náklady proporcionálně k výši mzdových nákladů vyúčtovaných za dané období. 

ALTERNATIVNĚ (není třeba uvádět, pokud je vliv na účetní závěrku nevýznamný): 
Pro vykazování nákladů na sociální a zdravotní pojištění u zaměstnanců, jejichž mzdy překročí roční 
strop na tyto odvody, Společnost uplatňuje princip opatrnosti a vykazuje náklady ve výši částek za dané 
období zaplacených.]

2.16. Úrokové náklady

Úrokové náklady vyplývající z úvěrů na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou 
aktivovány během doby kompletace majetku a jeho přípravy k používání. Ostatní náklady spojené s úvěry 
jsou účtovány do nákladů. [ALTERNATIVNĚ: Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů.]
[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Dlouhodobé závazky nejsou diskontovány.]
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2.17. Odložená daň  

Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku  
v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je 
pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti. 

2.18.Spřízněné strany 

Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí: 

 strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, 
kde tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv,

 strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti, 
 členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby 

blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv, 
 [POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: dceřiné a přidružené společnosti a společné podniky].

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami, [POKUD
PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: které nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek,] jsou uvedeny
v poznámkách [16 a 17].

2.19. Vlastní kapitál [POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU] 

V případě, že Společnost nakoupí vlastní akcie, plnění poskytnuté za tyto akcie ve výši nominální hodnoty 
akcií je vykázáno jako snížení základního kapitálu. Rozdíl mezi poskytnutým plněním a nominální 
hodnotou je účtován jako ážio. 

V případě, že Společnost rozhodne o výplatě záloh na podíly na zisku, vykáže tuto skutečnost jako  
snížení vlastního kapitálu na rozvahovém řádku Rozhodnuto o výplatě podílu na zisku. V případě, 
že k rozvahovému dni vznikne Společnosti ztráta nebo dosáhne zisku nižšího než vyplacené podíly na 
zisku, vykáže v rozvaze ke konci účetního období výplatu záloh na podíly na zisku nebo její část jako 
pohledávku za společníky. 

2.20. Rozdíly ze změn účetních metod a opravy chyb let minulých 

POZNÁMKA: Ustanovení §15a vyhlášky č. 500/2002 Sb. začalo platit poprvé v účetním období, které započalo 1. ledna 2013 

nebo později.  

Rozdíly ze změn účetních metod (včetně dopadu odložené daně) a opravy v důsledku nesprávného 
účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích se účtují na účet Jiný 
výsledek hospodaření minulých let, pokud jsou významné. 

2.21. Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen 
v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které 
existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem 
představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány 
v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 
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3. Dlouhodobý nehmotný majetek

(tis. Kč) 1. ledna 2014

Přírůstky / 

přeúčtování Vyřazení 31. prosince 2014

Pořizovací cena 

Software x x x x

Ocenitelná práva x x x x

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek x x x x

Nedokončený majetek x x x x 

Celkem y y y y

Oprávky

Software x x x x

Ocenitelná práva x x x x

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek x x x x

Celkem y y y y

Zůstatková hodnota z z

(tis. Kč) 1. ledna 2013

Přírůstky / 

přeúčtování Vyřazení 31. prosince 2013

Pořizovací cena 

Software x x x x

Ocenitelná práva x x x x

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek x x x x

Nedokončený majetek x x x x 

Celkem y y y y

Oprávky

Software x x x x

Ocenitelná práva x x x x

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek x x x x

Celkem y y y y

Zůstatková hodnota z z

POZNÁMKA:  V případě potřeby uveďte tabulku nebo popis změn opravných položek, které snižují hodnotu dlouhodobého 

nehmotného majetku podle jednotlivých kategorií majetku.

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Nehmotná práva v hodnotě [částka] Kč byla vložena do základního 
kapitálu při založení Společnosti. Tato práva byla oceněna na základě posudku znalce, odpisují 
se po dobu [počet] let a k 31. prosinci 2014 měla zůstatkovou hodnotu [částka] Kč (k 31. prosinci 2013: 
[částka] Kč.]

K 31. prosinci 2014 Společnost evidovala na účtu ostatního dlouhodobého nehmotného majetku zůstatek 
emisních povolenek ve výši [částka] Kč (k 31. prosinci 2013: [částka] Kč). 

[ALTERNATIVNĚ: Emisní povolenky lze vykázat formou doplnění dalšího řádku do tabulky 
dlouhodobého nehmotného majetku.]
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4. Dlouhodobý hmotný majetek

(tis. Kč) 1. ledna 2014

Přírůstky /

přeúčtování Vyřazení 31. prosince 2014

Pořizovací cena 

Pozemky x x x x

Budovy a stavby x x x x

Samostatné hmotné movité věci a jejich soubory  x x x x

Jiný dlouhodobý hmotný majetek x x x x

Nedokončený majetek x x x x

Poskytnuté zálohy x x x x

Celkem y y y y

Oprávky

Budovy a stavby x x x x

Samostatné hmotné movité věci a jejich soubory  x x x x

Jiný dlouhodobý hmotný majetek x x x x

Celkem y y y y

Zůstatková hodnota z z

(tis. Kč) 1. ledna 2013

Přírůstky /

přeúčtování Vyřazení 31. prosince 2013

Pořizovací cena 

Pozemky x x x x

Budovy a stavby x x x x

Samostatné hmotné movité věci a jejich soubory x x x x

Jiný dlouhodobý hmotný majetek x x x x

Nedokončený majetek x x x x

Poskytnuté zálohy x x x x

Celkem y y y y

Oprávky

Budovy a stavby x x x x

Samostatné hmotné movité věci a jejich soubory x x x x

Jiný dlouhodobý hmotný majetek x x x x

Celkem y y y y

Zůstatková hodnota z z

POZNÁMKA: V případě potřeby uveďte tabulku nebo popis změn opravných položek, které snižují hodnotu dlouhodobého 

hmotného majetku podle jednotlivých kategorií majetku.

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Společnost rovněž používá majetek získaný finančním leasingem, 
který je však účtován jako dlouhodobý hmotný majetek až po skončení doby leasingu a po převodu 
vlastnického práva.

Leasingové splátky ze současných smluv o finančním leasingu: 

(tis. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Splacené splátky x x

Splátky splatné do jednoho roku x x

Splátky splatné později  x x

Celková výše splátek splacených i splatných ze současných smluv  x x

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Nesplacené předepsané leasingové splátky ze smluv o finančním 
leasingu jsou uvedeny v závazcích z obchodních vztahů.]

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Údaje o operativním leasingu jsou uvedeny v poznámce [19].]
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5. Podíly v ovládaných osobách [a podíly v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem]

31. prosince 2014

Počet 

akcií

Nominální

hodnota

Pořizovací 

cena

(tis. Kč)

Účetní 

hodnota

(tis. Kč)

Podíl na

základním

kapitálu

(%)

Výsledek

hospodaření 

v roce 2014*

(tis. Kč)

Vlastní

kapitál*

(tis. Kč)

Příjem z podílů 

na zisku

v roce 2014

(tis. Kč)

Zahraniční  

Společnost A 

[Sídlo] x xx EUR x x z x x x

Společnost B 

[Sídlo] x xx EUR x x z x x x

Tuzemské

Společnost C 

[Sídlo] x xx Kč x x z x x x

Celkem x y

Opravná položka -x

Zůstatková hodnota y

* neauditováno

31. prosince 2013

Počet 

akcií

Nominální

hodnota

Pořizovací 

cena

(tis. Kč)

Účetní 

hodnota

(tis. Kč)

Podíl na

základním

kapitálu

(%)

Výsledek

hospodaření 

v roce 2013*

(tis. Kč)

Vlastní

kapitál*

(tis. Kč)

Příjem z podílů 

na zisku

v roce 2013

(tis. Kč)

Zahraniční  

Společnost A 

[Sídlo] x xx EUR x x z x x x

Společnost B 

[Sídlo] x xx EUR x x z x x x

Tuzemské

Společnost C 

[Sídlo] x xx Kč x x z x x x

Celkem x y

Opravná položka -x

Zůstatková hodnota y

* neauditováno

U žádné z uvedených dceřiných [a přidružených] společností není rozdíl mezi procentem podílu 
na vlastnictví a procentem podílu na hlasovacích právech.

POZNÁMKA:  Je potřeba uvést název, sídlo a právní formu každé ze společností, v níž je účetní jednotka společníkem 

s neomezeným ručením. 

Změna opravné položky na snížení hodnoty majetkových účastí v dceřiných [a přidružených] 
společnostech: 

 Dceřiné společnosti Přidružené společnosti 

(tis. Kč)    2014 2013 2014 2013

Počáteční zůstatek k 1. lednu x x x x

Tvorba za rok x x x x

Zrušení za rok -x -x -x -x

Čerpání za rok -x -x -x -x 

Konečný zůstatek k 31. prosinci   y y y y

POZNÁMKA: Nový občanský zákoník již neumožňuje uzavření ovládacích smluv a smluv o převodech zisku.
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6. Ostatní dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek  

POZNÁMKA: V případě, že Společnost vlastní Ostatní cenné papíry a podíly z více následujících kategorií 

- cenné papíry a podíly k obchodování a/nebo

 - cenné papíry držené do splatnosti (např. obligace) a/nebo 

 - realizovatelné cenné papíry (např. akcie, obligace, atd.): 

Připravte samostatnou tabulku (viz níže) pro každou z těchto kategorií. Pokud má Společnost pouze jednu kategorii investic, 

zadejte název této kategorie přímo v záhlaví celé poznámky. 

6.1. Realizovatelné cenné papíry

31. prosince 2014

Počet cenných 

papírů

Nominální

hodnota

Reálná hodnota

(tis. Kč)

Zahraniční 

Akcie A x x EUR x

Akcie B x x USD x

Obligace x x EUR x

Tuzemské

Akcie D x x Kč x 

Akcie E x x Kč x 

Obligace x x Kč x 

Celkem x

31. prosince 2013

Počet cenných 

papírů

Nominální

hodnota

Reálná hodnota

(tis. Kč)

Zahraniční 

Akcie A x x EUR x

Akcie B x x USD x

Obligace x x EUR x

Tuzemské

Akcie D x x Kč x 

Akcie E x x Kč x 

Obligace x x Kč x 

Celkem x

6.2. Cenné papíry držené do splatnosti

(tis. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Státní dluhopisy x x

Státní pokladniční poukázky x x 

Ostatní dluhopisy x x

Celkem x x

Opravná položka -x -x

Zůstatková hodnota   x x

Opravná položka

Změna opravné položky na snížení hodnoty cenných papírů držených do splatnosti: 

(tis. Kč)    2014 2013

Počáteční zůstatek k 1. lednu x x

Tvorba x x

Zrušení -x -x

Čerpání -x -x 

Konečný zůstatek k 31. prosinci   y y
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6.3. Cenné papíry k obchodování

Reálná hodnota

(tis. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Zahraniční  

Akcie x x

Obligace x x

Tuzemské

Akcie x x

Obligace x x

Celkem x x

7. Zásoby

Společnost vytvořila opravnou položku k zásobám k 31. prosinci 2014 ve výši [částka] tis. Kč  
(k 31. prosinci 2013: [částka] tis. Kč). 

Změna opravné položky k zásobám: 

(tis. Kč)    2014 2013

Počáteční zůstatek k 1. lednu x x

Tvorba opravné položky x x

Zrušení opravné položky -x -x

Použití k odpisu zásob -x -x

Konečný zůstatek k 31. prosinci   y y

Přebytky zjištěné při inventarizaci zásob za rok 2014 činily [částka] tis. Kč (2013: [částka] tis. Kč), manka 
činila [částka] tis. Kč (2013: [částka] tis. Kč).  [UVÁDĚT POUZE POKUD VÝZNAMNÉ] 

8. Pohledávky

(tis. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Pohledávky z obchodních vztahů - do splatnosti x x 

- po splatnosti x x

Pohledávky z obchodních vztahů celkem y y

Ostatní pohledávky - do splatnosti x x

- po splatnosti x x

Ostatní pohledávky celkem y y

Opravná položka k pochybným pohledávkám -x -x

Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek y y

Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů   x   x 

Odložená daňová pohledávka x x 

Dlouhodobé pohledávky celkem y y

Opravná položka k dlouhodobým pohledávkám -x -x

Zůstatková hodnota dlouhodobých pohledávek y y

Zůstatková hodnota pohledávek celkem   z z

Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny a žádná z nich nemá splatnost delší 
než 5 let.

POZNÁMKA: Větu je potřeba upravit v případě, že nezaplacené pohledávky jsou zajištěny nebo mají splatnost delší než 5 let.



Název společnosti 
Příloha vzorové účetní závěrky 
Rok končící 31. prosince 2014

23

Změna opravné položky k pochybným pohledávkám: 

(tis. Kč)    2014 2013

Počáteční zůstatek k 1. lednu x x

Tvorba opravné položky x x

Zrušení opravné položky -x -x

Použití k odpisu pohledávek -x -x

Konečný zůstatek k 31. prosinci   y y

POZNÁMKA: Pohyby ve výkazu zisku a ztráty (rozpuštění a tvorba opravné položky) by měly odpovídat skutečným změnám 

opravné položky, tzn. celý počáteční zůstatek by neměl být rozpouštěn s tím, že na konci roku se vytvoří nová opravná položka, 

pokud k tomu není důvod. Dlouhodobé pohledávky v rozvaze nemohou být po splatnosti.

9. Vlastní kapitál

Schválené a vydané akcie:

31. prosince 2014 31. prosince 2013

 Počet 

(ks)

Účetní hodnota 

(tis. Kč)

Počet 

(ks)

Účetní hodnota 

(tis. Kč)

Kmenové akcie v hodnotě [částka] Kč, plně splacené x y x y 

Akcionáři [s podílem více než 20 %]: 

(v %) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Akcionář A x x 

Akcionář B x x 

Ostatní akcionáři (méně než 20 %) x x 

Celkem 100 100

NEBO

Společnost je plně vlastněna společností [název mateřské společnosti], zapsanou v [země] a mateřská 
společnost celé skupiny je společnost [jméno mateřské společnosti skupiny], zapsaná v [země]. 

POZNÁMKA: Nový zákon o obchodních korporacích již neukládá povinnost tvořit rezervní fond.  

Společnost musí splnit dvě podmínky, aby tak mohla postupovat: 

 přihlásit se k novému zákonu o obchodních korporacích jako celku (toto rozhodnutí je účinné od svého zápisu do obchodního 
rejstříku)  

a zároveň  

 tento postup musíbýt v souladu se zněním stanov/ zakladatelských dokumentů Společnosti. 

Poté je to statutární orgán společnosti, kdo rozhoduje o tom, zda a kam bude rezervní fond případně převeden v rámci 

vykazování (např. ostatní kapitálové fondy/ nerozdělený zisk minulých let).  

Vyplacení rezervního fondu akcionářům/společníkům však podléhá schválení valné hromady.

[VARIANTA 1 - upravte podle potřeby: Společnost se přihlásila k zákonu o obchodních korporacích 
jako celku (viz poznámka 1) a využila možnosti nevytvářet povinně rezervní fond, což zároveň umožňují 
[stanovy/zakladatelské dokumenty] Společnosti.  

Rezervní fond byl převeden do položky [vyberte odpovídající variantu: ostatních kapitálových
fondů/ nerozděleného zisku minulých let] na základě rozhodnutí statutárního orgánu Společnosti ze dne 
[datum].

O výplatě [převodu] vytvořeného rezervního fondu ve výši [částka Kč] [vyberte odpovídající
variantu: do ostatních kapitálových fondů/ do nerozděleného zisku minulých let] rozhodla dne [datum]
valná hromada Společnosti.]
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[VARIANTA 2 - upravte podle potřeby: Společnost se přihlásila k zákonu o obchodních korporacích 
jako celku (viz poznámka 1), možnosti nevytvářet povinně rezervní fond však nevyužila.  

Rezervní fond je nadále tvořen ze zisku a jeho použití je v souladu se [stanovami/zakladatelskými
dokumenty] Společnosti [UVEĎTE stanovami povolený způsob použití].]

[VARIANTA 3 - upravte podle potřeby: Vzhledem k tomu, že Společnost nepřistoupila k zákonu 
o obchodních korporacích jako celku, rezervní fond je tvořen ze zisku podle zákona a nelze jej rozdělit 
mezi akcionáře [společníky – u s.r.o.], ale lze jej použít výhradně k úhradě ztrát.]

Dne [datum] 2014 valná hromada schválila [společník/společníci schválil(i) - u s.r.o.] účetní závěrku 
Společnosti za rok 2013 a rozhodla [rozhodl(i) - u s.r.o.] o rozdělení zisku [vypořádání ztráty] za rok 2013 
ve výši [částka] tis. Kč. 

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Dne [datum] rozhodl statutární orgán Společnosti o výplatě záloh 
na podíly na zisku ve výši [xxx] tis. Kč. Výplata podílů na zisku následně podléhá schválení valnou 
hromadou Společnosti. Výplata záloh na podíly na zisku byla zaúčtována jako snížení vlastního kapitálu.]

10. Rezervy

POZNÁMKA: Uveďte jednotlivé typy rezerv s označením jejich účelu, způsobu tvorby a použití.

(tis. Kč) 

Soudní

spory

Opravy

dlouhodobého

majetku

Daň z příjmů 

snížená

o zálohy

Závazky vúči 

zaměstnancům Celkem

Počáteční zůstatek k 1. lednu 2013 x x x x x

Tvorba rezerv x x x x x

Zrušení rezerv -x - x - x - x - x

Použití rezerv -x - x - x - x - x

Konečný zůstatek k 31. prosinci 2013 y y y y y 

Tvorba rezerv x x x x x

Zrušení rezerv -x - x - x - x - x

Použití rezerv -x - x - x - x - x

Konečný zůstatek k 31. prosinci 2014   y   y   y   y   y 

Výpočet daně z příjmů a odložené daně je uveden v poznámce [14] Daň z příjmů. 

Zálohy na daň z příjmu ve výši [částka] tis. Kč zaplacené Společností k 31. prosinci 2014 
(k 31. Prosinci 2013: [částka] tis. Kč) byly započteny s rezervou na daň z příjmu ve výši [částka] tis. Kč 
vytvořené k 31. prosinci 2014 (k 31. prosinci 2013: [částka] tis. Kč).  

POZNÁMKA: České účetní předpisy vyžadují započtení rezervy na daň z příjmů s výší zaplacených záloh na ni.

Společnost vytvořila rezervu na nedostatek emisních povolenek ve výši [částka] Kč odpovídající XX t CO2

oceněných Kč/t CO2 (k 31. prosinci 2013: [částka] Kč). 

[ALTERNATIVNĚ: Rezervu na nedostatek emisních povolenek lze vykázat formou doplnění dalšího 
sloupce do tabulky pro rezervy].
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11. Závazky

(tis. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Závazky z obchodních vztahů: - do splatnosti x x 

- po splatnosti x x

Závazky z obchodních vztahů celkem y y

Krátkodobé zápůjčky (viz poznámka 12) x x 

Ostatní závazky: - do splatnosti x x

- po splatnosti x x

Ostatní závazky celkem y y

Krátkodobé závazky celkem y y

Dlouhodobé zápůjčky (viz poznámka 12) x x

Jiné dlouhodobé závazky x x

Odložený daňový závazek x x 

Dlouhodobé závazky celkem y y

Krátkodobé a dlouhodobé závazky celkem z z

Výše uvedené závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti a nemají splatnost delší než 5 let. 

POZNÁMKA: Větu je potřeba upravit v případě, že závazky jsou zajištěny nebo mají splatnost delší než 5 let.

K datu sestavení účetní závěrky Společnost evidovala na účtu zúčtování daní a dotací zůstatek ve výši 
[částka] Kč, který představuje emisní povolenky nespotřebované k tomuto datu (k 31. prosinci 2013: 
[částka] Kč). 

Společnost nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění ani žádné ostatní 
závazky po splatnosti k finančním úřadům či jiným státním institucím. [ALTERNATIVNĚ: Ostatní
závazky po splatnosti obsahují závazky po splatnosti z titulu platby [pojistného na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v částce [částka] tis. Kč (k 31. prosinci 2013: [částka] tis. Kč), 
veřejného zdravotního pojištění v částce [částka] tis. Kč (k 31. prosinci 2013: [částka] tis. Kč) 
a evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušného finančního orgánu v částce [částka] tis. Kč 
(k 31. prosinci 2013: [částka] tis. Kč)].]

12. Úvěry a ostatní zápůjčky  

(tis. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Bankovní kontokorenty x x

Jiné bankovní úvěry splatné do jednoho roku (včetně části dlouhodobých úvěrů 

splatné do 1 roku) x x

Dlouhodobé bankovní úvěry se splatností 1 – 5 let x x 

Dlouhodobé bankovní úvěry se splatností více než 5 let x x 

Bankovní úvěry a kontokorenty celkem y y

Dluhopisy splatné do jednoho roku x x

Jiné zápůjčky splatné do jednoho roku x x 

Krátkodobé zápůjčky celkem (viz poznámka [11]) y y

Dluhopisy se splatností nad jeden rok x x

Jiné zápůjčky se splatností nad jeden rok x x 

Dlouhodobé zápůjčky celkem (viz poznámka [11]) y y

POZNÁMKA: Tabulka váže na částku zápůjček do rozvahy. Bankovní úvěry váží přímo, ostatní krátkodobé (dlouhodobé) 

zápůjčky nepřímo za použití tabulky v poznámce [11] Závazky.
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Úvěry a ostatní zápůjčky lze rozčlenit na krátkodobé a dlouhodobé položky takto: 

(tis. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Dluhopisy splatné do 1 roku x x

Bankovní kontokorenty x x

Úvěry splatné do 1 roku x x 

Částky dlouhodobých úvěrů splatné do 1 roku x x 

Jiné zápůjčky splatné do 1 roku x x 

Krátkodobé úvěry a zápůjčky celkem y y

Dluhopisy se splatností 1 – 5 let x x

Dlouhodobé úvěry se splatností 1 – 5 let x x 

Jiné zápůjčky se splatností 1 – 5 let x x 

Úvěry a zápůjčky se splatností 1 – 5 let celkem y y

Dluhopisy se splatností více než 5 let x x

Dlouhodobé úvěry se splatností více než 5 let x x 

Jiné zápůjčky se splatností více než 5 let x x 

Úvěry a zápůjčky se splatností více než 5 let celkem y y

Bankovní úvěry lze rozčlenit takto: 

Záruka

Úroková

sazba (%) Měna

Zůstatek k

31. prosinci 2014

(tis. Kč)

Banka ABC [popis] [xx] [Kč] x 

Banka DEF [popis] [xx] [EUR] x

Banka XYZ [popis] [xx] [USD] x

Bankovní úvěry celkem y

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: K úvěrům se vztahují jisté smluvní podmínky. Porušení těchto 
smluvních podmínek může vést k okamžité splatnosti úvěrů.]

POZNÁMKA: Pokud přichází v úvahu porušení smluvních podmínek, uveďte podrobnější popis těchto podmínek.

Určité položky majetku [uveďte které] byly použity jako bankovní zástava k úvěrům a ostatním 
závazkům [nebo existuje určité omezení v nakládání s tímto majetkem]. Celková zůstatková hodnota 
tohoto majetku činila k 31. prosinci 2014 [částka] tis. Kč (k 31. prosinci 2013: [částka] tis. Kč).  

Vydané dluhopisy lze rozčlenit takto: 

 Uplatněná sazba

(%)

31. prosince 2014

(tis. Kč)

31. prosince 2013

(tis. Kč)

Dluhopisy A x x x

Dluhopisy B x x x

Dluhopisy C x x x

Dluhopisy celkem y y

POZNÁMKA – nepovinné zveřejnění: Pokud je k dispozici tržní hodnota vydaných obligací, je vhodné ji uvést.

POZNÁMKA: Pokud je to relevantní a vhodné, přiložte tabulku, která bude shrnovat expozici Společnosti vůči úrokovému 

riziku.  Údaje budou členěny podle smluvního data přecenění či podle data splatnosti v závislosti na tom, která z možností 

nastane dříve.
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13. Finanční deriváty 

POZNÁMKA: Uveďte, zda Společnost účtuje o finančních derivátech jako o finančních derivátech určených k obchodování nebo 

jako o zajišťovacích finančních derivátech. 

Reálná hodnota finančních derivátů je vykázána v položce Ostatní pohledávky, pokud je pro Společnost 
kladná, nebo v položce Ostatní závazky, pokud je záporná:

31. prosince 2014 31. prosince 2013

Reálná hodnota Nominální Reálná hodnota Nominální

(tis. Kč) Kladná Záporná hodnota Kladná Záporná hodnota

Obchody FRA x x x x x x

Měnové forwardy  x x x x x x 

Deriváty určené  

k obchodování celkem y y y y y y

Změna reálné hodnoty derivátů k obchodování je vykázána ve výkazu zisku a ztráty. 

Společnost má finanční deriváty, které slouží v souladu se strategií řízení rizik Společnosti jako efektivní 
zajišťovací nástroj, ale nelze pro ně podle českých účetních předpisů použít zajišťovací účetnictví, protože 
nesplňují kritéria pro zajišťovací účetnictví. Tyto deriváty jsou proto vykázány ve výše uvedené tabulce 
jako deriváty určené k obchodování.  

13.1. Finanční deriváty splňující kritéria pro zajišťovací účetnictví - deriváty 
určené k zajištění reálné hodnoty aktiv a závazků 

31. prosince 2014 31. prosince 2013

Reálná hodnota Nominální Reálná hodnota Nominální

(tis. Kč) Kladná Záporná hodnota Kladná Záporná hodnota

Úrokové swapy x x x x x x

Měnové opce  x x x x x x 

Deriváty určené k zajištění 

reálné hodnoty aktiv a závazků 

celkem y y y y y y

Změna reálné hodnoty derivátů určených k zajištění reálné hodnoty aktiv a závazků je vykazována 
ve výkazu zisku a ztráty a související změny v reálné hodnotě zajištěných položek (vlivem zajištěného 
rizika) jsou také vykázány ve výkazu zisku a ztráty.
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13.2. Finanční deriváty splňující kritéria pro zajišťovací účetnictví - deriváty 
zajišťující peněžní toky 

31. prosince 2014 31. prosince 2013

Reálná hodnota Nominální Reálná hodnota Nominální

(tis. Kč) Kladná Záporná hodnota Kladná Záporná hodnota

FRA x x x x x x

Opce x x x x x x

Futures x x x x x x

Swapy x x x x x x

Deriváty zajišťující úrokovou  

míru celkem y y y y y y

Forwardy x x x x x x

Opce x x x x x x

Futures x x x x x x

Swapy x x x x x x

Deriváty zajišťující pohyb 

měnových kurzů celkem y y y y y y

Deriváty zajišťující peněžní  

toky celkem z z z z z z

Změna reálné hodnoty výše uvedených derivátů zajišťujících peněžní toky je zachycena v zajišťovacím 
fondu ve vlastním kapitálu do okamžiku, kdy zajištěné položky ovlivní výsledek hospodaření, nebo 
ze zajištěné očekávané transakce vznikne aktivum, nebo závazek. 

14. Daň z příjmů 

POZNÁMKA: Pro významné položky z daňově uznatelných a neuznatelných rezerv doplňte vysvětlující komentář.

Daňový náklad lze analyzovat následovně: 

(tis. Kč) 2014 2013

Splatná daň  x x 

Odložená daň x x 

Úprava daňového nákladu předchozího období podle podaného daňového přiznání x x 

Daňový náklad celkem y y

Splatná daň byla vypočítána následovně: 

(tis. Kč) 2014 2013

Zisk před zdaněním x x 

[uveďte rozpis nejvýznamnějších položek úprav na daňový základ, 

minimálně „daňově neuznatelné náklady“ a „nezdaňované výnosy“] x x

Daňový základ x x 

Daň z příjmů právnických osob ve výši 19 %   y y

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2014 a následující).  
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Odloženou daňovou pohledávku (+) / závazek (-) lze analyzovat následovně: 

(tis. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Odložený daňový závazek z titulu:  

rozdílu účetní a daňové zůstatkové hodnoty majetku -x -x 

realizovatelných cenných papírů -x -x 

zajištění peněžních toků -x -x 

ostatních zdanitelných přechodných rozdílů -x -x 

Odložený daňový závazek celkem -y -y

Odložená daňová pohledávka z titulu: 

rezerv a opravných položek x x

realizovatelných cenných papírů x x 

zajištění peněžních toků x x 

ostatních odčitatelných přechodných rozdílů x x 

daňové ztráty minulých let x x 

Odložená daňová pohledávka celkem y y

Čistá odložená daňová pohledávka (+) / závazek (-) z z

[POKUD NEBYLA ZAÚČTOVÁNA ČISTÁ ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHLEDÁVKA: Potenciální
odložená daňová pohledávka ve výši [částka] tis. Kč k 31. prosinci 2014 (k 31. prosinci 2013: 
[částka] tis. Kč) nebyla zaúčtována, protože její uplatnění v budoucnosti není pravděpodobné. Při jejím 
výpočtu k 31. prosinci 2014 a 2013 byla použita sazba daně z příjmů 19 %.]

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Zvlášť by mělo být zveřejněno odsouhlasení částky odloženého daňového výnosu nebo nákladu 

uvedené ve výkazu zisku a ztráty, pokud tato částka neodpovídá pohybu zůstatků v rozvaze. 

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Společnost měla k 31. prosinci 2014 daňové ztráty ve výši 
[částka] tis. Kč, které mohou být použity do roku [rok]].

15. Tržby

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Společnost je povinna uvést informace o rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb podle 

kategorií činností a podle zeměpisných trhů a to v případě, že: 

A) se tyto kategorie a trhy mezi sebou podstatně liší z hlediska způsobu, kterým je organizován prodej zboží a výrobků 

a poskytování služeb spadajících do běžně činnosti účetní jednotky  

a

B) Společnost ke konci rozvahového dne překročila alespoň dvě ze tří následujících kritérií: 1) Aktiva celkem větší než 350 mil. Kč, 

2) Roční čistý obrat větší než 700 mil. Kč, 3) Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za období větší než 250. 

Tržby lze členit následovně: 

(tis. Kč) 2014 2013

Obchodní činnost I - (nutný popis)   

- zeměpisný trh 1 x x 

- zeměpisný trh 2, atd. x x 

Obchodní činnost II - (nutný popis)   

- zeměpisný trh 1 x x 

- zeměpisný trh 2, atd. x x 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb celkem y y

Prodej zboží - (nutný popis)

- zeměpisný trh 1 x x 

- zeměpisný trh 2, atd. x x 

Tržby za prodej zboží celkem y y
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POZNÁMKA: V případě, že přijaté dotace tvoří významnou část položky Jiné výnosy následující rozčlenění: 

(tis. Kč) 2014 2013

Přijaté dotace k úhradě nákladů x x 

Přijaté dotace na investiční účely x x 

Dotace celkem y y

POZNÁMKA: Uveďte komentář k významným položkám či změnám. 

16. Zaměstnanci 

2014 2013

Počet členů statutárních orgánů, kteří jsou zaměstnanci x x 

Průměrný přepočtený počet ostatních členů vedení x x 

Počet členů dozorčí rady, kteří jsou zaměstnanci x x 

Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců x x 

Počet zaměstnanců celkem y y

Vedení Společnosti zahrnuje výkonné členy představenstva [jednatele], ostatní ředitele a vedoucí 
zaměstnance, kteří jsou jim přímo podřízeni. 

(tis. Kč) Vedení Ostatní Celkem

2014

Mzdové náklady a odměny x x x 

Náklady na sociální zabezpečení x x x 

Ostatní sociální náklady x x x

Osobní náklady celkem y y y

2013

Mzdové náklady a odměny x x x 

Náklady na sociální zabezpečení x x x 

Ostatní sociální náklady x x x

Osobní náklady celkem y y y

Ostatní transakce s vedením Společnosti jsou popsány v poznámce [17] Transakce se spřízněnými 
stranami.
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17. Transakce se spřízněnými stranami 

POZNÁMKA: V případě, že je zřejmé, že transakce* se spřízněnými stranami nejsou zásadní pro pochopení 

finanční situace Společnosti, posuďte nutnost a rozsah jejich vykázání v příloze k účetní závěrce – viz varianta 

1 až 3 níže. Pokud je jednotlivá transakce významná, uveďte ji samostatně. 

Varianta 1 - viz vzor poznámky v plném rozsahu:: Podle § 39, odst. 10 vyhlášky č. 500/2002 musí informace o transakcích 

se spřízněnými stranami uvést účetní jednotka, která je právnickou osobou a k rozvahovému dni překročila alespoň dvě ze tří 

kritérií: 1) Aktiva celkem větší než 350 mil. Kč, 2) Roční čistý obrat větší než 700 mil. Kč, 3) Průměrný přepočtený stav 

zaměstnanců za období větší než 250. Informace o transakcích se spřízněnými stranami musí být kvantifikovány. 

Dále je nutno uvést i informace o transakcích, které nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek, pokud jsou významné. Vedle 

výše těchto transakcí je nutné uvést i povahu vztahu se spřízněnou stranou a ostatní informace, které jsou nezbytné k pochopení 

finanční situace účetní jednotky. 

Varianta 2: Akciové společnosti, které nesplňují kritéria uvedená ve Variantě 1, uvedou informace o transakcích provedených 

mezi Společností a většinovými akcionáři a mezi Společností a členy správních, řídících a dozorčích orgánů a dále uvedou zvlášť 

výši závazků vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku**. 

Varianta 3 - Společnosti s ručením omezeným, které kritéria nesplní, nemusí transakce se spřízněnými stranami vykazovat, 

pokud tyto transakce nejsou pro pochopení finanční situace Společnosti zásadní (vyjma těch transakcí, které je nutno vykázat 

vždy – viz níže). Transakce provedené mezi Společností a jediným společníkem není nutno uvádět.

Transakce s orgány Společnosti, vedoucími zaměstnanci a závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním 

celku (pro a.s. ještě transakce s většinovými akcionáři) je nutno vykázat vždy (viz požadavek § 39, odst. 4, 7 a 10

vyhlášky č. 500/2002).

*Transakce, jak jsou popsané ve Vyhlášce č. 500/2002, zahrnují jak transakce realizované v průběhu roku, tak i zůstatky těchto 

transakcí vykázaných v rozvaze k rozvahovému dni.

**Za konsolidační celek jsou považovány podniky ve skupině. Společný podnik a podnik pod podstatným vlivem nejsou součástí 

konsolidačního celku. 

[VARIANTA 1 NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE INFORMACE O TRANSAKCÍCH JSOU ZÁSADNÍ 

K POCHOPENÍ FINANČNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI - POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: V této
poznámce jsou uvedeny všechny významné transakce se spřízněnými stranami. U transakcí, které nebyly 
uzavřeny za běžných tržních podmínek a jejichž pochopení je nutné k porozumění celkové finanční 
situace Společnosti, jsou uvedeny doplňující informace o podmínkách uskutečnění těchto transakcí. 

ALTERNATIVNĚ: V této poznámce jsou uvedeny pouze významné transakce se spřízněnými stranami, 
které nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek.]

(tis. Kč) 2014 2013

Výnosy

Prodej služeb x x

Prodej zboží x x

Úrokové výnosy x x

Celkem y y

Náklady

Nákup zboží pro další prodej x x

Úrokové náklady x x

Licenční poplatky  x x 

Poplatky za řízení Společnosti x x 

Celkem y y
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Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami: 

(tis. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů x x 

Ostatní pohledávky x x

Poskytnuté zápůjčky x x 

Celkem y y

Závazky

Závazky z obchodních vztahů x x 

Ostatní závazky x x

Přijaté zápůjčky x x 

Celkem y y

[POKUD PŘICHÁZÍ V ÚVAHU: Zápůjčky poskytnuté a přijaté jsou úročeny tržními úrokovými 
sazbami. Jiné pohledávky za spřízněnými stranami vznikly z [popis]. Jiné závazky vůči spřízněným 
stranám vznikly z [popis].]

[VARIANTA 1, 2, 3 - NÁSLEDUJÍCÍ TŘI ODSTAVCE JE NUTNO VYKÁZAT VŽDY: Členům 
představenstva [jednatelům] Společnosti byly poskytnuty zápůjčky v celkové výši [částka] tis. Kč 
(2013: [částka] tis. Kč), členům dozorčí rady byly poskytnuty zápůjčky v celkové výši [částka] tis. Kč 
(2013: [částka] tis. Kč), hlavním akcionářům [společníkům] byly poskytnuty zápůjčky v celkové výši 
[částka] tis. Kč (2013: [částka] tis. Kč) a ostatním členům vedení byly poskytnuty zápůjčky v celkové 
hodnotě [částka] tis. Kč (2013: [částka] tis. Kč). Tyto zápůjčky jsou úročeny sazbami v rozmezí x %
a y %. Tyto zápůjčky nejsou zajištěny.  

Vedoucím zaměstnancům a členům představenstva [jednatelům] Společnosti jsou k dispozici služební 
vozidla. Odměna členům představenstva [jednatelům] Společnosti činila [částka] tis. Kč (2013: [částka] 
tis. Kč). Odměna členům dozorčí rady Společnosti představovala [částka] tis. Kč (2013: [částka] tis. Kč). 
Tyto odměny jsou součástí osobních nákladů [ALTERNATIVNĚ: byly rozhodnutím valné hromady
[jediného společníka]přiděleny ze zisku Společnosti.]

[POKUD NENÍ VYKÁZÁNO V TABULCE VÝŠE: Závazky k účetním jednotkám v konsolidačním 
celku činily k 31. prosinci 2014 [částka] tis. Kč (k 31. prosinci 2013: [částka] tis. Kč). ]

POZNÁMKA: Dále je potřeba uvést výši vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků vůči bývalým členům statutárních  

a dozorčích orgánů, pokud připadají v úvahu a případná jiná peněžní a naturální plnění členům orgánů. 
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18. Odměna auditorské společnosti  

POZNÁMKA: Informace o odměně auditorské společnosti nemusí být uvedeny v této samostatné kapitole, ale mohou být 

součástí analýzy nákladů.  

Celková odměna auditorské společnosti [jméno společnosti] za povinný audit účetní závěrky za rok 2014 
činila [částka] tis. Kč. 

[ALTERNATIVNĚ pokud byly poskytnuty i jiné služby:

Celková odměna auditorské společnosti [jméno společnosti]: 

(tis. Kč) 2014 2013

Povinný audit účetní závěrky x x 

[Jiné ověřovací služby]  x x 

[Jiné neauditorské služby] x x

Odměna auditorské společnosti celkem y y

 [ALTERNATIVNĚ pokud je odměna auditorovi vykázána v rámci analýzy nákladů: 

POZNÁMKA: Odměny statutárnímu auditorovi v členění podle par. 39 (11) vyhlášky č. 500/2002 Sb. by měly být uvedeny 

v této tabulce v případě, že nejsou uvedeny v samostatném bodu přílohy – viz ilustrativní příloha k účetní závěrce. 

(tis. Kč) 2014 2013

Opravy a údržba x x

Cestovné x x

Nájemné x x

Přepravné x x 

Odměna auditorské společnosti [jméno společnosti]   

- za povinný audit účetní závěrky x x 

- za jiné ověřovací služby x x 

- za jiné neauditorské služby x x

Poradenské služby x x

Náklady na reprezentaci x x

Leasing x x

Telekomunikační, datové a poštovní služby x x 

Ostatní služby x x

Celkem y y

POZNÁMKA: Tabulka obsahuje ilustrativní výčet položek nákladů za služby. V tabulce uveďte ty položky, které jsou významné. 

Nevýznamné položky uveďte souhrnně do řádku Ostatní služby. Uveďte komentář k významným položkám či změnám. Služby 

celkem musí být odsouhlasitelné na řádek B.2 ve výkazu zisku a ztráty. 

[ALTERNATIVNĚ: Informace o odměně auditorské společnosti [jméno společnosti] jsou uvedeny 
v příloze konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti [jméno mateřské společnosti se sídlem 
v České republice].]
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19. Smluvní závazky

Smluvní investiční závazky Společnosti činily k 31. prosinci 2014 [částka] tis. Kč (k 31. prosinci 2013: 
[částka] tis. Kč). 

Dále má Společnost smluvní závazky z operativních leasingů a nájmů: 

(tis. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Splatné do 1 roku x x

Splatné v období 1 – 5 let x x

Splatné v období delším než 5 let x x

Smluvní závazky z operativních leasingů a nájmů celkem y y

POZNÁMKA: Částky uvádějte bez DPH. 

20. Potenciální závazky

Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních závazků Společnosti k 31. prosinci 2014 a 2013. 

NEBO NAPŘ. [Společnost eviduje potenciální závazek vyplývající z možných významných budoucích 
nákladů, které souvisejí s minulým obdobím a které mohou vzniknout jako následek poškození životního 
prostředí a újmy na zdraví zaměstnanců. Vzhledem ke značné míře nejistoty týkající se vyčíslení příslušné 
částky, nebyla rezerva na potenciální ztráty v účetní závěrce zohledněna.]

NEBO NAPŘ. [Společnost je odpůrcem v soudním sporu vyplývajícím z její podnikatelské činnosti. 
Vedení Společnosti předpokládá, že výsledek tohoto sporu významně neovlivní finanční pozici ani 
výsledek hospodaření Společnosti.]

POZNÁMKA: Vyčíslit v případě, že se jedná o významnou částku. 

21. Mimořádné výnosy a náklady 

POZNÁMKA: Ustanovení §15a vyhlášky č. 500/2002 Sb. začalo platit poprvé v účetním období, které započalo 1. ledna 2013 

nebo později. Toto ustanovení ukládá povinnost účtovat o významných rozdílech ze změn účetních metod (včetně dopadu 

odložené daně) a o opravách v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních 

obdobích do rozvahové položky Jiný výsledek hospodaření minulých let. 

POZNÁMKA: Uveďte významné položky vykázané v běžném roce a předchozím období jako mimořádné včetně důvodů, 

na základě kterých jsou považovány za mimořádné položky, a dále zdali jsou pro Společnost daňově účinné. Nevýznamné 

položky nepatří do mimořádných!  

22. Přehled o peněžních tocích 

POZNÁMKA: Tento bod včleňte do přílohy pouze, je-li relevantní, tj. pokud Společnost čerpá kontokorentní úvěr, investuje 

do krátkodobého finančního majetku, který představuje peněžní ekvivalenty, nebo zahrnuje pohledávku/závazek z Cash-poolingu 

do peněžních ekvivalentů. 

Peníze a peněžní ekvivalenty uvedené v přehledu o peněžních tocích zahrnují: 

(tis. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Pokladní hotovost a peníze na cestě x x 

Účty v bankách x x 

Debetní saldo běžného účtu zahrnuté v běžných bankovních úvěrech -x -x 

Peněžní ekvivalenty zahrnuté v krátkodobém finančním majetku x x 

Pohledávka (+) / závazek (-) z Cash-poolingu x x

Peníze a peněžní ekvivalenty celkem y y
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23. Následné události

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku  
k 31. prosinci 2014.

[Datum] 2015

POZNÁMKA: Datum musí být stejné jako datum sestavení v záhlaví rozvahy

[Doplnit jméno] [Doplnit jméno]
předseda představenstva [jednatel] finanční ředitel 
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