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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá vykazováním výnosů v účetních závěrkách společností 

sestavených dle pravidel Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve světle současných 

změn. Práce se specifičtěji zaměřuje na dlouhodobé stavební kontrakty a klade si za cíl posoudit 

odlišnost dosluhující (IAS 11) a nadcházející úpravy výnosů (IFRS 15) a následné dopady do 

účetních výkazů společností. Po úvodním teoretickém rozboru dotčených standardů se práce 

věnuje analýze konkrétního stavebního kontraktu a jeho průběžně vyvstávajícím mimořádným 

okolnostem. Součástí analýzy je i nastínění aplikace modelu uznávání výnosů dle nové podoby 

pravidel. V konečném důsledku se poté práce snaží vyvodit náročnost procesu implementace 

nového standardu ve společnostech. Výsledky práce dokazují, že nastávající úprava výnosů 

s sebou nemusí přinést ani tak významné změny v konkrétních číselných hodnotách, jakožto 

spíše zcela nový pohled na vykazování výnosů a změny v jejich struktuře. 

 

Klíčová slova 

Výnosy, IFRS, stavební kontrakty, pěti krokový model, procento dokončení  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The aim of this diploma thesis is revenue recognition in the financial statements of 

companies prepared in accordance with the rules of International Financial Reporting Standards 

(IFRS) in the light of current changes. The work is specifically focused on long-term 

construction contracts and its goal is assess the difference outgoing (IAS 11) and the incoming 

(IFRS 15) revenue regulation and the subsequent impact to the financial statements of 

companies. After a theoretical analysis of the relevant standards, work deals with the analysis of 

specific construction contract and continuously arising circumstances. The analysis also outlines 

the application of the new revenue recognition model. Ultimately, thesis deduces the difficulties 

of the implementation process of the new standard in companies. The results show that the 

upcoming adjustment of revenue recognition may not bring significant changes to the specific 

numerical values, rather as a completely new view of revenue recognition. 
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Úvod 

Informace o výnosech se používají k posouzení finanční způsobilosti a výkonnosti 

podniků, k posouzení jejich postavení na trhu a taktéž porovnání s dalšími společnostmi. 

Relevantnost vykázaných údajů ve výkazu zisku a ztráty je tedy velmi podstatná. Dosavadní 

úprava výnosů, která se potýká s mnoha nedokonalostmi plynoucími zejména 

z nekonzistentnosti pravidel v rámci samotných Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 

(dále také jen ,,IFRS‘‘), tak často poskytovala nejasné vysvětlení stěžejních otázek, z čehož 

nejednou pramenilo odlišné pojetí a následné vykázání výnosů napříč podniky. Výsledkem tak 

bylo dne 28. května 2014 vydání standardu IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky. Tento 

standard vyplynul z konvergenčního procesu mezi International accounting standards board 

(dále také IASB) a tvůrcem všeobecně uznávaných národních pravidel Financial accounting 

standards board (dále také FASB) v USA. Standard nahrazuje dosluhující úpravu vykazování 

výnosů v účetních závěrkách společností, tedy standardy IAS 18 Výnosy a IAS 11 Smlouvy o 

zhotovení včetně jejich příslušných interpretací. 

Výše zmíněná nekonzistentnost pravidel plyne již ze samotné definice výnosů. Zatímco 

IAS 11 spojuje výnos se změnou aktiv či dluhů a přímo tak navazuje na koncepční rámec,       

IAS 18 pracuje s výnosem ve smyslu transakčního principu, tudíž výnos přiřazuje hrubému 

přírůstku vlastního kapitálu jiným způsobem než vkladem vlastníků.
1
 V podstatě tedy lze 

konstatovat, že IAS 18 v určité míře odporuje samotné definici výnosů. Rozporuplný je taktéž 

okamžik, ve kterém oba standardy vyžadují rozpoznání výnosu. Zatímco IAS 18 se odkazuje na 

převod rizik spojených se závazkem plnit, IAS 11 s tímto požadavkem vůbec nepracuje. Neméně 

důležitou roli hraje i poměrně velká zastaralost a obecnost dosavadní úpravy výnosů. To dokládá 

jednak jejich datum vydání s následnými minimálními novelizacemi a taktéž počet stran, který 

lze počítat v desítkách. Naopak IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky nyní celkově čítá             

přes 3 000 stran. Mimo samotný standard obsahuje mimo jiné i daleko rozsáhlejší ilustrativní 

příklady, a pomáhá tak eliminovat nejasnosti účetních jednotek při řešení specifičtějších a 

složitějších účetních problémů. 

Hlavním cílem práce je posouzení zásadních změn ve vykazování výnosů v účetních 

závěrkách společností sestavených dle IFRS. Jak můžeme vyvodit z výše uvedeného, neméně 

důležitými cíly jsou i rozbory samotných standardů a zejména nastínění aplikace modelu pro 

                                                 

 
1
 IAS 11,  Objective; IAS 18, tamtéž. 

https://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf/iasb-ifrs-ic/iasb
https://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf/iasb-ifrs-ic/iasb
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nastávající uznávání výnosů v rámci IFRS. V závěru práce je naznačena náročnost celého 

implementačního procesu IFRS 15 včetně základního časového harmonogramu. 

Celá práce dohromady čítá čtyři kapitoly. Prvotně se zaměřuje na teoretické vymezení 

výnosů dle defaultního standardu upravujícího Výnosy v rámci IFRS, tedy IAS 18 Výnosy. 

V návaznosti na něj jsou rozebrány dlouhodobé stavební kontrakty, na které se práce, mimo jiné 

i v praktické části, zaměřuje. Přes důvody díky nimž se IASB rozhodla pro vytvoření zcela nové 

a jednotné úpravy výnosů se práce přenáší k samotnému nově vzniklému standardu IFRS 15. 

Třetí kapitola detailněji rozebírá konkrétní dlouhodobý stavební kontrakt výstavby tunelového 

komplexu a snaží se načrtnout postupy aplikace dosavadní i nastávající úpravy výnosů. 

Závěrečná kapitola analyzuje oblasti a útvary jednotlivých společností, které budou do procesu 

implementace nového standardu zainteresovány. Uvádí taktéž na jednoduchém příkladu obě 

možnosti retrospektivní aplikace standardu a konečně shrnuje z celé analýzy vyplývající zásadní 

rozdíly obou úprav výnosů. 

Základní metodou použitou v této práci je metoda literární rešerše. Na základě 

teoretických východisek k danému tématu práce poskytuje současný pohled na danou 

problematiku. Neméně důležitou je taktéž analýza, která dominuje v praktické části práce, tedy 

v analýze dopadů obou úprav výnosů na konkrétní stavební zakázku. Při posuzování zásadních 

rozdílů mezi dosluhujícími standardy a nastávajícím standardem IFRS 15 poté byla využita 

metoda srovnávání. 

Vzhledem k tomu, že se v případě standardu IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky jedná 

stále o poměrně nový standard, i když samotné vydání standardu se datuje již do roku 2014, jsou 

hlavním zdrojem pro tuto část práce zejména internetové zdroje, jakožto oficiální stránky IFRS, 

Evropské komise a taktéž odborné publikace velkých poradenských společností. V práci jsou ale 

použity i odborné knihy včetně několika odborných časopisů, jakožto například časopis Komory 

auditorů ČR – Auditor. 
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1 Představení dosluhující úpravy výnosů dle IFRS 

Zachycení výnosů v účetních závěrkách sestavených v souladu s International Financial 

Reporting Standards (dále jen IFRS) defaultně vychází ze standardu  IAS 18  Revenue (v českém 

překladu Výnosy). Specifická oblast tzv. smluv o zhotovení je poté upravena standardem         

IAS 11 Construction Contracts (v českém překladu Smlouvy o zhotovení, často taktéž překládán 

jako dlouhodobé zakázky či stavební smlouvy).  

Neméně významné jsou i tzv. interpretace vážící se k těmto standardům, a to IFRIC 12 

Service Concession Arrangements (Dohody o poskytování licencovaných služeb) a IFRIC 15 

Agreements for the Construction of Real Estate (Smlouvy o výstavbě nemovitostí). Typickým 

příkladem prvně zmíněné interpretace v kontextu smluv o zhotovení může být výstavba, provoz 

a údržba dálnice ve vztahu zadavatele v podobě veřejné instituce (např. ministerstva) a operátora 

v podobě soukromé společnosti. Druhá ze zmíněných interpretací IFRIC 15 je směřována 

zejména na developerské projekty, pro něž je typické, že smlouvy mohou mít různé podoby a je 

často velmi těžké určit, zdali postupovat dle IAS 11 anebo dle IAS 18.  

V květnu roku 2014 však IASB vydala nový standard IFRS 15 Revenue from Contracts 

with Customers (Výnosy se smluv se zákazníky), který měl původně vstoupit                 

v platnost 1. ledna 2017. Tento tzv. effective date byl ale nakonec posunut na 1. ledna 2018 po 

tom, co IASB přišla v dubnu roku 2016 s tzv. Clarifications to IFRS 15 Revenue from Contracts 

with Customers (tedy konečné vysvětlení k IFRS 15).
2
 Dřívější aplikace standardu je povolena. 

Tento standard nahrazuje IAS 18 i IAS 11 a příslušné interpretace. 

Výnosy vykázané v účetních závěrkách mohou ale plynout i z dalších oblastí, pro něž je 

úprava výnosů obsažena ve specifických standardech pro vybraná odvětví jako například         

IAS 17 Leasing, IAS 41 Agriculture (Zemědělství) anebo IFRS 4 Insurance Contracts (Pojistné 

smlouvy).
3
 

1.1 Dosavadní úprava výnosů v IFRS 

Jak bylo uvedeno výše, vykazování výnosů v účetních závěrkách společností upravuje 

primárně  IAS 18 Revenue. Tento standard představuje požadavky na zaúčtování výnosů 

v členění dle jednotlivých druhů transakcí, a to výnosů z prodeje zboží, služeb a také výnosů v 

podobě úroků, licenčních poplatků a dividend. Tento standard byl původně vydán v prosinci 

                                                 

 
2
 IASPLUS, IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers [online] 

3
Standardy pod názvem IAS byly vydávány v letech 1973 až 2001 Výborem pro mezinárodní účetní 

standardy (IASC), od 1. 4. 2001 působí jako tvůrce standardů Rada pro Mezinárodni účetní standardy (IASB), která 

nově vydává standardy pod názvem IFRS, přičemž číslování začíná opět od začátku. 
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roku 1982. V roce 1993 byl revidován a v této podobě je účetními jednotkami používán             

od 1. ledna 1995. 

 Výnos je v rámci standardu definován jako přírůstek ekonomického prospěchu účetní 

jednotky během její běžné činnosti, pokud tyto přírůstky vedou ke zvýšení vlastního kapitálu, 

ovšem jiným způsobem, než vklady vlastníků společnosti.
4
 Výnosy se oceňují v reálné hodnotě 

přijaté nebo nárokované protihodnoty včetně všech obchodních a množstevních slev 

poskytnutých obchodníkem. Reálná hodnota je definována jako částka, za kterou by mohlo být 

směněno aktivum nebo vyrovnán závazek mezi v transakci znalými a ochotnými stranami za 

obvyklých podmínek.
5
 V okamžiku, kdy jsou splněna tato kritéria, jsou položky rozlišeny jako 

výnos ve výkazu zisku a ztrát.  

Takto definovaný výnos si lze přiblížit na jednoduchém příkladu: 

 

Příklad: 

Společnost ABC se zabývá prodejem letenek. Tu prodá zákazníkovi za CU 100, 

přepravní společnosti zaplatí CU  90. Do výnosů si ale dle IFRS nemůže uznat celou přijatou 

částku CU 100. Jejím výnosem bude pouze odměna za její služby, tedy provize ve výši CU 10. 

 

Nejčastějším případem uznání výnosů ve výkazu zisku a ztrát jsou tržby, ať už za zboží 

nebo služby. Aby byly uznány výnosy z prodeje zboží či výrobků, je třeba splnit všechna tato 

kritéria: 

a) prodávající převedl na kupujícího všechna významná rizika a odměny plynoucí 

z aktiva; 

b) prodávající si neponechává kontrolu nad zbožím; 

c) hodnota zboží lze spolehlivě určit; 

d) je pravděpodobné, že ekonomické benefity aktiva poplynou kupujícímu; a 

e) náklady vzniklé v transakci jsou taktéž spolehlivě ocenitelné.
6
 

 

Jejich splněním tak budou naplněny podmínky standardu IAS 18 a dojde k rozlišení 

výnosů do výsledku hospodaření dodavatele. 

 

                                                 

 
4
 IAS 18, odstavec 7 

5
 Tamtéž. 

6
 IAS 18, odstavec 14 
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Abychom mohli uznat do výnosů tržby z prodeje služeb, musí být splněna všechna 

následující kritéria: 

a) výnos lze spolehlivě určit; 

b) je pravděpodobné, že ekonomické benefity transakce poplynou kupujícímu; 

c) lze spolehlivě stanovit stupeň dokončení služby k datu závěrky; 

d) lze spolehlivě určit náklady, které již vznikly nebo teprve vzniknou.
7
 

 

Důležitým prvkem, který je třeba mít na paměti, je odložená splatnost pohledávky. 

V případě, že bude splatnost pohledávky významně prodloužena, poskytneme zákazníkovi 

v podstatě střednědobý či dlouhodobý obchodní úvěr a výnos vykážeme v současné hodnotě 

budoucího peněžního toku. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní úprava 

Oblastí, kterou se ale tento standard detailněji nezabývá, je oblast dlouhodobých 

kontraktů, a to jak ve stavebnictví, softwarových společnostech nebo ostatních odvětvích 

poskytujících plnění tohoto charakteru.  Tento okruh je tak pokryt samostatným standardem     

IAS 11 Construction Contracts (Smlouvy o zhotovení).  Je však třeba říci, že se IAS 18 na 

postupy používané právě v IAS 11 přímo odkazuje. Konkrétně se odvolává na IAS 11 při 

vykazování výnosů při poskytování služeb, je-li použito stupně rozpracovanosti transakce. 

 Můžeme tedy říci, že z tohoto standardu v podstatě všechny ostatní standardy dotýkající 

se oblastí výnosů vychází nebo na něj přímo odkazují.  IAS 18 byl také důvodem pro IASB, aby 

přistoupila na upřesnění pravidel pro účtování smluv o zhotovení u developerských společností. 

Často totiž docházelo k odlišnému pojetí těchto smluv a vyvstávaly nejasnosti, zda postupovat 

dle IAS 11 Smluv o zhotovení či definice této smlouvy nejsou naplněny a jedná se ,,pouze‘‘ o 

prodej zboží nebo služeb a tedy aplikaci standardu IAS 18 Výnosy. Konec těmto pochybnostem 

                                                 

 
7
 IAS 18, odstavec 20 

Prodej aktiva 5 000 

 Výnos uznán ve výši SH 

budoucího peněžního toku 5 000 

 

Splatnost 

období splatnosti 

Obrázek 1: Odložená splatnost pohledávky 
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nastolila IASB 3. července 2008 vydáním interpretace pod názvem IFRIC 15 Agreements for the 

Construction of Real Estate. 

 

1.2 Dosavadní úprava smluv o zhotovení v rámci IFRS 

1.2.1 Historie vzniku 

IAS 11 byl vydán v březnu roku 1979 pod názvem Accounting for Construction 

Contracts (Účtování stavebních smluv). Standard byl pouze jednou novelizován, a to včetně 

názvu, který se transformoval na Construction Contracts (Smlouvy o zhotovení).
8
 V této podobě 

standard nabyl účinnosti v prosinci 1993 a v nezměněné podobě platí v podstatě dosud.  

IAS 11 patří ke starším standardům. Fakt, že nebyl v posledních letech ani jedenkrát 

novelizován se odráží ve stručnosti tohoto standardu a poměrně velké obecnosti. Standard 

neobsahuje důvodovou zprávu (Basis for Conclusions) a uvádí pouze jeden velmi jednoduchý 

příklad na vykazování.
9
 Tato značná volnost a nejednotnost plynoucí ze standardu se odráží 

v účetních závěrkách společností, které účtují o stavebních smlouvách. Díky absenci odpovědí 

na spoustu praktických otázek je často aplikace standardu velmi kreativní. I proto je velmi 

důležité, aby společnosti detailně popsaly použité postupy v příloze k účetní závěrce. 

Stejně jako ostatní standardy, ani IAS 11 nelze vnímat jako jeden samostatný a zcela 

nezávislý standard, ale naopak je potřeba jej vnímat v kontextu koncepčního rámce IFRS. Náleží 

k němu jednak příslušné interpretace IFRIC 12 a IFRIC 15 a také je na něj velmi často 

odkazováno právě v rámci IAS 18. 

1.2.2 Předmět standardu IAS 11 a jeho cíle 

Standard IAS 11 Smlouvy o zhotovení upravuje specifickou oblast často dlouhodobých 

kontraktů vznikajících většinou ve stavební výrobě, ale i při pořizování strojů či zařízení.
10

 

Stavební smlouva může být sjednána na výstavbu jednotlivého aktiva jako je např. budova, 

silnice, přehrada, tunel nebo loď. Jejím předmětem ale může být i řada aktiv, které jsou společně 

úzce propojeny ať už z hlediska technologie či konečného účelu.
11

 Takovým příkladem může být 

např. výstavba rafinérie.  

                                                 

 
8
 IASPLUS, IAS 11 - Construction Contracts: History [online] 

9
 KRUPOVÁ, L., Účetnictví v praxi 2007/5 - Dlouhodobé zakázky podle IAS 11 [online] 

10
 DVOŘÁKOVÁ, D., Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, str. 147   

11
 IAS 11, odstavec 4  
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I přes některé zavádějící české překlady samotného názvu standardu jako např. Stavební 

smlouvy, nemusí být předmětem smlouvy pouze hmotná aktiva. Smlouva o zhotovení se může 

vztahovat taktéž na aktiva nehmotná. Typickým příkladem je vývoj softwaru. 

Cílem standardu je účetní zachycení nákladů a výnosů vznikajících v průběhu vytváření 

konkrétních smluvně stanovených aktiv. Právě smlouva je klíčovým prvkem celého standardu.  

Z její existence mezi odběratelem, tedy zákazníkem, a dodavatelem vyplývají základní 

parametry zakázky jako např. částka, která bude za dílo zaplacena. Za zmínku stojí i fakt, že 

standard pohlíží na celou problematiku pouze z pohledu dodavatele a dopadu do jeho výkazů.
12

 

Smlouva o zhotovení je dle standardu definována jako smlouva sjednaná za účelem 

výstavby aktiva nebo takového souboru aktiv, která jsou vzájemně propojena nebo jsou závislá z 

hlediska návrhu, technologie, funkce či jeho konečného účelu nebo použití.
13

 Smlouva 

nezahrnuje pouze samotnou výstavbu aktiva, ale i samotný projekt a tedy s ním spojené 

například služby architektů, až po činnosti spojené s likvidací či obnovou aktiva včetně 

navrácení životního prostřední do stavu před likvidací aktiva. Velmi důležité pro naplnění 

definice této smlouvy je, že se jedná o intenzivní vztah mezi dodavatelem a odběratelem. 

Dodavatel tvoří dané dílo na objednávku pro odběratele (investora, zákazníka), přičemž ten má 

ale právo jak na počátku, tak v průběhu realizace aktiva zasahovat do jeho funkčnosti, designu a 

celkové podoby. 

Předmětem standardu nemusí být pouze dlouhodobé smlouvy, myšleno ty, které účetně 

vnímáme na dobou delší než 1 rok. Tyto smlouvy jsou často uzavřeny na období kratší, typické 

pro ně ale je, že začínají a končí v jiném účetním období. Z toho nám tedy vyplývá zásadní 

význam standardu, který nám tak dává odpověď na otázku, do jakého období a v jaké výši uznat 

jednotlivé náklady, výnosy a z nich plynoucí zisk vznikající v průběhu realizace zakázky. 

Všechny výše zmíněné charakteristiky lze shrnout do následujícího schématu:
14
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 IAS 11, odstavec 1 
13

 IAS 11, odstavec 3 
14

 IAS 11 

Obrázek 2: Schéma smlouvy o zhotovení 
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1.2.3 Členění smluv o zhotovení, kombinování a segmentování 

Dle způsobu, jakým je ve smlouvě stanovená cena pro zákazníka, rozlišuje standard 

smlouvy: 

1. smlouvy za pevnou cenu; 

2. smlouvy typu náklady plus přirážka.
15

 

 

Smlouvy za pevnou cenu určují na základě dohody dodavatele a odběratele předem 

stanovenou pevnou smluvní cenu zakázky, která se v průběhu většinou nijak nemění. Obdobou 

může být stanovení pevné sazby na jednotku výkonu. Mohou ale nastat případy, kdy dojde 

k nečekanému zvýšení výdajů či celkovému podhodnocení zakázky. Aby bylo zmírněno riziko, 

které dodavatel nese, bývá často součástí smlouvy také ustanovení o možném navýšení nákladů 

(vícepráce) a pomocí dodatku ke smlouvě je cena upravena. 

Smlouvy typu náklady plus přirážka představují naopak větší riziko pro odběratele. Ten 

hradí dodavateli dohodnuté nebo jinak definované náklady plus procento těchto nákladů nebo 

pevný poplatek, které představují pro dodavatele zisk. Právě správné vymezení nákladů je 

v tomto typu smlouvy klíčové. Jelikož je jejích odhad ale velmi náročný a předem těžko 

zjistitelný, tento typ smlouvy není příliš využíván. Navíc, takové postavení dodavatele, který má 

v podstatě svou výši zisku již dopředu jistou, může být velmi lehce dodavatelem zneužitelné a 

celkovou cenu velmi významně ovlivnit. 

Obecně se častěji využívá smlouva za pevnou cenu. Jak ale standard uvádí, mohou se 

objevit smlouvy, které mají charakteristiky smluv obou. Takovým příkladem může být smlouva 

typu náklady plus přirážka se stanovenou maximální cenou, což nám alespoň částečně sníží 

velké riziko druhého typu smlouvy (tedy smlouvy typu náklady plus přirážka) pro odběratele. 

Určení typu smlouvy je velmi důležité pro správnou alokaci souvisejících nákladů a výnosů, jak 

bude uvedeno dále. 

Standard je většinou aplikován na každou smlouvu samostatně, existují ale i případy, kdy 

je nutné standard použít na výstavbu několika aktiv či k seskupení několik smluv od jednoho či 

více zákazníků. Takové seskupování či členění smluv má velký význam pro správné ocenění 

aktiv, což je základní myšlenkou a cílem standardu. 

V prvním případě hovoříme o tzv. desagregaci smluv o zhotovení, tedy jedna smlouva o 

zhotovení je rozčleněna na více částí, které budou sledovány a vykazovány samostatně. V tomto 

případě musí být splněny následující podmínky: 

                                                 

 
15

 IAS 11, odstavec 3 
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a) pro každé aktivum předloženy samostatné návrhy; 

b) o každém aktivu se jedná samostatně, tedy i jeho zamítnutí je možné; 

c) na každé aktivum je možné určit výnosy a náklady.
16

 

 

V druhém případě, kdy s několika smlouvami s jedním či více zákazníky pracujeme jako 

s jednou smlouvou, hovoříme o tzv. agregaci smluv. I v tomto případě je nutno splnit několik 

podmínek: 

a) o skupině smluv je jednáno jako o celku; 

b) smlouvy jsou úzce propojeny; 

c) smlouvy jsou prováděny souběžně nebo v nepřetržitém sledu.
17

 

 

Je třeba dodat, že může dojít k požadavku na výstavbu dodatečného aktiva. Pokud se 

aktivum bude výrazně lišit od původního aktiva nebo pokud bude o ceně vyjednáváno nezávisle 

na původním aktivu, bude o tomto dodatečném aktivu pojednáváno jako o samostatné smlouvě. 

1.2.4 Výnosy ze smluv o zhotovení 

IFRS obecně definují výnosy ve svém koncepčním rámci, a to jako zvýšení ekonomické 

prospěchu během období ve formě zvýšení aktiv nebo naopak snížení závazků, které vede ke 

zvýšení vlastního kapitálů jiným způsobem, než vklady vlastníků.
18

 Takto formulovaná definice 

zahrnuje výnosy ve smyslu Revenue, tedy ty, které vznikají v rámci běžných aktivit účetní 

jednotky (např. tržby, úroky, nájemné apod.), tak i Gains, které naplňují definici příjmů a mohou 

či nemusí vznikat v běžné činnosti společnosti. V rámci IAS 11 se budeme zabývat pouze 

výnosy ve smyslu Revenue. 

Ocenění výnosů dle IAS 11 probíhá v reálné hodnotě nebo ve výši nárokované 

protihodnoty.
19

 Celkový výnos ze smlouvy poté představuje jednak původně dohodnutý výnos 

plynoucí ze smlouvy a k tomu připočtené korekce vzniklé v průběhu realizace. 

Je důležité zmínit, že s výnosy, které se uznávají do výsledku hospodaření dodavatele 

v průběhu realizace zakázky, se pracuje stále jako s odhady. Jejich celková konečná výše je 

logicky známa až na konci realizace. Je proto důležité odhady revidovat v důsledku nastalých či 

                                                 

 
16

 IAS 11, odstavec 8 
17

 IAS 11, odstavec 9 
18

 Koncepční rámec, odstavec 70 
19

 IAS 11, odstavec 12 
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skončených událostí a nejistot. Z tohoto důvodu může výnos ze smlouvy libovolně růst či klesat 

mezi obdobími. 

Mezi hlavní příčiny změn výnosů dané zakázky standard ve svém 12 odstavci řadí: 

1. tzv. variation (odchylky); 

2. tzv. claim (právní nárok dodavatele); 

3. tzv. incentive payments (stimulační platby). 

 

Odchylky od stanovené ceny mohou vznikat z titulu požadavku zákazníka na změnu 

rozsahu práce. Jako příklad takové situace lze uvést změny ve specifikaci či vzhledu aktiva. 

Typicky se může jednat o požadavek na kvalitnější použitý materiál. Příkladem, jak bude 

uvedeno v kapitole číslo 3, může být výstavba tunelu, kde ve smlouvě bude sjednáno, že stěny 

tunelu budou opatřeny pouze základním nátěrem. Zákazník ale v průběhu realizace výstavby 

tunelu přehodnotí situaci a bude požadovat stěny obložit kvalitními dlaždicemi. Takovou 

odchylku lze do výnosů zahrnout tehdy, je – li pravděpodobné, že odběratel schválí úpravu a 

úhradu části výnosu plynoucího z odchylky a také, že bude tato odchylka spolehlivě měřitelná. 

Většinou je tak ke smlouvě vytvořen dodatek, kde se obě strany dohodnou na dodatečných 

podmínkách plynoucích z odchylky. Navýšená cena by v tomto případě vyplynula z ceny 

dlaždic. 

Claim neboli právní nárok je částka, kterou se snaží dodavatel vymáhat na zákazníkovi či 

na třetí straně jako kompenzaci za náklady, které nebyly zahrnuty do smluvní ceny. Může se 

jednat například o pozdní dodávku materiálu a zastavení prací na zakázce, tedy vznik 

vícenákladů. Tyto rozdíly často bývají předmětem dlouhých sporů a jednání. Dle standardu 

mohou být do výnosů uznány pouze v okamžiku, kdy zákazník tento právní nárok uzná a 

samotnou částku lze spolehlivě ocenit. 

Poslední možností, jak může dojít ke změně výnosů zakázky, jsou tzv. stimulační platby. 

Platby, které nastanou v případě, že byly nebo naopak nebyly dodrženy určité parametry. 

Nejlepším a nejčastějším příkladem je nepochybně prémie za dřívější dokončení díla nebo 

naopak penále za nedodržení termínu. Do výnosů můžeme tyto částky promítnout v případě, že 

je pravděpodobné, že stanovené parametry (např. termín dokončení díla) budou překročeny či 

dosaženy, a také, že částku stimulační platby lze spolehlivě měřit. 

Abychom mohli spolehlivě ocenit výnosy plynoucí ze smlouvy, je třeba také pozorně 

sledovat náklady plynoucí ze smlouvy. 
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1.2.5 Náklady plynoucí ze smlouvy o zhotovení 

Je na místě podotknout, že náklady, které jsou přiřazovány výkonům v rámci smlouvy o 

zhotovení, se příliš neliší od obecné úpravy nákladů v rámci IFRS a jsou srovnatelné například 

s náklady vznikajícími při pořízení zásob či dlouhodobých aktiv. Neméně důležité je 

připomenout, že standard pracuje s náklady ve smyslu Cost. V rámci IFRS je ale taktéž využíván 

pojem Expense. V českém pojetí znamenají oba pojmy ,,náklad‘‘. V IFRS je ale musíme vnímat 

odlišně. Zjednodušeně řečeno Cost se může stát buď aktivem anebo nákladem ve smyslu 

Expense. Například společnost pořídí stroj v hodnotě 400 (Cost). Tento stroj bude následně 

odpisován a tak část vynaložených Cost se stane tzv. Depreciation expense (tedy odpisem). 

Standard jednoznačně vymezuje, které náklady mohou anebo naopak nesmí být přiřazeny 

konkrétní zakázce. Tzv. Contract costs (náklady smlouvy) jsou rozděleny do 3 oblastí, a to: 

1. přímé náklady; 

2. náklady obecně přiřaditelné ke smlouvě; 

3. jiné náklady.
20

 

 

Přímé náklady smlouvy zahrnují náklady přímo přiřaditelné zakázce. Největší položku 

typicky zahrnují mzdové náklady pracovníků na stavbě, spotřebu energie a zejména použitý 

materiál. Před samotným zahájením výstavby to mohou být expertízy, posudky či např. výdaje 

na omezení vlastnických práv třetím stranám. Tyto náklady mohou být sníženy o související 

příjmy, například z prodeje přebytku materiálu. 

Náklady obecně alokovatelné v sobě zahrnují nejčastěji pojištění, ale i projekty 

nevztahující se přímo ke konkrétní smlouvě nebo výrobní režie. Je třeba mít na paměti, že pokud 

například není plně využita kapacita a stoupne podíl režijních nákladů, nelze tento přebytek do 

nákladů zahrnout. Tyto náklady jsou alokovány pomocí racionálních a systematických metod, 

které jsou soustavně používány. 

Poslední skupinu nákladů tvoří náklady, které jsou možné dílu přiřadit pouze na základě 

ujednání stanovených ve smlouvě. Jsou to zejména všeobecné administrativní náklady a náklady 

na vývoj. Pokud tyto náklady nejsou přímo ve smlouvě specifikovány, přiřadit zakázce je nelze. 

Mezi další náklady, které nesmí být smlouvě přiřazeny, jsou např. správní a odbytová režie, 

prodejní náklady, náklady na reklamu a marketing či odpisy budov a zařízení nepoužívaných 

přímo v rámci dané zakázky. 

                                                 

 
20

 IAS 11, odstavec 16 
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Obecně tedy mezi nejvýznamnější a nejtypičtější náklady ve vztahu k dlouhodobým 

zakázkám můžeme zařadit náklady na: 

 práci, včetně stavebního dohledu; 

 materiál; 

 odpisy strojů využívaných při výrobě, případně nájemné; 

 přeprava materiálu; 

 technickou a stavební podporu, včetně nákladů na design předmětu zakázky; 

 budoucí nároky (záruční opravy, budoucí opravy); 

 nároky třetích stran (dodavatelé apod.); 

 pojištění a ostatní náklady, které zakázce přiřazujeme. 

1.2.6 Ocenění smluv o zhotovení 

Pokud máme přesně nadefinovány náklady a výnosy plynoucí z každé jednotlivé 

smlouvy o zhotovení, můžeme se posunout ke stěžejnímu bodu celého standardu, a to otázce, 

v jaké výši a kdy jednotlivé výnosy, náklady a zisk ve výsledku hospodaření uznat. To bude také 

velmi důležité pro pochopení celého principu standardu a pozdějšímu srovnání a návaznosti na 

nový standard IFRS 15. 

Princip standardu vychází z průběžného vykazování výnosů z vytvářených děl 

v okamžiku, kdy si je skutečně ,,zasloužíme‘‘. To je zásadní rozdíl například oproti české účetní 

legislativě, která s průběžným uznáváním výnosů v rámci dlouhodobých zakázek vůbec 

nepracuje. České předpisy pracují pouze s aktivací nedokončené výroby oceněné ve vlastních 

nákladech včetně příslušeného podílu správní režie. 

Primárním ukazatelem, který ovlivňuje způsob ocenění smlouvy o zhotovení je fakt, zda 

lze očekávaný výnos ze smlouvy odhadnout či nikoliv. Na základě tohoto měřítka poté můžeme 

formulovat tři základní přístupy pro ocenění dlouhodobých kontraktů
21

: 

1.  procento dokončení (tzv. Percentage of completion method); 

2. nulový zisk (tzv. Zero profit method); 

3. okamžité uznání očekávaných ztrát. 

 

 

 

                                                 

 
21

 Přímo ve standardu je definována pouze metoda procenta dokončení, o ostatních způsobech uznání zisku / ztráty 

do výsledku hospodaření standard nehovoří přímo jako o metodách. Popisuje jen možné postupy v případě, že není 

využita metoda procenta dokončení. Např. u metody nulového zisku se tedy jedná pouze o v literatuře zažitý název. 
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Procento dokončení 

Přístup využívající procento dokončení je použit v okamžiku, kdy můžeme výnos 

z kontraktu spolehlivě odhadnout. Všechny náklady a výnosy v závislosti na procentu 

rozpracovanosti projektu jsou uznány do výsledku hospodaření ke konci účetního období dle 

dokončené práce.
22

 

Důležitou otázkou zůstává, jak a kdy je výnos ze smlouvy spolehlivě odhadnut. Standard 

v případě smlouvy za pevnou cenu uvádí následující podmínky: 

a) výnosy ze smlouvy lze spolehlivě měřit; 

b) je pravděpodobné, že ekonomický prospěch ze smlouvy poplyne účetní jednotce; 

c) lze spolehlivě vyčíslit náklady na dokončení díla a stupeň rozpracovanosti ke 

konci účetního období; 

d) lze spolehlivě měřit náklady přiřaditelné smlouvě, lze tedy porovnat skutečné 

náklady s dřívějšími odhady.
23

 

 

U smlouvy typu náklad plus přirážka musí být splněny všechny následující podmínky: 

a) je pravděpodobné, že ekonomický prospěch ze smlouvy poplyne účetní jednotce; 

b) smluvní náklady jsou jasně měřitelné a identifikovatelné.
24

 

 

Pokud jsou naplněna všechna výše uvedená kritéria a účetní jednotka aplikuje na danou 

smlouvu o zhotovení metodu procenta dokončení, je klíčový právě způsob jeho stanovení. 

 Standard ve svém 30 odstavci specifikuje, že účetní jednotka použije pro stanovení výše 

procenta dokončení takovou metodu, která spolehlivě změří vykonanou práci. Rozlišujeme 

metody: 

1. nákladová metoda (tzv. cost – to – costs method); 

2. zjištění stavu fyzicky vykonané práce (tzv. surveys of work performed); 

3. dokončení určitého objemu fyzicky vykonané práce.
25

 

 

Nákladovou metodou rozumíme poměr dosud vynaložených nákladů na zakázku a 

celkových odhadovaných nákladů. Jedná se o tzv. metodu měření na vstupu a tedy o nepřímý 

vztah mezi výší nákladů (vstupem) a produktivitou práce a výsledným výstupem. V průběhu 
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realizace zakázky mohou totiž nastat neočekávané události, které efektivitu práce a konečně i 

výši vynaložených nákladů výrazně ovlivní a mohou tak zkreslovat výši stanoveného procenta 

dokončení. Na druhou stranu velkou výhodou je možnost poměrně přesného zjištění těchto 

veličin. I přes negativa je tato metoda ale v praxi nejpoužívanější, to dokládá i fakt, že i standard 

samotný ve svém obsahu v podstatě podrobněji hovoří jen o této metodě a velmi důsledně se tak 

zaměřuje na vymezení nákladů, které můžeme zakázce přiřadit. V případě, že by společnost 

přiřadila danému kontraktu náklady nesprávně, mohlo by dojít k nesprávnému vykázání jejich 

výše a taktéž vykázání vyššího procenta dokončení a tedy umělému navýšení zisku. 

Dle této metody tedy stanovíme procento dokončení následovně: 

procento dokončení = 
     č é          é  á            á   í    á           úč   í  á     

            ý    á    ů
 

 

Druhá z metod, metoda založená na zjištění stavu skutečně fyzicky vykonané práce je 

nejčastěji používaná v podobě tzv. hour – to – hour principu, tedy na základě skutečně 

strávených hodin na zakázce k datu závěrky. Procento dokončené poté stanovíme následovně: 

          procento dokončení = 
                                                                    

                                   
 

 

Třetí z metod, metoda dle odborného odhadu dokončené práce, s sebou nese nutnost 

odborného posouzení procenta dokončení zakázky. Jak druhá, tak i tato třetí metoda představují 

způsob určení procenta dokončení tzv. na výstupu. I ten má svá negativa, a to například 

prokazatelnost stanoveného procenta dokončení, které má rozhodující vliv na výši vykázaného 

zisku. I přesto, že metoda cost – to – costs je jednoznačně nejvyužívanější, najdeme příklady, 

kdy daleko věrnější obraz účetních výkazů poskytne použití metody dle odpracovaných hodin na 

zakázce. Typickým příkladem může být zakázka, jejíž součástí, a tudíž i součástí nákladů je 

dodání speciální technologie pro provoz aktiva. V případě, že cena tříleté zakázky na výstavbu 

moderního tunelu je CU 1 000 z čehož CU 600 bude cena technologie na provoz tunelu 

(například speciální turbína na výměnu vzduchu v tunelu), dojde v roce pořízení technologie ke 

skokovému navýšení procenta dokončení (díky skokovému růstu nákladů). Za předpokladu, že 

bude ale práce na tunelu rovnoměrně rozložena do tří let, procento dokončení dle metody hour – 

to – hour poskytne jednak rovnoměrné rozložení procenta dokončení do všech 3 let, ale hlavně i 

rovnoměrné rozložení zisku a věrné zobrazení účetní situace. 
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 Nulový zisk 

Oproti metodice procenta dokončení je přístup použití nulového zisku (tzv. zero profit 

method) daleko opatrnější ve vykazování zisku z kontraktu. Používá se v případě, že nelze 

spolehlivě odhadnout celkové náklady a výnosy z kontraktu, ale zároveň se neočekává jejich 

ztrátovost. Typicky se jedná o mladé projekty (tzv. baby contracts), které jsou teprve na začátku 

a u nichž se předpokládá, že odhadované náklady a výnosy se budou výrazně měnit.
26

 Zmíněná 

nejistota je hlavním důvodem, na základě něhož účetní jednotky nemohou vykázat zisk dle 

procenta dokončení. Účetní jednotky tak vykazují výnosy pouze ve výši nákladů vynaložených 

na zakázku, tzv. nulový zisk, a to až do té doby, než bude požadované veličiny možno spolehlivě 

odhadnout a budou tak splněny požadavky pro použití metody procenta dokončení. Metoda 

nulového zisku nám odstraňuje neoprávněné či nejisté vykazování zisku a podporuje tak zásadu 

opatrnosti a věrného zobrazení, kterou IFRS řadí mezi základní kvalitativní charakteristiky 

účetních informací.  

Samotný standard přiznává, že v časných stádiích smlouvy se může stát, že výsledek 

smlouvy nemůžeme přesně odhadnout. V tomto případě se ale opět projevuje značná obecnost a 

stručnost standardu, ten totiž nijak dále nespecifikuje, co je časné stádium. Účetní jednotky tak 

obvykle pracují s tímto přístupem tak, že si vnitřní směrnicí stanoví určité procento dokončení, 

např. 10 %, do něhož aplikují postupy nulového zisku. Pokud je tato výše procenta dokončení 

přesažena, automaticky považují danou výši nákladů, výnosů a zisku za spolehlivě 

odhadnutelnou a aplikují metodiku procenta dokončení. 

 

Uznání očekávaných ztrát 

Ať už v případě použití procenta dokončení anebo v případě vykázání tzv. nulového 

zisku, může nastat situace, kdy je pravděpodobné, že celkového očekávané náklady převýší 

očekávané výnosy a účetní jednotce tak vznikne povinnost neprodleně vykázat danou ztrátu ve 

výsledku hospodaření. V této situaci je poté irelevantní, zda již práce na zakázce započaly anebo 

jaký je stupeň rozpracovanosti projektu.
27

 Nutnost okamžitého vykázání ztráty taktéž nemůže 

ovlivnit ziskovost jiné zakázky v případě, že jsou to dvě samostatné smlouvy, které byly tzv. 

agregovány do jedné.
28
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1.3 Nedostatky dosavadní úpravy, důvody pro vytvoření nových pravidel 

Ačkoliv IASB dlouho věděla o nedostatcích standardů IAS 11 i IAS 18, trvalo několik 

let, než přišla se zcela novou úpravou uznávání výnosů. Potřeba nového standardu vyplynula 

nejen z nutnosti sjednotit pravidla v rámci Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, ale i 

mezi IFRS a US GAAP.   

Za hlavní důvod zastřešující implementaci nového standardu tak nemůžeme považovat 

jen nedostatky zmíněných standardů, je to taktéž právě vzájemná spolupráce Rady pro 

mezinárodní účetní standardy IFRS (tzv. International accounting standards board; dále jen 

IASB) a Rady pro standardy finančního účetnictví US GAAP (tzv. Financial accounting 

standards board; dále jen FASB). Jejich součinnost započala v roce 2002, a to podpisem 

konvergenční smlouvy známé pod názvem The Norwalk Agreement jako součást tzv. 

Memorandum of understanding (taktéž MoU).
29

 Záměrem nebylo vytvoření zcela jednotné sady 

standardů, která by platila jak pro společnosti účtující dle US GAAP, tak pro ty, které využívají 

IFRS. Snahou bylo co nejdříve a co nejefektivněji sjednotit práce na jednotlivých projektech, 

vytvořit kompatibilní systémy a celkově oba systémy maximálně přiblížit.                                 

Dne 30. listopadu 2011 IASB a FASB vydaly zprávu o pokroku konvergence (tzv. convergence 

progress report). V této zprávě byly vzájemně potvrzeny projekty, které by měly být dokončeny 

do 30. června 2011 nebo dříve. Mezi prioritní projekty byly zařazeny finanční nástroje, leasing, 

prezentace ostatního úplného výsledku, měření reálné hodnoty a právě úprava a vykazování 

výnosů.
30

 V průběhu vzájemné spolupráce docházelo k posouvání termínů jednotlivých projektů, 

vznikaly nové projekty a také se měnila jejich důležitost. Konkrétně práce na novém standardu 

upravujícím oblast výnosů byly velmi zdlouhavé. Standard s názvem IFRS 15 Revenue from 

Contracts with Customers (Výnosy se smluv se zákazníky) byl vydán 28. května 2014. 

Takto dlouhá doba, po kterou obě rady na novém standardu pracovaly, může značit 

důležitost tohoto standardu. Informace o výnosech se používají k posouzení finanční způsobilosti 

a výkonnosti podniků, k posouzení jejich postavení na trhu a taktéž porovnání s dalšími 

společnostmi. Relevantnost vykázaných údajů ve výkazu zisku a ztrát je tedy velmi důležitá. 

Rozdílné pojetí výnosů by jednak mohlo být matoucí pro investory, pro které jsou dle obou 

systémů výkazy zejména určeny
31

, ale také obecně porovnání a porozumění vykázaným 
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 IFRS FOUNDATION, International Financial Reporting Standards (IFRS) - An  AICPA backgrounder [online] 
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 Tamtéž. 
31

 Poznámka autora: v porovnání s českými účetními standardy, kde je cílovým subjektem účetních výkazů finanční 

úřad, a celkový systém účetnictví je tak ovlivněn zejména daňovými požadavky. 
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výnosům společností, kdy jedna sestavuje výkazy dle IFRS a druhá dle US GAAP, by mohlo 

působit problematicky. 

Obecně lze konstatovat, že US GAAP, který je proslulý obsáhlostí a konkrétností svých 

pravidel, zahrnuje širší pojetí účtování výnosů a také četné požadavky pro určitá odvětví 

průmyslu nebo transakcí, které mohou mít za následek různé způsoby účtování pro ekonomicky 

podobné transakce. Naopak IFRS mají sice požadavků na účtování výnosů méně, často je ale 

může být velmi obtížné pochopit a interpretovat, a to i díky absenci odpovědí na některá důležitá 

témata, ilustrací anebo příkladů k dané problematice. V důsledku toho bylo zařazeno do 

programu IASB a FASB vytvoření jednotného standardu pro vykazování výnosů a mezi hlavní 

cíle bylo stanoveno: 

a) odstranit nesrovnalosti a nedostatky; 

b) poskytnout pevnější rámec pro řešení otázek příjmů; 

c) zlepšit srovnatelnost v uznávání výnosů napříč účetními jednotkami, zeměmi, 

odvětvími průmyslu i právními systémy; 

d) poskytnout užitečnější informace pro uživatele účetních závěrek (prostřednictvím 

lepších požadavků na zveřejňování); 

e) zjednoduší sestavení účetní závěrky snížením počtu požadavků, k nimž subjekt 

musí odkazovat.
32

 

 

Jak bylo ale uvedeno výše, hnacím motorem pro vytvoření nového standardu byla 

potřeba sjednotit pravidla pro vykazování výnosů v účetních závěrkách společností taktéž napříč 

samotnými Mezinárodními standardy.  Jedním z hlavních důvodů byla nekonzistentnost pravidel 

a z toho pramenící častá odlišnost pravidel pro vykazování výnosů v různých odvětvích. Velká 

stručnost a obecnost standardů byla spojena s nedostatečným podchycením některých oblastí. 

Tyto standardy se řadí mezi jedny z nejstarších vůbec a mimo revizi v roce 1993 nedošlo 

k žádným výrazným novelizacím. Tato zastaralost standardu se v důsledku odráží v neschopnosti 

reagovat na aktuální vývoj podnikatelského prostředí, kdy typické pro současné transakce a 

kontrakty se zákazníky je velké množství dílčích plnění, často velmi obtížně identifikovatelných, 

a vymezení okamžiku pro uznání výnosů je tak dle dosluhující úpravy často nesplnitelný úkol.  

Zmíněná nekonzistentnost pravidel vyplývá již ze samotné definice výnosů.                

IAS 18 mluví o výnosu ve smyslu transakčního principu, tedy jako o hrubých přírůstcích 
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ekonomického prospěchu vedoucích ke zvýšení vlastního kapitálu. IAS 11 se ale odkazuje na 

koncepční rámec, který mluví o výnosu ve spojení se změnou aktiv či závazků. U takto 

definovaného výnosu je napříč dosluhujícími pravidly odlišný okamžik rozpoznání výnosů. 

Zatímco IAS 18 pracuje s převodem rizik, IAS 11 se touto podmínkou vůbec nezabývá. 

Jak bylo uvedeno výše, kritickou se jeví i absence důvodové zprávy (Basis for 

Conclusions). IAS 11 taktéž uvádí pouze jeden jediný příklad na vykazování. 

Takováto úprava tedy selhává v odpovědích na významná témata a společnosti tak v 

důsledku nemají pro vykazování těchto položek propracovanou oporu a novelizace pravidel se 

tudíž jevila jako nevyhnutelná. 
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2 Výnosy nově dle pětistupňového modelu 

2.1 Představení IFRS 15 

Po několikaletých přípravách vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) 

nový standard IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky. I přes původní záměr zcela identického 

standardu má v rámci US GAAP standard nejen odlišný název ASU 2014-09 (Topic 606), ze 

strany americké Rady pro standardy finančního účetnictví (FASB) proběhly ale i zásahy do textu 

samotného standardu. I tak lze ale standard považovat za úspěch vzájemné spolupráce a 

naznačuje budoucí pozitivní vývoj celého procesu konvergence. 

Tento standard byl oficiálně vydán v 28. května 2014, přičemž datum účinnosti bylo 

z původního data posunuto o jeden rok na 1. ledna 2018. Jedná se o vyvrcholení vzájemné 

spolupráce IASB a FASB, jejímž cílem bylo vytvořit vysoce kvalitní globální standard pro 

účtování výnosů. Speciálně pro tento standard vznikla i dočasná skupina externích odborníků, 

tzv. Transition Resource Group (dále jen TRG), jejímž úkolem je diskutovat a identifikovat 

problémy, které při implementaci IFRS 15 mohou nastat. Tento standard byl formálně přijat i 

v rámci Evropské unie, a to Nařízením Komise (ES) č. 2016/1905 ze dne 22. září 2016. Účinnost 

tohoto standardu je taktéž stanovena na 1. ledna 2018 s možností dřívější aplikace.
33

 Ta má dle 

vyjádření IASB probíhat retrospektivně, jsou ale nastaveny variantní řešení pro přechod podniku 

na novou úpravu vykazování výnosů. 

Za hlavní cíle standardu lze považovat stanovení principů, které účetní jednotka aplikuje 

při zveřejňování informací pro uživatele účetní závěrky jako například načasování, množství či 

nejistoty příjmů a peněžních toků plynoucích ze smluv se zákazníky.  Tento standard nahrazuje 

všechny následující standardy a interpretace: 

 IAS 11 Construction contracts; 

 IAS 18 Revenue; 

 IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes; 

 IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate;  

 IFRIC 18 Transfers of Assets from Customers;  

 SIC 31 Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services.
34
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Naopak se nevztahuje na úpravu leasingů (IAS 17 Leases), pojistných smluv (IFRS 4 

Insurance Contracts), finančních instrumentů a dalších smluvních práv a povinností (IFRS 9  

Financial Instruments, IFRS 10 Consolidated Financial Statements, IFRS 11 Joint 

Arrangements, IAS 27 Separate Financial Statements a IAS 28 Investments in Associates and 

Joint Ventures). 

K IFRS 15 se mimo samotný standard, který obsahuje aplikační příručku včetně spousty 

objasňujících příkladů, váží taktéž ilustrativní příklady a důvodová zpráva. Již z této rozsáhlosti 

a rozmanitosti standardu vyplývá značný rozdíl v propracovanosti standardu oproti předchozí 

úpravě výnosů. I samotný počet stran, který celkově čítá přes 3 000 stran, je známkou toho, že 

IASB i FASB se snažili situaci nepodcenit a kladly na výsledný standard velký důraz. 

IFRS 15 představuje komplexní rámec pro určení kdy a v jaké výši výnosy rozpoznat. 

Jeho model uznávání výnosů slučuje všechny předchozí standardy do jednoho a lze jej aplikovat 

na všechny typy smluv se zákazníky, ve všech sektorech ekonomiky a klade si zejména za cíl 

zlepšit srovnatelnost účetních výkazů, což se v dřívější úpravě jevilo jako zásadní problém, 

jelikož často docházelo k nejednoznačnému výkladu standardu z důvodu jeho stručnosti. 

Zatímco typicky je zaúčtování výnosu spojeno s převodem rizik a odměn vyplývajících 

z transakcí s daným zbožím či službami, IFRS 15 se naopak zaměřuje na tzv. ,,transfer of 

control‘‘, tedy na převod kontroly nad zbožím či službou na zákazníka, a to v částce očekávané 

protihodnoty (odměny), kterou by účetní jednotka měla za dané zboží či službu obdržet. 

Nejjednodušším příkladem je okamžik dodání zboží, stejně tak je ale kontrola převedena na 

zákazníka v případě, kdy byla poskytnuta služba.  

IFRS 15 definuje pětistupňový model, který se bude používat pro určení výše, času a 

způsobu vykázání výnosů ze smluv se zákazníky a který bude platit pro všechny typy transakcí a 

ve všech odvětvích.
35

 Principy tohoto modelu se bude řídit také účtování a oceňování zisků a 

ztrát z prodeje některých nefinančních aktiv, které nejsou výsledkem běžné provozní činnosti 

účetní jednotky (např. z prodeje dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku).
36

 

Aby účetní informace byly užitečné, je mimo správné zaúčtování nutné výnosy i správně 

vykázat. Součástí standardu jsou tedy i požadavky na zveřejnění účetních informací v závěrkách 

společností. Ty se výrazně liší od požadavků na zveřejnění dle původní úpravy výnosů a nároky 

jsou daleko vyšší. Zásadní změnou je povinnost členit jednotlivé výnosy do skupin, přičemž míra 
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podrobnosti bude záviset na odborném úsudku.
37

 Dále bude povinností zveřejňovat například 

informace o identifikovatelných samostatných plněních, v rámci smluv o zhotovení to budou 

požadavky na zveřejnění kvantitativních i kvalitativních informací o kontraktech se zákazníky, 

změnách zůstatků smluvních aktiv a závazků nebo nejvýznamnější úsudky a odhady provedené 

účetní jednotkou. Neméně důležité pro účetní jednotky bude taktéž nutnost zachovat 

konzistentnost u smluv se stejnými charakteristikami. 

Principy definované standardem budou, jak bylo uvedeno výše, uplatňovány 

prostřednictvím tzv. pětistupňového modelu, který tak tvoří jádro standardu. 

2.2 Pětistupňový model 

Jak lze vidět v níže uvedeném schématu, pětistupňový model je tvořen následujícími 

kroky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: IFRS 15, vlastní úprava 

2.2.1 První krok: Identifikace smlouvy (smluv) se zákazníkem 

Prvním z pěti kroků je identifikace smlouvy (smluv) se zákazníkem. Kontrakt může být 

uzavřen buď písemně, nebo ústně, případně může vyplývat z běžné obchodní praxe. Podstatné 

ale je, že je právně vymahatelný a má obchodní povahu. Pro splnění prvního kroku modelu musí 

být splněna následující kritéria: 

a) smlouva byla schválena smluvními stranami; 

b) práva k danému zboží či službám obou smluvních stran mohou být 

identifikovaná; 

c) lze identifikovat platební podmínky; 

d) smlouva má obchodní povahu; 
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Schéma 1: Pětistupňový model 
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e) je pravděpodobné, že účetní jednotka dostane plnění (odměnu), na které (kterou) 

má dle smlouvy nárok.
38

 

 

Právě poslední podmínka je klíčem celého úvodního kroku. Do identifikace smlouvy 

zahrnuje požadavek inkasovatelnosti, který je souzen na základě hodnocení úvěrového rizika 

zákazníka. Zavedení takovéto hraniční podmínky vyžaduje, aby účetní jednotka důsledně 

uvážila, zda je smlouva platná a představuje skutečnou transakci. Takový úsudek lze považovat 

za velmi subjektivní. Standard se ale snaží účetním jednotkám pomoci identifikovat, zda má 

zákazník opravdu schopnost a záměr odměnu za poskytnutá plnění zaplatit. V porovnání s       

IAS 11 a 18 se jedná o daleko přísnější kritérium. Zatímco zde je výslovně posuzována 

schopnost a ochota zákazníka zaplatit danou odměnu, IAS 18 se zaměřovala na 

pravděpodobnost, že ekonomické užitky z dané transakce poplynou prodejci. 

Samotná výše úplaty může být odlišná od ceny transakce stanovené v bodě 3, a to 

v případě, že se dodavatel rozhodne zákazníkovi část ceny odpustit. Zde bude na účetních 

jednotkách rázně určit, zda se jedná o částku, kterou zákazník není schopen a ochoten zaplatit, a 

tudíž by nedošlo k naplnění podmínek standardu, anebo se opravdu jedná o částku, kterou mu je 

ochoten odpustit. 

Jsou-li tedy naplněny všechny výše uvedené podmínky, účetní jednotky naplňují krok 1 a 

v rámci posouzení kontraktu mohou přejít k bodu 2. Může se ale objevit situace, kdy naplněny 

podmínky smlouvy nejsou, a to buď od samotného počátku kontraktu, anebo v průběhu, kdy 

společnost identifikuje významnou změnu například v podobě schopnosti zákazníka zaplatit 

částku ve splatnosti. Ty kontrakty jsou posléze průběžné hodnoceny, zda již k naplnění 

podmínek nedošlo. Je třeba podotknout, že jakákoliv plnění, která dodavatel přijme v okamžiku, 

kdy ještě naplněny podmínky smlouvy nejsou, musí vykázat jako závazek, nikoliv výnos. 

Typickým příkladem je úhrada zálohy.  

Pokud společnost až v průběhu plynutí kontraktu odhalí skutečnosti, které naznačují, že 

zákazník nebude schopen a ochoten dále platit, všechny výnosy, které uznala do tohoto bodu, 

ponechá ve výsledku hospodaření, přičemž po tomto bodu již k žádnému dalšímu uznání výnosů 

nedojde. 

V případě, že nedojde k naplnění výše zmíněných podmínek standardu, výnos může 

účetní jednotka uznat pouze v případě, že: 
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a) již nemá žádné závazky v podobě dodání zboží či služeb a v podstatě veškerá 

protiplnění byla obdržena; anebo  

b)  smlouva je již ukončena a veškerá protiplnění jsou nevratná.
39

  

 

Až po samotném vydání standardu bylo velmi diskutované téma, kdy účetní jednotka 

rozpozná výnos v případě, kdy je vymahatelnost závazku nepravděpodobná. Zejména u měsíčně 

se opakujících služeb či dodávek zboží by se mohlo jednat o nekonečný proces. Výsledkem 

diskuzí bylo uznání výnosu v okamžiku, kdy účetní jednotka ukončí dodávky těchto služeb a 

zboží. 

Kombinování smluv 

Bodem, který nelze opomenout, je taktéž kombinování smluv. Obecná kritéria, která 

musí být pro naplnění podmínek pro kombinování smluv, jsou následující: 

a) tyto smlouvy jsou uzavírány jako ,,balíček‘‘ s jediným předmětem; 

b) výše úplaty plynoucí z jedné smlouvy závisí i na ceně smlouvy druhé; 

c) zboží a služby slíbené ve smlouvách představují jedinou povinnost plnit.
40

 

 

Ačkoliv tato obecná pravidla se příliš od původní úpravy výnosů dle IAS 18 a IAS 11 

neliší, IFRS 15 poskytuje ve své aplikační příručce větší množství příkladů pro kombinování a u 

spousty společností, které dosud smlouvy nekombinovaly, se může tato situace změnit. 

Rozdílem mezi původní a nynější úpravou výnosů je taktéž fakt, že zatímco IAS 11 požadovala 

pro naplnění podmínek pro kombinování splnění všech kritérií, IFRS 15 stačí pouze jedna.
41

 

 

Modifikace smluv 

Častým prvkem, se kterým se v průběhu plynutí kontraktu se zákazníkem můžeme setkat, 

je modifikace smlouvy, a to buď ve smyslu změny rozsahu, nebo ceny smlouvy. Zásadní 

podmínkou ale je, že tato změna musí být schválena oběma smluvními stranami. Abychom o této 

modifikaci museli účtovat jako o samostatném kontraktu, musí dojít k naplnění těchto podmínek: 

1. dochází ke zvýšení rozsahu zakázky a to přidáním odlišného zboží či služeb; a 
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2. dochází k růstu celkové ceny zakázky, přičemž je v úvahu brána samostatná 

prodejní cena dodatečného zboží či služby.
42

 

 

Je třeba podotknout, že tato tzv. stand – alone selling price může zahrnovat úpravy, které 

reflektují okolnosti dané smlouvy jako například sleva poskytnutá zákazníkovi za předpokladu, 

že většina vybavení a materiálů, potřebných pro výrobu dodatečného aktiva, jsou již na místě. 

V případě, že o modifikaci smlouvy není účtováno jako o samostatné smlouvě, je pro 

účetní jednotku důležité určit, jak dále s původní smlouvou zacházet. Měla by účtovat o 

přislíbeném zboží, které k datu modifikace nebylo dodáno zákazníkovi, a to včetně toho 

v původní smlouvě, dle jednoho z následujících scénářů: 

a) výpověď ze staré smlouvy a vytvoření smlouvy nové, pokud zbývající zboží a 

služby po modifikaci smlouvy jsou sice odlišné, ale není naplněna samostatná 

prodejní cena
43

 dodatečného zboží a služeb, tzv. termination; 

b) pokračování původní smlouvy, pokud zbývající zboží a služby po změně nejsou 

odlišné (stále jedna povinnosti plnit), tzv. continuation; 

c) kombinace předchozího -  tvorba nové smlouvy a úprava stávající.
44

 

 

Výše uvedené podmínky lze shrnout do následujícího příkladu: 

Příklad: 

Dodavatel má dohodnut kontrakt se zákazníkem na výstavbu administrativní budovy za 

CU 10.
 45

  Zákazník v průběhu výstavby zjistí, že navíc potřebuje postavit i sklad. Obě strany se 

tak dohodnou na modifikaci smlouvy, přičemž celková cena stoupne na CU 11 mil.
46

 

 

Řešení: 

Ze zadání je zřejmé, že předmětem modifikace je zcela odlišné aktivum. Pro to, abychom 

rozlišili, zda se bude o modifikaci účtovat jako o samostatné smlouvě, bude nutné posoudit, zda 

se jedná o tzv. stand - alone price, anebo nikoliv. To můžeme ilustrovat na následujících 

příkladech: 

a) nový samostatný kontrakt 
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O nový samostatný kontrakt se bude jednat v případě, kdy budou naplněna kritéria 

samostatné prodejní ceny dodatečného aktiva (skladu). V našem příkladě je dodatečná cena 

stanovena na CU 1 mil. Obvykle by si dodavatel za dané aktivum vyfakturoval CU 1.1 mil. 

Nicméně většina strojů a materiálu je již na místě, proto dodatečných CU 1 mil je tzv. stand - 

alone price a smlouva na výstavbu skladu bude samostatný nový kontrakt. 

 

b) výpověď staré smlouvy a vytvoření nové smlouvy 

Tento scénář nastane v případě, že definice samostatné prodejní ceny nebude naplněna. 

Pokud dodavatel odvodí, že normálně by si za výstavbu skladu účtoval CU 5 mil, ale rozhodne 

se z důvodu zachování dobrých vztahů cenu ponechat na dohodnutých CU 1 mil, není definice 

samostatné prodejní ceny naplněna. Pro účetní jednotky z tohoto příkladu tedy vyplývá velmi 

důležitá věc, a to správné určení, zda cena dodatečných výrobků a služeb odpovídá přiměřeně 

jejich samostatné prodejní ceně. 

 

c) pokračování původní smlouvy 

V případě, že by dodavatel zjistil, že mu výstavba zabere více času, než předpokládal, 

bude účtovat o modifikaci smlouvy ve formě úpravy stávající. Revidovaná cena CU 11 mil bude 

efektivně rozdělena mezi obě povinnosti plnit. Zároveň dojde k úpravě již dříve uznaných 

výnosů. Pokud by celkové náklady smlouvy činily CU 8 mil, dosud by bylo prostavěno za CU 6 

mil, došli bychom prostým dělením k procentu dokončení 75 %. Do výnosů by tedy k datu 

modifikace bylo navíc uznáno CU 1,25 mil dle následujícího výpočtu: 

(0,75* CU 11) – CU 7 již uznaných = CU 1,25 mil. 

2.2.2 Krok druhý: Identifikace povinnosti plnit ze smlouvy (smluv) 

Jakmile prodávající identifikuje, že se jedná o kontrakt se zákazníkem a naplní kritéria 

kroku č. 1, přechází k druhé části modelu, kde na základě obvyklých obchodních praktik 

identifikuje všechny povinnosti plnit vyplývající ze smlouvy a tedy všechno přislíbené zboží a 

všechny služby. Klíčovým bodem tohoto kroku je určit, které z přislíbeného zboží a služeb 

(případně souborů zboží a služeb) bude považováno za samostatnou povinnost plnit. Abychom 

hovořili právě o samostatných závazcích, prodejce musí na zákazníka převést buď: 

a) zboží nebo služby (případně jejich ,,svazky‘‘), které jsou odlišné; nebo 
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b) sérii odlišného zboží nebo služeb, které jsou v podstatě stejné a mají stejný proces 

předání zákazníkovi.
47

 

 

Dle IFRS 15 jsou kritéria pro identifikaci všech plnění plynoucích z kontraktu značně 

odlišná od IAS 11, což může v důsledku ovlivnit vykazování jednotlivých samostatných 

závazků. Zatímco pod IAS 11 můžeme v daném konkrétním případě vykazovat pouze jedno 

samostatné plnění, pod IFRS 15 se může jednat klidně i o plnění několik. Účetní jednotky tak 

budou muset klást velký důraz na identifikaci těchto samostatných závazků, a to nejen kvůli 

alokaci transakční ceny, ale i možnému rozlišnému uznání výnosu z každého jednotlivého plnění 

v závislosti na uspokojení jednotlivých závazků. Příkladem může být prodej automobilu včetně 

následného servisu. Zde se bude jednat o dvě odlišná plnění, a to dodávku zboží (auta) a služby 

(servis). Složitá situace může nastat u developerů, kteří v rámci jedné smlouvy o zhotovení 

uvažují o různých zprostředkovatelských službách, službách designerů, stavebních inženýrů 

apod. Bude tedy na nich určit, zda se opravdu jedná o odlišné služby a budou vykazovány jako 

samostatné povinnosti plnit či nikoliv. 

Právě odlišnost je klíčová. V rámci standardu jsou definovány dva kroky, které mají 

účetním jednotkám pomoci určit, zda se jedná o jedno samostatné plnění nebo plnění několik. 

Těmito kroky jsou: 

a) posouzení na úrovni jednotlivého zboží nebo služby (tj. zboží nebo služba jsou 

schopné být odlišné); 

b) posuzování, zda zboží nebo služby je samostatně identifikovatelné od jiných 

přislíbených ve smlouvě (to znamená, že zboží nebo služby se liší v rámci 

kontextu zakázky). 

 

Zákazník tedy z daného zboží nebo služby může benefitovat, a to buď ve smyslu 

spotřeby, prodeje nebo pouhé držby, která generuje ekonomický užitek. Častým případem ale je, 

že zboží nebo služby, které lze identifikovat jako samostatná plnění, nejsou samostatnými 

plněními v kontextu smlouvy, a není proto splněna druhá z podmínek pro odlišnost předmětu 

smlouvy. Pro lepší posouzení této poměrně náročné situace poskytuje standard několik vodítek, 

dle nichž můžeme určit, že dané zboží či služby jsou samostatně identifikovatelné. Mezi tato 

vodítka je řazeno: 
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a) zboží nebo služby nijak významně neupravují další zboží nebo služby slíbené ve 

smlouvě; 

b) zboží nebo služba není s ostatním zbožím nebo službou plynoucími ze smlouvy 

významně propojena; 

c) účetní jednotka nijak nespojuje a neintegruje dané zboží či službu s jiným zbožím 

či službou. 

 

Pokud účetní jednotka určí, že odlišnost nebyla naplněna, musí sloučit všechna plnění do 

jednoho a účtovat o nich jako o jedné jediné povinnosti plnit.  

Základní pravidla pro identifikaci samostatných plnění lze přiblížit na následujícím 

příkladu dodání softwaru: 

 

Příklad 1: 

Prodejce uzavře smlouvu se zákazníkem na dodávku licence pro software, jeho instalace, 

a to včetně aktualizací a technické podpory po následující 2 roky. Bez nich ale software neztratí 

svou funkčnost. Aktualizace a podporu dodává prodejce zvlášť, přičemž instalaci poskytuje řada 

dalších nepodstatných prodejců. 

V tomto případě se bude jednat o samostatné dodávky zboží (SW) a služeb. Zákazník 

může profitovat z každé jednotlivé části zakázky samostatně. Instalace, aktualizace i technická 

podpora nikterak neovlivní funkčnost samostatného softwaru, a tak budeme identifikovat 

následující 4 odlišné zboží a služby v rámci 1 kontraktu: 

 softwarová licence; 

 instalace služby;  

 aktualizace softwaru; 

 technická podpora. 

 

Příklad 2: 

Zadání vychází z příkladu 1, s tou změnou, že nyní je součástí instalace i nutnost upravit 

a nastavit SW tak, aby byl kompatibilní s dalšími již využívanými softwary zákazníka. I přesto, 

že tuto službu může opět poskytnout nespočet dalších odlišných prodejců, nemůžeme již 

instalaci a samotný SW poskytnout odděleně a identifikovat je jako odlišné povinnosti plnit. 

V tomto případě budeme identifikovat následující odlišné zboží a služby: 

 licence softwaru a přizpůsobená instalační služba; 
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 aktualizace softwaru; 

 technická podpora. 

 

Příklad 3: 

V případě, že by danou instalační službu uměl provést pouze náš prodejce a taktéž 

aktualizace i technická podpora jsou potřebné k tomu, aby SW fungoval, budeme dle IFRS 15 

slučovat všechny služby a zboží do jedné povinnosti plnit. 

2.2.3 Krok třetí: Určení transakční ceny   

Pokud účetní jednotka identifikuje, že se jedná o smlouvu se zákazníkem a taktéž 

rozpozná všechny samostatné povinnosti plnit zákazníkovi (tedy všechna dílčí zboží a služby), 

které vyplývají ze smlouvy, může přejít k dalšímu neméně důležitému kroku, a to stanovení ceny 

transakce, tzv. transakční ceny ( transaction price). 

Transakční cenou je výše protiplnění, kterou účetní jednotka očekává výměnou za dodání 

zboží a služeb plynoucích ze smlouvy konkrétnímu zákazníkovi. Touto cenou bude nejčastěji 

cena stanovená ve smlouvě. Může být stanovena jako fixní částka, často je k ní ale stanovena i 

částka variabilní. I když fixní cena stanovená ve smlouvě bere v úvahu spoustu odhadů o 

budoucnosti, vychází pouze z úvahy o stávajícím zboží a službách vyplývajících z kontraktu. 

Nebere v úvahu žádné následné události, které by smluvní cenu mohly ovlivnit. Prodávající tak 

musí uvážit i další dopady, mezi které můžeme zařadit například variabilní složky (bonusy, 

penále, revize ceny apod.), nepeněžní plnění, významné finanční složky (časová hodnota peněz) 

a další. 

Účetní jednotka je povinna odhadnout každý typ proměnné složky transakční ceny a 

k fixní ceně ji připočíst. K určení výše této variabilní složky může využít dvě metody: 

1. metoda očekávané hodnoty (tzv. expected value method); 

2. metoda nejvíce pravděpodobné částky (tzv. most likely amount method). 

 

První z metod používá pro výpočet variabilní složky sumu pravděpodobností výsledku 

váženou všemi možnými výsledky. Ideální může být využití této metody pro prodejce, kteří mají 

velké množství podobných zakázek. Druhá metoda pracuje s nejvíce pravděpodobným 

výsledkem (částkou) dané smlouvy. Volba jedné z metod není volbou volnou. Účetní jednotka 

musí zvolit takovou metodu, která lépe odpovídá dané zakázce a poté ji aplikovat na všechny 

zakázky s podobnými charakteristikami. Důležité je také podotknout, že odhadovaná cena 
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transakce musí být aktualizovaná ke konci každého účetního období. Vše lze opět lépe přiblížit 

na příkladu: 

 

Příklad: 

Developer má sjednanou zakázku na výstavbu administrativní budovy                            

ve výši CU 10 mil. Ve smlouvě je zároveň sjednáno, že částka se zvýší nebo sníží za každý den, 

o který bude budova dokončena před nebo po termínu, o CU 15 000.  

V tomto případě bude zcela jistě vhodnější metoda očekávané hodnoty. Výsledků 

celkové ceny transakce může být nespočet, metoda nejpravděpodobnější částky je tudíž 

neaplikovatelná. Na základě předchozích zkušeností developer stanoví, že s 50% 

pravděpodobností stavbu dokončí 10 dní před termínem a obdrží tedy navíc  CU 150 000, s 25% 

pravděpodobností dokončí vše přesně v termínu a s 25% pravděpodobností získá penále 75 000. 

Variabilní složka transakční ceny tedy bude stanovena následovně: 

= (CU 150 000 x 0,5) + (CU 0 x 0,25) – (CU 75 000 x 0,25) 

= CU 56 250. 

Celková cena zakázky tedy bude činit CU 10 056 250. 

 

V případě, že by ve smlouvě stanovili jen penále CU 10 000 za opoždění zakázky, bylo 

by díky existenci pouze 2 možných očekávaných částek (s nebo bez penále) zcela jistě vhodnější 

použití druhé z metod. Zde je na účetní jednotce, aby si na základě minulých zkušenosti určila, 

zda tradičně dokončuje zakázky se zpožděním či nikoliv. 

Všechny výše uvedené odhady vnáší určitou míru nejistoty do výnosů zakázky. Aby se 

zabránilo přílišným optimistickým odhadům, které tak mohou významně ovlivnit výši 

vykázaných výnosů, dochází posléze k určité redukci výnosů směrem dolů. Důležité je přitom 

zachování pravidla, v rámci něhož je velmi pravděpodobné (highly propable), že nedojde 

k významným zvratům ve výši vykázaných výnosů v případě, že nejistoty vážící se k variabilitě 

jsou vyřešeny. Tyto nejistoty mohou být samozřejmě odlišné ke každému konci účetního období, 

kdy mohou vyplynout nové doplňující skutečnosti a taktéž může dojít ke zvýšení samotné míry 

jistoty očekávaného protiplnění. Pro účetní jednotky může být často ale velmi složité určit, zda 

k takovým neočekávaným zvratům ve výši očekávaných příjmů může dojít. Standard tedy 

nastiňuje situace, které by takovou situaci měly značit: 

a) výše úplaty je vysoce citlivá na vnější faktory, které prodávající nemůže příliš 

ovlivnit (jednání třetích stran, povětrnostní podmínky apod.); 
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b) nejistota spojená s očekávaným plněním se neočekává, že by v brzké době byla 

vyřešena; 

c) omezené zkušenosti prodávajícího s obdobnými transakcemi; 

d) časté cenové ústupky prodávajícího, změny podmínek kontraktu apod.; 

e) velké množství variabilních složek ve smlouvě.
48

 

 

Stanovení transakční ceny a zejména jejich proměnných složek bude pro účetní jednotky 

často velmi obtížné. Pro dodavatele na základě jejich zkušeností nemusí být ani takovým 

problémem identifikovat jednotlivé variability ceny, daleko složitější se může jevit spíše 

požadavek na povinnost vyčíslení jejich možného zvrácení. I když dle IASB jsou subjekty 

povinny vyhodnotit rozsah možného zvrácení, neposkytuje již žádné kvantitativní pomůcky pro 

vyhodnocení této významnosti. To bude vyžadovat velkou míru vlastního úsudku účetních 

jednotek. 

Často se v rámci zakázek můžeme setkat s tím, že peněžní příjem nebude odpovídat 

načasování převodu zboží a služeb plynoucího ze smlouvy. To znamená, že zboží nebo služby 

mohou být buď předplaceny, anebo jsou naopak zaplaceny dlouhou dobu po dodání předmětu 

smlouvy. V tomto případě by účetní jednotky měly zpozornět a vzít v úvahu vznik určité 

finanční komponenty v rámci kontraktu. Pokud by takováto podoba financování byla 

významným prvkem smlouvy, měly by účetní jednotky upravit transakční cenu a vzít tak 

v úvahu časovou hodnotu peněz. 

Aby IASB zjednodušilo celou situaci, povolilo účetním jednotkám považovat za 

nevýznamné financování, pokud doba mezi platbou zákazníka a převodem zboží či služeb je 

jeden rok či méně. Mimo to, významnou složkou financování taktéž není, pokud zákazník platí 

za výrobky nebo služby v předstihu a načasování převodu tohoto zboží nebo služeb je na jeho 

uvážení. 

Pokud ale účetní jednotka identifikuje, že se jedná o významné financování vzhledem 

k danému kontraktu, a tedy o jakýsi druh úvěrového financování, musí určit výši diskontované 

transakční ceny. K diskontování se dle standardu použije taková diskontní míra, kterou by účetní 

jednotka použila v případě, kdy by se jednalo o samostatnou finanční transakci se zákazníkem. 

S určitými výjimkami, cena bude muset být upravena i v případě zaplacených záloh zákazníkem. 

Toto je velmi důležitá změna v rámci mezinárodních účetních standardů. Zatímco již pod 
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původní úpravou výnosů byly účetní jednotky zvyklé pracovat s pojmem tzv. odložených plateb 

a upravovat cenu zakázky v případě, že zákazník zaplatí dlouho po převodu zboží či služeb a 

dodavatel mu tak v podstatě poskytuje obchodní úvěr. V případě plateb přijatých před převodem 

výrobků a služeb, tedy zálohových plateb, k žádným úpravám nedocházelo. To může mít velký 

důsledek například právě u stavebních kontraktů, kde vyloučení účinků takovéto podstatné 

zálohové platby může plynout ve dvě ekonomicky podobné transakce, které ale vedou 

k odlišenému vykázání výnosů. Záloha je většinou pro stavební firmy klíčová, aby měly 

prostředky na nákup materiálu. Pokud by takováto platba chyběla, často by společnosti musely 

sáhnout po úvěru, z něhož logicky poplynou úroky a pravděpodobně minimálně o ně by byla 

stavební společnost nucena zvýšit cenu. Reálná hodnota daného předmětu zakázky by byla ale 

stejná. Ve výsledku by se tedy příjmy dodavatele neměly lišit v případě, že obdrží finanční 

prostředky od zákazníka nebo od třetí strany (banky). 

Pro všechny účetní jednotky tak bude velmi důležité sledovat všechny platby plynoucí od 

zákazníků. Zejména v rámci stavebních zakázek to pak budou různé postupné platby, platby dle 

stanovených dílčích milníků zakázky, poplatky apod. Neméně důležité bude i správné 

načasování (tzv. timing) fakturace. 

2.2.4 Krok čtvrtý: Alokace transakční ceny na jednotlivé povinnosti plnit 

Dalším, předposledním krokem, je alokace výše stanovené transakční ceny na jednotlivé 

samostatné povinnosti plnit, které byly stanoveny v kroku číslo 2. Celková transakční cena se na 

tyto jednotlivé závazky alokuje na základě poměru jejich samostatných prodejních cen. 

Stanovení této tzv. stand – alone selling price bude proto zásadní. Nejlepším způsobem pro její 

určení je zcela nepochybně použití objektivně zjistitelných informací, tedy pozorovatelné ceny 

daného zboží a služeb prodávaných za podobných okolností obdobným zákazníkům. Najdou se 

ale i situace, kdy lze takovou cenu těžce zjistit. V tom případě se provede odhad na základě 

informací, které jsou dostupné. Standard nabízí metody, které se pro tento odhad mohou využít: 

a) upravená tržní cena (cena, kterou by byli zákazníci na konkrétním trhu zaplatit, 

cena konkurence…); 

b) předpokládané náklady plus marže; a 

c) zbytková hodnota (např. cena transakce – součet pozorovatelných samostatných 

prodejních cen ostatního zboží a služeb přislíbených ve smlouvě). 

 

Tyto metody ale nejsou dogmatem pro účetní jednotky, mohou využít i jiné přiměřené 

způsoby odhadu samostatné prodejní ceny nebo využít i kombinace metod. Takto stanovený 
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postup by ale měl být využíván pro všechny obdobné transakce. Alokace transakční ceny na 

jednotlivé dílčí plnění smlouvy lze přiblížit na následujícím jednoduchém příkladu: 

 

Příklad: 

Dodavatel uzavře smlouvu na výstavbu bytového domu, jehož součástí bude i dětské 

hřiště. Celková transakční cena je stanovena na CU 35 mil. 

Dodavatel identifikuje, že se jedná o dvě samostatné povinnosti plnit. Musí tedy stanovit 

samostatnou prodejní cenu obou částí kontraktu. Vzhledem k tomu, že běžně staví samostatné 

bytové domy i samostatná hřiště, bez problému ji určí na CU 31 mil pro bytový dům a CU 6 mil 

pro hřiště. 

Alokace celkové transakční ceny tak proběhne následovně: 

Bytový dům:     (CU 31 / CU 37) x CU 35 = CU 29,32 

Hřiště:  (CU  6 / CU 37) x CU 35 = CU   5,68 

 

Ve výše uvedených postupech můžeme najít logické výjimky. Tyto výjimky jsou dvě a 

první z nich je alokace poskytnuté slevy, a to pouze ke konkrétnímu zboží nebo službě, ke které 

se sleva vztahuje, spíše než ji úměrně alokovat ke všem jednotlivým závazkům stanovených ve 

smlouvě. V opačném případě se sleva poměrně přiřadí všem dotčeným výrobkům a službám. 

Druhá z výjimek se vztahuje na alokaci variabilní části transakční ceny, a to opět pouze 

na konkrétní část smlouvy, k níž má bližší vztah. Zde jsou ale stanoveny 2 podmínky, které musí 

být obě naplněny: 

1. podmínky variabilní platby se vztahují pouze k dané snaze účetní jednotky 

uspokojit závazky nebo převést kontrolu nad daným zbožím či službou; 

2. přidělení této variabilní složky ke konkrétnímu odlišenému zboží si službě je 

zcela v souladu se všeobecnými principy uznávání výnosů dle IFRS, a to v částce 

očekávaného protiplnění. 

 

Pokud bychom použili výše uvedený příklad, v rámci něhož by bylo navíc ve smlouvě 

stanovena variabilní složka v podobně prémie za dokončení bytového domu v dřívějším termínu, 

byl by tento bonus alokován samostatně pouze k závazku v podobě bytového domu, nikoliv 

hřiště. 
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2.2.5 Krok pátý: Vykázání výnosů v okamžiku splnění povinnosti plnit 

Jestliže dojde k naplnění všech předchozích kroků, a tedy rozpoznání výše protiplnění za 

přislíbené zboží či službu, logicky přichází na řadu otázka samotného uznání a vykázání výnosů 

ve výsledku hospodaření. Dle IFRS 15 účetní jednotka rozpozná výnos v okamžiku, kdy je na 

zákazníka převedena kontrola nad přislíbeným zbožím či službou, což lze považovat za odlišný 

koncept od původní úpravy výnosů, která pracovala s převodem všech rizik a odměn z transakce. 

Převod kontroly pro zákazníka představuje především možnost řídit využívání daného aktiva a 

taktéž převod všech zbývajících benefitů plynoucích z aktiva.
49

 Těmito benefity jsou veškeré 

potenciální cash flow, která z aktiva mohou vyplynout, jako například cash flow při prodeji 

aktiva, jeho držba za účelem zisku půjčky apod. 

Účetní jednotky musí taktéž dbát na rozlišení, zda převod kontroly probíhá jednorázově 

nebo po určitou dobu. Typicky za jednorázový převod kontroly můžeme označit prodej zboží 

zákazníkovi v maloobchodě. Naopak převod kontroly nad zbožím nebo službou po určitou dobu 

je spojený zejména se stavebními kontrakty a tudíž návazností na původní úpravy tzv. smluv o 

zhotovení v souladu s IAS 11. Je třeba mít ale na paměti, že zatímco IAS 11 tento způsob 

automaticky řadí ke všem smlouvám o zhotovení v souladu s IAS 11, IFRS 15 je poměrně 

restriktivní a vyžaduje, aby alespoň jedna z následujících podmínek byla splněna: 

a) zákazník současně spotřebovává a přijímá užitky, které plynou z daného aktiva 

současně s tím, jak dodavatel plní; 

b) plněním poskytovaným účetní jednotkou vzniká, resp. zhodnocuje se aktivum, 

přičemž zákazník toto aktivum kontroluje již v době jeho vytváření nebo 

zhodnocování;  

c) plněním poskytovaným účetní jednotkou nevzniká aktivum, pro něž by účetní 

jednotka měla alternativní využití, a účetní jednotka má právně vymahatelný 

nárok na úhradu za plnění, které zákazníkovi doposud poskytla.50 

 

Pro některé typy plnění bude poměrně jednoduché určit, že zákazník současně přijímá a 

spotřebovává užitky současně, jak dodavatel plní. Standard uvádí jako příklad rutinní a opakující 

se služby, např. úklidové. Často ale může být toto určení sporné. Standard tudíž poskytuje 

vodítko, které má účetním jednotkám napomoci. Klíčovým testem v těchto případech je, zda za 
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účelem dokončení daného závazku bude muset jiný dodavatel přepracovávat určitým způsobem 

dané aktivum. Pokud ne, má se za to, že zákazník současně přijímá a spotřebovává užitky, jak 

prodejce plní. 

Kontrolu nad aktivem, zatímco dodavatel vytváří a zhodnocuje aktivum, lze asi nejlépe 

přiblížit na vývoji a implementaci softwaru na zakázku, který je instalován do současné IT sítě 

zákazníka. Tento bod je ale možné aplikovat i na stavební kontrakty, a to například na výstavbu 

budovy na vlastním pozemku zákazníka.  

A právě pro stavební kontrakty bude typické poslední z kritérií, tedy že účetní jednotka 

má právo na plnění za práci, kterou dosud vykonala (například i v případě ukončení kontraktu) a 

dané aktivum nelze jinak alternativně využít. Tento bod bude na účetních jednotkách opět 

vyžadovat velkou míru úsudku a posouzení všech smluvních i praktických restrikcí. Typicky 

není možné prodat aktivum jiné účetní jednotce, sama účetní jednotka by vynaložila velké ztráty 

za účelem změny využití aktiva v rámci společnosti apod. 

Pokud účetní jednotka určí, že se jedná o dodání zboží či služby postupně, musí zvolit 

jednu z metod pro rozpoznání výnosů, která celou transakci lépe reflektuje. Tyto metody jsou 

dvě, a to metoda vstupů a výstupů (tzv. input and output method). Jak plyne ze samotného 

názvu, metoda založená na vstupech bude rozpoznávat výnos na základě spotřebovaných zdrojů, 

odpracovaných hodin práce, počtu strojohodin apod. Naopak metoda výstupu bude pracovat 

s vyrobenými a dodanými jednotkami, dosaženými milníky zakázky (postupná fakturace) apod. 

Metoda výstupu je metodou přímou, založenou na přímém měření zboží a služeb 

dodaných v daném okamžiku zákazníkovi ve srovnání se zbývajícím zbožím a službami, které 

teprve budou dodány. Nevýhodou metody na výstupu je zejména špatná identifikovatelnost 

těchto výstupů (např. přesně strávený čas na zakázce) a s tím spojené další nadbytečné náklady. 

Negativem metody měření výnosů dle vstupů se pak může jevit často nepřímý vztah mezi vstupy 

a převod kontroly nad zbožím a službou. Proto musí účetní jednotka vyloučit všechny vstupy, 

které neodráží její výkonnost vzhledem k dané smlouvě. Příkladem může být neúčelné 

vynaložení práce, nadměrné množství odpadu vzniklého při výrobě apod. 

Zajímavé ve vztahu ke stavebním zakázkám a také k původní úpravě výnosů je rozličné 

pojetí uznávání dodaného, ale neinstalovaného aktiva, které je součástí stavební smlouvy:
51

 

 

 

                                                 

 
51

 EY, Applying IFRS in Engineering and Construction The new revenue recognition standard, Extract from IFRS  

15.IE95-IE100, str. 15 [online] 



42 

 

 

Příklad: 

V rámci stavební zakázky na výstavbu bytového domu je její součástí i dodání výtahu. 

Celková cena zakázky činí CU 5 mil, celkové náklady činí CU 4 mil, přičemž cena výtahu je CU 

1.5 mil. V průběhu účetního období X1 je zákazníkovi dodán výtah, instalován bude ale až 

v průběhu roku X2. K datu účetní závěrky roku X1, za předpokladu, že ostatní náklady budou 

CU 500, bude situace vypadat následovně: 

 

% dokončení: CU 500 / CU 2,5 mil = 20% 

Výnosy: (CU 3.5 mil x 0,2) + CU 1.5 mil = CU 2,2 mil 

Náklady: CU 500 + CU 1.5 mil = CU 2 mil. 

 

Z toho nám vyplývá, že účetní jednotka uznala výnosy na dodání výtahu ve výši nákladů 

na jeho obstarání, tedy s nulovou marží (tzv. at a zero margin). IFRS 15 sice přesně nenařizuje, 

jak mají v těchto situacích účetní jednotky postupovat, je ale zcela zřejmé, že účetní jednotka 

nemůže použít tzv. input metodu ve výši vynaložených nákladů v případě, že tyto náklady jsou 

značně nepřiměřené vzhledem k celému kontraktu. Dle IAS 11 bychom mohli pracovat pouze 

s náklady, které odrážejí provedené práce k danému rozhodnému dni, tudíž všechny náklad 

vztahující se k budoucím aktivitám (instalace výtahu) by byly zahrnuty do nákladů právě až po 

jejich instalaci. 

Pro všechny ostatní situace, kdy není kontrola převedena v průběhu času, je převedena 

přesně v daném okamžiku (tzv. at point). Standard přitom opět poskytuje návod při sporných 

transakcích. Rozhodující mohou být například tyto situace: 

 zákazník převzal aktivum; 

 zákazník čerpá rizika a odměny z aktiva; 

 jednotka má momentální právní nárok na odměnu; 

 zákazník má právní nárok na aktivum. 

Tyto ukazatele opět neslouží jako striktní seznam, vše je na úsudku účetních jednotek, 

aby zvážily všechny relevantní ukazatele. 
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3 Komparace dosavadní a nové úpravy výnosů ze smluv o zhotovení 

Hlavním cílem práce je aplikace a zúročení výše uvedených teoretických poznatků 

původní a novelizované úpravy výnosů na konkrétní příklad ze stavebnictví. Vzhledem k tomu, 

že z veřejně dostupných dat nelze vyčíst veškeré potřebné údaje pro přesné výpočty a dopady do 

účetních výkazů, bude praktický základ vycházet z kombinace skutečných a nasimulovaných dat. 

Základem pro praktickou ukázku aplikace standardů IAS 11 a IFRS 15 budou výroční 

zprávy stavební společnosti Metrostav a.s. za účetní období roku 2009 - 2015, souhrn smluvních 

dohod včetně dodatků mezi objednatelem zakázky ,,Úsek Myslbekova – Pelc Tyrolka‘‘
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hlavním městem Prahou a dodavatelem Metrostav a.s. a další veřejně dostupné zdroje. 

3.1 Smlouva o dílo, cena zakázky, průběh zakázky 

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 30. října 2006 jako soubor smluvních dohod v členění 

dle jednotlivých stavebních projektů celého tunelového komplexu Blanka, jež je součástí 

Městského okruhu v Praze mezi MÚK Malovanka a MÚK Pelc - Tyrolka. Při podpisu smlouvy 

byl stanoven termín dokončení díla nejpozději 21. března 2011. Celková cena zakázky činila 

17 819 557 851 Kč bez DPH. V dodatku č. 1 se poté smluvní strany dohodly na platebních 

podmínkách. Cena díla bude uskutečňována měsíčně formou měsíčního dílčího plnění 

zhotovitele pro objednatele maximálně do výše 99 %. Splatnost těchto faktur je stanovena          

na 21 dní. Každoročně bude taktéž upravena celková cena díla dle indexu nárůstu nebo poklesu 

cen stavebních prací dle Českého statistického úřadu. 

Samotné práce společnosti Metrostav a.s. započaly v lednu 2007. Díky několika 

komplikacím během výstavby se celková doba zakázky protáhla a práce byly oficiálně ukončeny 

až 30. září 2014. Komplikací nastalo hned několik. Tyto problémy i samotná výstavba sice 

zasahovaly do intervalu několika let, pro potřeby této práce budou ale všechny skutečnosti 

nasimulovány do období 3 let, tedy počátek výstavby v roce 2008, s následným ukončením 

v roce 2010. 

Na počátku roku 2009 došlo k přerušení stavebních prací na základě dlouhodobého 

neplacení ze strany zákazníka. To vyústilo v arbitráž mezi oběma smluvními stranami. Soud 

nakonec stavební společnosti nařídil práce na výstavbě obnovit, městu ale nařídil doplatit dalších 

50 mil Kč za nové stavební práce a celkově okamžitě zaplatit 4 miliardy Kč. Zastavení prací 

přitom zvýšilo náklady o půl miliardy Kč. Celková cena zakázky se přitom nakonec zvýšila o 4 

miliardy. 
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 Jehož součástí je mimo jiné i výstavba tunelu Blanka. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mimo%C3%BArov%C5%88ov%C3%A1_k%C5%99i%C5%BEovatka_Malovanka
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Důležité je taktéž připomenout, že konsolidovaná účetní závěrka stavební společnosti je 

sestavena v souladu s Mezinárodními principy účetního výkaznictví tak, jak je přijala v platnost 

Evropská unie. Ve své výroční zprávě zároveň konstatuje, že aplikace těchto pravidel vyžaduje 

zvýšenou míru odhadů a vlastního úsudku a právě tyto složitější odhady poté detailněji rozebírá 

mezi významnými odhady účetní jednotky. Pro potřeby stavebních smluv jsou důležité právě 

odhady nákladů na jejich dokončení a tedy určení procenta dokončení. Tyto náklady na 

dokončení jsou odhadovány v každé fázi projektu tak, aby zohlednily jeho očekávaný výsledek 

podle informací, které byly známy k okamžiku sestavení účetní závěrky. U projektů, ve kterých 

hrozí ztráta nebo došlo k nějaké podstatné změně ať už v technických nebo ekonomických 

parametrech, odhaduje společnost náklady ve výši zohledňující své smluvní a konstruktivní 

závazky vůči zákazníkovi. 

Pokud bychom se podívali na samotný výňatek z výroční zprávy společnosti, můžeme 

vidět nastínění položek, které v rámci stavebních smluv účetní jednotka zveřejňuje v účetních 

výkazech: 

Zdroj: Výroční zpráva společnosti Metrostav a.s. za rok 2009 

Zajímavá a z pohledu pravidel standardu důležitá je položka částka nevyfakturovaná 

odběratelům. Tato položka vzniká v případě, kdy vynaložené náklady a vykázané zisky (po 

odečtení vykázaných ztrát) převyšuji postupnou fakturaci. Jedná se tak v podstatě o částku, 

kterou zákazníci společnosti dluží. 

Pokud výsledek stavební smlouvy nelze odhadnout, jsou výnosy uznány pouze ve výši 

nákladů vynaložených na smlouvu. V opačném případě je pro vykázání odpovídající části 

výnosů a nákladů použito stupně rozpracovanosti. Ten je stanoven jako poměr dosud 

vynaložených nákladů k celkových nákladům smlouvy. Případná ztráta je ve výsledku 

hospodaření uznána okamžitě. Výdaje, které společnost vynaloží vzhledem k budoucí povaze 

smlouvy, uzná jako zásoby materiálu případně zálohy. 

  Obrázek 3: Stavební smlouvy Metrostav a.s. 
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Pokud máme tedy nadefinován principy, které účetní jednotka používá při vykazování 

stavebních smluv a taktéž zásadní parametry samotné zakázky, můžeme se na celou zakázku 

podívat z pohledu čísel. 

 

3.2 Aplikace dosluhující úpravy stavebních smluv, identifikace důležitých 

bodů zakázky 

3.2.1 Základní parametry 

Každá stavební firma, konkrétně její finanční (účetní) oddělení, by měla před samotným 

započetím stavby posoudit dopady zakázky do účetních výkazů a určit, jaká pravidla na účtování 

dané zakázky aplikovat. Pokud pomineme úplné prvopočátky zakázky, tedy vítězství stavební 

společnosti ve veřejném tendru v roce 2006 a následná vyjednávání podmínek kontraktu, 

z účetního hlediska je prvotním důležitým bodem uzavření této smlouvy se zákazníkem, v našem 

případě s hlavním městem Prahou. 

Účetní jednotka musí celou smlouvu důsledně zanalyzovat, aby rozhodla o správné 

aplikaci účetních pravidel. Dle IAS 11 je smlouva o zhotovení definována jako smlouva 

sjednaná za účelem výstavby aktiva nebo takového souboru aktiv, která jsou vzájemně propojena 

nebo jsou závislá z hlediska návrhu, technologie, funkce či jeho konečného účelu nebo použití. 

Dle konceptu samotné smlouvy je zcela evidentní, že tato podmínka je naplněna. V našem 

případě je předmětem kontraktu výstavba tunelového komplexu Blanka, který se skládá se 

souboru jednotlivých dílčích staveb (stavba Myslbekova – Prašný most, stavba Prašný most – 

Špejchar atd.) Důležitým ukazatelem je i fakt, že kontrakt je uzavřen na 3 roky, a je tedy 

naplněna dlouhodobost, zejména ve smyslu počátku a konce kontraktu v jiném účetním období. 

Stanovením ceny za dílo ve výši 17 819 557 851 Kč bez DPH je možno identifikovat  

tzv. smlouvu za pevnou cenu, přičemž kontrakt typicky obsahuje ujednání o možných změnách 

v ceně díla pomocí následných dodatků, avšak pouze v souladu s uvedenými obchodními 

podmínkami. Jedním ze stěžejních bodů při identifikaci a rozboru samotného kontraktu je zcela 

nepochybně identifikace jednotlivých dílčích částí zakázky a určení, zda se bude o kontraktu 

účtovat jako o jedné samostatné smlouvě anebo o smlouvách několika. V případě výstavby 

tunelu Blanka je zcela nepochybně tato úvaha na místě, vždyť samotný tunelový komplex se 

skládá z několika dílčích staveb. Díky tomu, že je ale o celé stavbě vyjednáváno jako o celku, 

jednotlivé stavby na sebe navazují, jsou i relativně úzce propojeny a i výstavba probíhá 

souběžně, můžeme veškeré dílčí stavby i smlouvy agregovat do jedné smlouvy o zhotovení. 

Vzhledem k tomu, že standard sice požaduje naplnění všech zmíněných kritérií, na druhou stranu 
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ale neuvádí žádné konkrétní situace ani příklady, je obecně kombinování smluv pod touto 

úpravou výnosů velmi benevolentní. V případě této konkrétní zakázky je pro účetní jednotku 

zcela jistě výhodnější smlouvy agregovat. Dojde ke značnému snížení administrativních nákladů 

na evidování a přiřazování nákladů jednotlivým zakázkám. 

Pokud bychom se od samotného uzavření kontraktu posunuly dále k realizaci díla, je 

třeba identifikovat události, které mohou mít na parametry zakázky velký vliv, a samozřejmě i 

vliv na vykázání výstavby tunelu v účetních výkazech dodavatelské společnosti k datu účetní 

závěrky. V rámci takto obrovské zakázky se dalo více než očekávat, že v průběhu realizace 

vyvstanou další okolnosti směřující jednak k navýšení ceny díla, ale i ke změně samotných 

stavebních prací. Celkové došlo ke zvýšení nákladů na zakázku ve výši 4 mld. Kč. Pro účely této 

práce a značnému zkrácení doby výstavby bude uvažováno o části z celkového navýšení 

nákladů, a to o 1 mld. Kč. 

První část tohoto navýšení zahrnuje požadavky zákazníka na další práce spojené 

s projektem ve výši 50 mil. Kč, konkrétně opravu Letenského náměstí, změnu projektu 

Trojského mostu nebo další protipovodňová opatření, které byly do kontraktu zahrnuty v roce 

2008. Tyto položky lze identifikovat jako dodatečná aktiva celého původně uzavřeného 

kontraktu. Vzhledem k tomu, že zahrnutím těchto požadavků dochází pouze k rozšíření smlouvy 

o dílo pomocí dodatku, není třeba vykazovat tato aktiva jako samostatná, pouze nám navýší cenu 

zakázky.  

Vzhledem k pomalu se zvyšujícím nákladům na samostatnou výstavbu bylo důležité 

uvážit i náklady na následný budoucí provoz tunelu. Město usoudilo, že původně kalkulovaný 

betonový nátěr by bylo třeba každých 5 let provozu znovu natírat, což by provoz tunelu značně 

prodražilo. Na přání zákazníka bylo tedy s dodavatelem dohodnuto obložení stěn pomocí          

2,5 milionu kusů dlaždic, které zvýšily cenu zakázky o 77 mil. Kč. Dodavatel za tyto dlaždice 

zaplatil 3. straně celkem 65 mil. Kč. Z teoretického hlediska tento krok můžeme považovat za 

odchylku (tzv. variation) od původní smluvní ceny. 

Středobodem celé zakázky se stal soudní spor mezi oběma smluvními stranami. Ten započal 

zastavením stavebních prací dodavatelskou společnosti na počátku roku 2009, a to z důvodu 

dlouhodobého neplacení ze strany zákazníka. Vše utnul až soud, který nařídil obnovu prací a 

okamžitou úhradu ve výši 4 mld. Kč. Pozastavení prací, a tudíž vznik vícenákladů, soud uznal ve 

výši 0,5 mld. Kč. Tento tzv. claim lze opět zahrnout do výnosů společnosti. Podmínkou sice je, že 

tyto vícepráce musí schválit i zákazník, vzhledem k rozhodnutí soudu jakožto úřední instance lze ale 

považovat tento bod za naplněný. 
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Za zajímavou se může jevit situace ohledně stanovených smluvních pokut pro stavitele 

v případě opoždění výstavby díla. Ten se sice zavázal dílo vystavět do 1 663 dnů od převzetí 

staveniště, už na počátku bylo ale zřejmé, že termín dodržen nebude. Smluvní pokuta byla stanovena 

na 5,25 mil. Kč za každý den prodlení. Fakticky, i když zcela očividně termín zakázky dodržen 

nebyl, nebyla tato pokuta městem nikdy účtována. Důvodů bylo několik, jedním z nich ovšem i ten, 

že se stavba významně prodražila a samo město nemělo dostatek financí, aby stavební společnost 

měla z čeho stavbu financovat a pokračovat tak maximálním možným tempem. Je tedy otázkou, zda 

by měla účetní jednotka v tomto případě o smluvní pokutě účtovat a ponížit o ni výnosy. Obecně 

můžeme tyto částky do výnosů promítnout v případě, kdy je pravděpodobné, že stanovené 

parametry (např. termín dokončení díla) budou překročeny, a také, že částku stimulační platby 

lze spolehlivě měřit. Vzhledem k tomu, že obě podmínky jsou naplněny a účetní jednotka 

dopředu nemůže spolehlivě určit, že pokuta účtována nebude, měla by tyto stimulační platby 

promítnout do výnosů. Pokud budeme předpokládat, že v roce 2009 zjistí, že se stavba prodlouží 

o 45 dnů, měla by snížit výnosy o 236,25 mil. Kč (45 x 5,25). Všechny události, které v průběhu 

zakázky měly vliv na výnosy a náklady dodavatelské společnosti můžeme shrnout 

v následujícím přehledu: 

Tabulka 1: Přehled odchylek od smluvní ceny 

Rok Popis události 

Výnosy 

(v tis. 

Kč) 

Náklady 

(zaplaceny 3. 

stranám) 

(v tis. Kč) 

2008 odchylka od smluvní ceny (dlaždice místo betonového nátěru) 77 000 65 000 

2008 dodatečná aktiva 50 000 45 000 

2009 stimulační platby (smluvní pokuta) - 236 250  -  

2009 právní nárok (vícepráce – pozastavení prací) 500 000 500 000 

2009 ostatní navýšení prací (zahrnuto do výnosů po schválení zákazníkem) 373 000 250 000 

 Celkem 763 750 860 000 

Zdroj: vlastní výpočet 

Všechny parametry zakázky shrnuje následující přehled. Je třeba podotknout, že ačkoliv 

se nastalé události snaží reflektovat co nejvěrněji skutečné rysy zakázky, jsou následující čísla 

kombinací veřejně dostupných dat a dat vytvořených pro účely této práce. 
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Tabulka 2: Finanční přehled zakázky 

 Částky v tis. Kč 

Položka 2008 2009 2010 

Smluvní cena zakázky 17 819 558 17 819 558 17 819 558 

Odchylky celkem 127 000 

 

763 750 

 

1 00 000 

Celková cena zakázky 17 946 558 18 583 308 18 819 558 

Skutečně vynaložené náklady v daném období: 6 193 955 12 191 900 16 750 000 

odpisy 250 000 500 000 750 000 

materiál 3 257 625 7 550 300 10 350 000 

mzdy 750 330 1 800 900 2 500 500 

odhadované náklady na opravu a záruční práce 350 000 350 000 350 000 

ostatní 1 586 000 1 990 700 2 799 500 

Odhadované náklady na dokončení 9 916 045 4 658 100 - 

Celkové odhadované smluvní náklady 16 110 000 16 860 000 16 750 000 

Odhadovaný zisk 1 836 558 1 723 308 2 069 558 

Fakturace zákazníkům 5 940 955 5 920 445 6 958 158 

Částky nevyfakturované zákazníkům 253 000 330 500  

Úhrady zákazníka 1 500 000 8 107 386 8 712 172 

Uhrazené zálohy od zákazníka 
500 000 

*zaplaceno 2007 
  

Stupeň dokončení 38 % 72 % 100 % 

Zdroj: vlastní výpočet 

Nyní můžeme analyzovat dopady celé výstavby do účetních výkazů společnosti za 

jednotlivé roky výstavby a zjistit tak, jaký bude mít zakázka dopad do výsledku hospodaření a 

v jaké výši tak budou vykázány výnosy a náklady k datu účetní závěrky. 

3.2.2 Dopad do účetních výkazů za 1. rok realizace  

Smlouva o dílo mezi dodavatelem a odběratelem byla uzavřena dne 30. října 2006. 

V druhé polovině roku 2007 byla zaplacena záloha ve výši 500 000 Kč. Samotné stavební práce 

započaly v lednu roku 2008 (jak bylo uvedeno výše, toto datum je přizpůsobeno potřebám a 

rozsahu této práce). Zaplacená záloha se může jevit jako velmi zajímavý bod zakázky v kontextu 

nové a dosluhující úpravy výnosů. Zatímco v nové úpravě vyplývající z IFRS 15 můžeme 

zaplacenou zálohu najít mezi významnými finančními komponentami, IAS 11 ani IAS 18 takto 

přijatou poměrně významnou částku vzhledem k celkové ceně zakázky nikterak neupravuje.  

IAS 11 pouze definuje, co je záloha. V ilustrativním příkladu v dodatku ke standardu je sice 

postup úpravy takto přijaté zálohy naznačen, pro účetní jednotky ale není dodatek závazný. 

Každopádně z něj vyplývá, že přijatá záloha nevstupuje do výpočtu pohledávky ani závazku 

plynoucí ze smlouvy o zhotovení. Účetní jednotka tak standardně vykáže tuto částku mezi 

závazky společnosti. Vzhledem k tomu, že tato částka bude stavební společností využita ihned na 

počátku roku 2008 na nákup prvotního materiálu, bude tato zaplacené záloha zařazena mezi 

závazky krátkodobé. 
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Abychom mohli přejít k samotnému vykázání smlouvy v účetních výkazech, je třeba 

zvolit metodiku pro stanovení výše dokončenosti projektu k datu účetní závěrky. Jako první krok 

musí ale zcela nepochybně účetní jednotka posoudit, zda lze spolehlivě odhadnout výši 

vykázaných výnosů a může tedy přístup využívající procento dokončení použít. V opačném 

případě by v rámci zachování pravidla opatrnosti došlo k vykázání tzv. nulového zisku pouze ve 

výši vynaložených nákladů, což by mimo jiné ovlivnilo i výši vykázané pohledávky ze smlouvy 

(byla by nižší právě o nevykázaný zisk). V našem případě lze ale výnosy ze smlouvy spolehlivě 

odhadnout a je tak třeba určit, jak bude pro účetní jednotku nejvhodnější ono procento dokončení 

projektu stanovit. Nabízí se i použití přístupu pomocí fyzicky vykonané práce. Vzhledem 

k rozsáhlosti stavby je ale pro společnost administrativně příliš náročné takové údaje sledovat. 

Společnost tedy procento dokončení zakázky stanoví pomocí nákladové metody, tedy jako 

poměr dosud vynaložených nákladů k celkovým odhadovaným nákladům zakázky: 

 

procento dokončení =   
                                                                     

                       
 

 

Důležité je taktéž neopomenout uvážit, zda všechny náklady, které budou do výpočtu 

zahrnuty, lze opravdu přiřadit zakázce. Častým problémem jsou například odpisy strojů a dalšího 

vybavení využívaného pro zakázku, které jsou ale současně používány na zakázce zcela 

odlišené. V tomto případě by bylo třeba odpisy poměrně krátit. V námi sledovaném stavebním 

projektu jsou ale všechny výše zmíněné náklady přiřaditelné zakázce, takže nic nebrání výpočtu 

samotného procenta dokončení k 31. 12. 2008: 

procento dokončení = 
6 193 955

16 110 000
 = 0, 38, tj. 38 % 

Po stanovení procenta dokončení (stupně rozpracovanosti projektu k datu účetní závěrky) 

můžeme přejít k určení, v jaké výši budou k datu účetní závěrky rozpoznány výnosy a náklady, 

tedy zisk nebo ztráta k datu 31. 12. 2008. Dle podmínek uvedených ve smlouvě byly stanoveny 

následující hodnoty zakázky, přičemž se jednalo o ziskovou zakázku s odhadovaným ziskem 

1 819 558 tis. Kč: 

Smluvní cena 17 819 558 Kč 

Celkové odhadované náklady 16 000 000 Kč 

Očekávaný celkový zisk 1 819 558 Kč 

 

Již v prvním roce výstavby ale došlo k událostem, které ovlivnily výši celkových 

odhadovaných nákladů a výnosů smlouvy o dílo. Jak bylo uvedeno výše, na přání zákazníka 
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došlo ke změně ve vnitřních úpravách tunelu. Tedy místo betonového nátěru bylo zejména 

z důvodu optimalizace budoucích provozních nákladů rozhodnuto o obložení vnitřních stěn 

tunelu dlaždičkami. Za ně stavební společnost zaplatila celkem 65 000 tis. Kč a po dohodě se 

zákazníkem došlo zároveň k navýšení smluvní ceny díla o 77 000 tis. Kč.  

Druhým významným bodem v roce 2008 bylo rozhodnutí smluvních stran o výstavbě 

tzv. dodatečných aktiv. Započaté práce totiž odhalily další nutné zásahy a dílčí projekty, které 

byly nutné ke kompletaci celého tunelového komplexu. Za tyto práce dodavatel zaplatil celkově 

50 000 tis. Kč. O stejnou částku došlo k  navýšení smluvní ceny a zároveň byly tyto náklady 

zahrnuty do celkových odhadovaných nákladů zakázky. Tím pádem k datu účetní závěrky se 

celkový odhadovaný zisk zvýšil na 1 836 558 tis. Kč:  

Smluvní cena  17 946 558 Kč 

Celkové odhadované náklady 16 110 000 Kč 

Očekávaný celkový zisk k 31. 12. 2008 1 836 558 Kč 

 

Po uvážení veškerých odchylek, o které účetní jednotka musí upravit celkovou smluvní 

cenu díla, můžeme s pomocí procenta dokončení určit část nákladů a výnosů, které budou 

vykázány ve výsledku hospodaření ke konci roku 2008: 

Výnosy (Revenue) 6 819 692 Kč 

Náklady (Expenses) 6 193 955 Kč 

Zisk za rok 2008 (Profit) 625 737 Kč 
 

K 31. 12. 2008 tudíž společnost vykáže zisk ze smlouvy o zhotovení                                

ve výši 625 737 tis. Kč. Mimo samotný zisk je ale pro účetní jednotku důležité také to, jak se 

samotná smlouva promítne ve výkazu finanční situace a jak tedy ovlivní výši aktiv (případně 

závazků) společnosti.  

Smlouvu o zhotovení vykáže účetní jednotka v rozvaze jako tzv. čistou hodnotu smlouvy 

o zhotovení (ve standardu je označována jako celková částka - gross amount; dále také GA
53

), 

tedy v podstatě nedokončenou zakázku v částce, kterou dluží zhotoviteli zákazník (v tomto 

případě je smlouva o zhotovení vykázána jako pohledávka) anebo naopak v částce, kterou dluží 

zhotovitel zákazníkovi (v tomto případě se bude jednat o závazek). Takto stanovenou výši 

nedokončené zakázky rozhodně nelze vnímat jako nedokončenou výrobu. Ta spadá do 

působnosti standardu IAS 2 Zásoby, který hned v úvodu vyjímá z působnosti tohoto standardu 
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 DVOŘÁKOVÁ, D., Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, str. 152 
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nedokončenou výrobu ve smyslu právě smluv o zhotovení. Samotnou výši takto vykázané 

smlouvy poté vykazujeme jako výnos určený dle procenta rozpracovanosti (v našem případě 

6 819 692 Kč) snížený o vystavené faktury zákazníkovi, tedy tzv. postupné fakturace (Progress 

billings; dále jen PB). Výpočet částky, ve které vykážeme smlouvu v rozvaze, je tedy 

následující: 

Čistá hodnota smlouvy 

= 

vzniklé náklady + vykázaný zisk (případně mínus očekávané ztráty ze smlouvy) - PB 

 

Čistá hodnota smlouvy na výstavbu tunelového komplexu = 6 193 955 + 625 737 – 5 940 955 

          = 878 737 tis. Kč 

 

Než přejdeme k samotnému vykázání transakcí, je na místě zastavit se u výdajů na 

budoucí opravy, které dodavatel identifikoval. Ve výroční zprávě stavební společnosti můžeme 

najít informaci, že společnost vytváří rezervy na záruční opravy. Vzhledem k obrovskému 

objemu zakázky lze logicky předpokládat, že po předání díla společnosti vzniknou následné 

budoucí výdaje na opravy. Společnost uvádí, že při výpočtu rezervy vychází z fixního 

koeficientu budoucích očekávaných nákladů k celkovým očekávaným tržbám projektu. Při 

určování výše koeficientu taktéž zohledňuje historická data o vývoji nákladů na záruční opravy a 

též vývoj stavebního trhu. Lze tedy s určitostí říci, že se jedná o rezervu ve smyslu standardu 

IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky, o které můžeme tvrdit, že je 

pravděpodobná (probable).
54

 Tato rezerva naplňuje i základní podmínky standardu, a to: 

a) jedná o se současný závazek plynoucí z minulých událostí; 

b) je pravděpodobné, že k jeho vyrovnání bude třeba odtok ekonomických prostředků; 

c) jeho výši je možné spolehlivě odhadnout.
55

 

 

Nelze taktéž opomenout nutnost revize takto stanoveného závazku ke každému 

rozvahovému dni. 

                                                 

 
54

  Standard nestanovuje konkrétní procentní hranice, pouze uvádí, že probable lze vnímat jako more likely than not, 

tedy spíše ano než ne, přičemž zvyklostí lze stanovit hranici mezi 50 % - 95 % 
55

 IAS 37, odstavec 14 
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Společnost na základě svých výpočtů stanovuje koeficient ve výši 1,95 %, z čehož 

vyplývá výše rezervy na budoucí opravy ve výši 350 000 tis. Kč, která se tak stane náklady 

přímo přiřaditelnými zakázce.
56

 

Pokud již máme stanoveny dvě v podstatě nejdůležitější položky výkazů, a to samotný 

zisk a výši smlouvy v rozvaze, můžeme naznačit, jak bude probíhat celkový pohyb transakcí za 

období roku 2008. Vše lze shrnout do několika následujících bodů: 

1. Během roku 2008 společnost vynaložila výše uvedené náklady na zakázku, tedy 

byl spotřebován materiál, mzdy a další výdaje přímo přiřaditelné zakázce. Mimo 

to naběhly odpisy strojů použitých při stavbě aktiva a došlo k tvorbě rezervy na 

záruční opravy. Všechny tyto spotřebované položky budou naúčtovány na 

nedokončenou zakázku (WIP). 

2. Aby společnost měla zdroje na financování stavby, logicky musí následovat 

fakturace zákazníkovi dle podmínek stanovených ve smlouvě. K 31. 12. 2008 

byly vystaveny faktury v celkové výši 5 940 955 tis. Kč, přičemž uhrazeno bylo 

k datu 1 500 000 tis. Kč. Tato fakturace nám postupně snižuje hodnotu aktiva 

(smlouvy) ve výkazu finanční situace. Nutno taktéž neopomenout započítat 

zbývající pohledávku za zákazníkem o zaplacenou zálohu ve výši 500 000 tis. Kč 

z roku 2007. Úhrada části vystavených faktur zákazníkem činila v celkové výši 

1 500 000 tis. Kč. Na pohledávkách vůči zákazníkovi tedy stále zůstává 

3 940 955 tis. Kč. 

3. Posléze nastává vykázání celkových vynaložených nákladů za rok 2008 ve výši 

6 193 955 tis. Kč a celkových výnosů stanovených na základě procenta 

dokončení ve výši 6 819 692 tis. Kč, přičemž zisk ve výši 625 737 tis. Kč nám 

zvyšuje čistou hodnotu smlouvy o dílo. 

 

Celý postup je nastíněn na následujícím schématu, přičemž se jedná pouze o pohyby 

vztahující se k danému účetnímu období. Na počátečních stavech nalezneme přijatou zálohu 

z předchozího roku a taktéž v loňském roce pořízený materiál na výstavbu. 

 

                                                 

 
56

 Jak je uvedeno v textu, takto stanovenou rezervu je nutno revidovat ke každému rozvahovému dni a je logické, že 

výše rezervy se v průběhu zakázky zcela nepochybně vyvíjela vzhledem k nastalým událostem a zpřesňování 

odhadu.  Pro potřeby této práce, která se primárně zaměřuje na vykazování výnosů, nebude dále s rezervou nikterak 

pracováno a bude ponechána v neměnné výši 350 000 tis. Kč, a to i z důvodu absence reálných podkladů pro její 

výpočet, které by tomuto výpočtu daly alespoň nějakou přidanou hodnotu. 
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Schéma 2: Účetní zachycení roku 2008 
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Zdroj: vlastní výpočet 

Souhrnný přehled všech změn rozvahových položek poté můžeme shrnout následovně: 
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Tabulka 3: Dopady transakcí od počátku zakázky do 31. 12. 2008 

Dopady transakcí od počátku zakázky do 31. 12. 2008 (v tis. Kč) 

Aktiva Pasiva 

Peníze /  BÚ 1 500 000 Zaměstnanci 750 330 

Čistá hodnota smlouvy 878 737 Přijaté zálohy -500 000 

Pohledávky 3 940 955 Rezerva na záruční opravy 350 000 

Stavební materiál -3 257 625 Ostatní výdaje 1 586 000 

Oprávky -250 000 Dodavatelé 0 

    Zisk 625 737 Kč 

Δ AKTIV 2 812 067 Δ PASIV 2 812 067 

Zdroj: vlastní výpočet 

Vzhledem k tomu, že čistá hodnota smlouvy je kladné číslo, bude se v tomto roce jednat 

o pohledávku vůči zákazníkovi. 

3.2.3 Dopad do účetních výkazů za 2. rok realizace  

Druhý rok realizace byl ovlivněn zejména vyvstalým soudním sporem mezi oběma 

smluvními stranami. Lze říci, že soud rozhodl ve prospěch stavební společnosti, protože 

odběrateli nařídil okamžitou úhradu dluhů ve výši 4 mld. Kč a uznal vícenáklady v důsledku 

pozastavení prací (tzv. claim) ve výši 0,5 mld. Kč. Tyto vícenáklady zvýší smluvní cenu a tudíž i 

celkové výnosy plynoucí ze zakázky. 

Vzhledem k evidentnímu zpoždění prací na zakázce bylo taktéž jasné, že dílo nebude 

dostavěno ve smluvním termínu, tedy do 1 663 dní od převzetí staveniště. I když jak bylo 

uvedeno výše, smluvní pokuta nebyla nikdy zákazníkem účtována, účetní jednotka bude i přesto 

v rámci zachování věrného zobrazení o smluvní pokutě účtovat. Při odhadu prodloužení prací o 

45 dní a smluvní pokutě 525 mil. Kč za každý den prodlení bude činit odhad smluvní pokuty 

236 250 tis. Kč, přičemž o tuto částku bude muset společnost naopak výnosy ponížit. 

Celková smluvní cena zakázky se tedy v konečném důsledku zvýšila                              

na 18 583 308 tis. Kč následovně: 

Původní smluvní cena 17 819 558 

Odchylky od smluvní ceny 2008 127 000 

Smluvní pokuta -236 250 

Vícenáklady (pozastavení prací) 500 000 

Ostatní dohodnutá navýšení 373 000 

Celková smluvní cena k 31. 12. 2009 18 583 308 
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Posléze je třeba opět určit procento dokončení zakázky na základě poměru skutečně 

vynaložených nákladů přiřaditelných zakázce a odhadu celkových zbývajících nákladů na 

dokončení stavby. Výpočet bude následující: 

Skutečně vynaložené náklady do 31. 12. 2009:    12 191 900 tis. Kč 

Celkové odhadované náklady na dokončení k 31. 12. 2009: 16 750 000 tis. Kč 

% dokončení =  
          

          
 = 73 % 

K závěrkovému datu roku 2009 tedy dle údajů účetní jednotky bylo dokončeno 73 % 

zakázky. Na základě tohoto údaje lze určit výši výnosů a nákladů, které budou uznány ve 

výsledku hospodaření: 

Výnosy (Revenue) 13 565 815 

Náklady (Expenses) 12 191 900 

Celkový zisk k 31. 12. 2009 (Profit) 1 373 915 

 

Zisk ve výši 1 373 915 tis. Kč nám představuje celkový zisk z dané zakázky do data 

účetní závěrky, tedy k okamžiku, kdy je dokončeno 73 % zakázky. Ve výkazu o úplném 

výsledku hospodaření za období roku 2009 bude ale vykázán zisk ve výši 748 178 tis. Kč. Lépe 

lze vše ilustrovat na následujícím výňatku z výkazu o úplném výsledku za jednotlivá období: 

Tabulka 4: Přehled vynaložených nákladů a výnosů od počátku zakázky 

 

Vynaloženy do 

data 
Vykázány v předchozím 

období 
Vykázány v aktuálním období 

1. rok tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

Výnosy 6 819 692 - 6 819 692 

Náklady 6 193 955  - 6 193 955 

Zisk 625 737  - 625 737 

2. rok 

   Výnosy 13 565 815 6 819 692 6 746 123 

Náklady 12 191 900 6 193 955 5 997 945 

Zisk 1 373 915 625 737 748 178 

Zdroj: vlastní výpočet 

V rozvahových položkách je opět zásadní v jaké výši účetní jednotka vykáže v aktivech 

(případně pasivech) samotnou smlouvu. Aby vůbec bylo možné zakázku realizovat, musela 

společnost během roku nakoupit materiál, došlo taktéž k proplacení části mezd a vzniku dalších 

výdajů přiřaditelných zakázce. Celkově společnost vynaložila za rok 2009 náklady na zakázku 

ve výši 5 997 945 Kč. Část materiálu, kterou společnost nespotřebovala, zůstala na skladě. Tyto 

náklady nám tedy opět navýší hodnotu nedokončené zakázky (WIP). Celková hodnota 
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vystavených faktur za rok 2009, tedy tzv. postupná fakturace nám hodnotu WIP sníží. V tomto 

roce bylo městu vyfakturováno celkem 5 920 445 Kč a i díky výsledku soudního sporu bylo 

8 107 376 Kč k datu 31. 12. 2009 uhrazeno. Následně může dojít k vykázání výnosů a nákladů 

za dané období vztahujících se ke smlouvě a následně k úpravě čisté hodnoty smlouvy. Všechny 

změny rozvahových položek za období roku 2009 jsou následující: 

Tabulka 5: Dopady transakcí od počátku zakázky do 31. 12. 2009 

Dopady transakcí od počátku zakázky do 31. 12. 2009 (v tis. Kč) 

Aktiva Pasiva 

Peníze /  BÚ -242 944 Zaměstnanci 300 240 

Čistá hodnota smlouvy 825 678 Přijaté zálohy 0 

Pohledávky -2 186 941 Budoucí opravy 0 

Materiál 707 325 Ostatní výdaje -1 195 300 

Oprávky -250 000 Dodavatelé -1 000 000 

    NZ 625 737 

    Zisk 122 441 

 Δ AKTIV -1 146 882 Δ Suma PASIV -1 146 882 

Zdroj: vlastní úprava 

Pohyby na jednotlivých účtech poté zobrazuje následující schéma: 

 

Schéma 3: Účetní zachycení roku 2009 
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Oprávky 

 

Materiál 

 

Zaměstnanci 

  PS 250000 

 

PS 0 3) 4 292 675 

 

1) 750 330 PS 750 330 

  3) 250 000 

 

2) 5 000 000   

 

  3) 1 050 570 

  KS 500 000 
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  KS 1 050 570 

        Ostatní výdaje 

 

Rezerva na záruční opravy 

   7) 1 600 000 PS 1 586 000 

 

  PS 350 000 

     3) 404 700 

 

    

     KS 390 700 

 

  KS 350 000 

   
 

Zdroj: vlastní úprava 

Čistá hodnota smlouvy nám tedy vzrostla na 1 704 415 tis. Kč, stále se tak bude jednat o 

pohledávku vůči zákazníkovi vykázanou v aktivech společnosti. 

3.2.4 Dopad do účetních výkazů za 3. rok realizace  

 Třetí a tedy poslední rok realizace zakázky byl ve znamení dokončovacích prací, došlo 

k dofakturování zbývajících pohledávek vůči zákazníkům, úhradě většiny dodavatelských 

závazků vůči 3. stranám, což vyústilo v předání díla zákazníkovi a vypořádání účtu čistá hodnota 

zakázky. 

Z hlediska celkových výnosů zakázky je taktéž důležité, že ke konci roku 2010 bylo 

evidentní, že zakázka bude nakonec dokončena včas a že ze strany odběratele nebude 

fakturována žádná smluvní pokuta, tudíž není důvod pro další vykazování rezervy na smluvní 

pokuty za pozdní dokončení zakázky, jakožto částky snižující výnosy. Účetní jednotce nyní nic 

nebraní v tom, aby o tuto částku opět výnosy navýšila, přičemž konečná smluvní cena bude činit 

18 819 558 tis. Kč.: 

Původní smluvní cena 17 819 558 

Odchylky od smluvní ceny 2008 127 000 

Odchylky od smluvní ceny 2009 636 750 

Odchylky od smluvní ceny 2010 236 250 

Celková smluvní cena k 31. 12. 2010 18 819 558 

 

Nakonec došlo také ke snížení celkových odhadovaných nákladů zakázky, celkový zisk 

zakázky byl tedy stanoven na 2 069 558 tis. Kč. 

Smluvní cena  18 819 558 

Celkové odhadované náklady 16 750 000 

Celkový zisk k 31. 12. 2010 2 069 558 
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I v tomto posledním roce společnost dosahuje zisku ze zakázky, a to                                

ve výši 695 643 tis. Kč: 

Tabulka 6: Přehled vynaložených nákladů a výnosů za 3. rok realizace 

 

Vynaloženy do 

data 

Vykázány v předchozím 

období 

Vykázány v aktuálním období 

 

tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

3. rok 

   Výnosy 18 819 558 13 565 815 5 253 743 

Náklady 16 750 000 12 191 900 4 558 100 

Zisk 2 069 558 1 373 915 695 643 

Zdroj: vlastní úprava 

Stupeň rozpracovanosti projektu dosáhl 100 %, přičemž za rok 2010 bylo dokončeno 

zbývajících 28 % zakázky. Pohyby na rozvahových položkách naznačují opět následující 

schémata: 

Tabulka 7: Dopady transakcí od počátku zakázky do 31. 12. 2010 

Dopady transakcí od počátku zakázky do 31. 12. 2010 (v tis. Kč) 

Aktiva Pasiva 

Peníze /  BÚ 2 262 502 Zaměstnanci -1 050 570 

Čistá hodnota smlouvy -1 704 415 Přijaté zálohy 0 

Pohledávky -1 754 014 Budoucí opravy 0 

Materiál -707 325 Ostatní výdaje -390 700 

Oprávky -250 000 Dodavatelé -1 407 625 

    NZ -3 738 462 

    Zisk 4 434 105 

Δ  AKTIV -2 153 252 Δ  PASIV -2 153 252 

Zdroj: vlastní úprava 

Jak bylo uvedeno výše, po dokončení díla a po dofakturování zbývajících pohledávek 

k zákazníkovi došlo ke vzájemnému vyrovnání účtů nedokončené zakázky a postupné fakturace 

na nulové zůstatky, tedy i čistá hodnota smlouvy je k datu předání díla na nulové hodnotě. Nic 

tudíž nedluží ani zákazník dodavateli, ani dodavatel zákazníkovi. 
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Schéma 4: Účetní zachycení roku 2010 

Čistá hodnota smlouvy 

   
          

   WIP 

 

PB 

 

Pohledávky 

PS 13 565 815 8) 18 819 558 

 

8) 18 819 558 PS 11 861 400 

 

PS 1 754 014 5) 8 475 922 

3) 4 558 100 

  

  4) 6 958 158 

 

4)6 958 158 

 6) 695 643   

 

    

 

    

KS 0       KS 0 

 

KS 0 

 
NZ minulých let 

 

Výnosy ze smlouvy 

 

Náklady na smlouvu 

  PS 1 373 915 

 

  6)  5 253 743 

 

6) 4 558 100 

     

 

    

 

    

  KS 1 373 915 

 

  KS 5 253 743 

 

KS 4 558 100 

 

   

  

  

  

 Peníze /  BÚ 

 

Dodavatelé 

 

Zálohy přijaté 

PS 1 757 056 1) 1 050 570 

 

7) 3 500 000 PS 2 257 625 

 

  PS 0 

5) 8 712 172 7) 699 600 

 

  2) 2 092 375 

 

  

   7) 3 500 000 

 

  

  

  

   7) 1 199 500 

 

    

 

    

KS 4 019 558 

  

  KS 850 000 

 

  KS 0 

        Oprávky 

 

Materiál 

 

Zaměstnanci 

  PS 500 000 

 

PS 707 325 3) 2 779 700 

 

1) 1 050 570 PS 1 050 570 

    

 

2) 2 092 375   

 

7) 699 600 3) 699 600 

  KS 750 000 

 

KS 0 

  

  KS 0 

        Ostatní výdaje 

 

Rezerva na záruční opravy 

   7) 1 199 500 PS 390 700 

 

  PS 350 000 

     3) 808 800 

 

    

     KS 0 

 

  KS 350 000 

    

Zdroj: vlastní úprava 

Celkově se tedy jednalo o ziskovou zakázku s následujícími dopady do výsledku 

hospodaření společnosti: 
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Tabulka 8: Přehled vynaložených nákladů a výnosů za celé trvání zakázky 

 

Vynaloženy do 

data 

Vykázány v předchozím 

období 

Vykázány v aktuálním období 

1. rok tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

Výnosy 6 819 692 - 6 819 692 

Náklady 6 193 955  - 6 193 955 

Zisk 625 737  - 625 737 

2 .rok 

   Výnosy 13 565 815 6 819 692 6 746 123 

Náklady 12 191 900 6 193 955 5 997 945 

Zisk 1 373 915 625 737 748 178 

3. rok 

   Výnosy 18 819 558 13 565 815 5 253 743 

Náklady 16 750 000 12 191 900 4 558 100 

Zisk 2 069 558 1 373 915 695 643 

Zdroj: vlastní úprava 

Výňatky z výkazu o úplném výsledku hospodaření a výkazu finanční situace lze najít 

v příloze č. 2 této práce. 

 

3.3 Aplikace pětistupňového modelu, identifikace zásadních rozdílů 

Vykazování smluv o zhotovení dle úpravy IAS 11 je pro účetní jednotky, jak bylo 

uvedeno výše, v podstatě minulostí. S účinností od 1. 1. 2018 se budou muset řídit postupy 

výsledku konvergenční práce IFRS a US GAAP, tedy standardem IFRS 15 Výnosy ze smluv se 

zákazníky. Abychom mohli charakterizovat možné zásadní rozdíly v obou pojetích, je třeba 

prvně na celou zakázku aplikovat tzv. pětistupňový model, který tvoří tělo celého IFRS 15. 

3.3.1 Nastínění aplikace pěti krokového modelu 

1. Identifikace smlouvy se zákazníkem 

Prvním krokem účetní jednotky je určení, zda se jedná o smlouvu se zákazníkem. 

Zatímco IAS 11 pokrývá pouze specifickou oblast stavebních smluv, IFRS 15 pojímá uznávání 

výnosů rozsáhleji, v podstatě na všechny smlouvy se zákazníky na prodej zboží či služeb. 

Požadavky na identifikaci smlouvy má ale definovány daleko specifičtěji.  

V zakázce tunelového komplexu Blanka není pochyb o tom, že by se nejednalo o 

smlouvu se zákazníkem. Smlouva má obchodní povahu, každá strana má svá práva a povinnosti 

a každá z nich schválila daný kontrakt. Taktéž požadavek na inkasovatelnost protiplnění je více 
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než jistý. Zákazníkem je hlavní město Praha, tudíž i z pohledu veřejného zájmu by právě o 

inkasovatelnosti neměl být pochyb. 

Důležitou otázkou, která determinuje pozdější uznávání výnosů je agregace / desagregace 

smluv se zákazníkem. Zatímco IAS 11 se stavěla ke kombinování smluv spíše jako k fakultativní 

možnosti, IFRS 15 přímo stanovuje podmínky, za kterých vyžaduje, aby účetní jednotky 

smlouvy se zákazníky kombinovaly. V našem případě došlo k agregaci dílčích smluv celého 

tunelového komplexu již pod původní úpravou, pro účetní jednotku tedy k žádné významné 

změně nedojde. Pro úplnost lze ověřit, že podmínky pro agregaci smluv opravdu byly naplněny: 

1. smlouvy uzavřeny s jedním zákazníkem (hl. město Praha)    ANO  

2. realizováno jako jeden obchodní záměr (tunelový komplex Blanka)   ANO 

3. ceny jednotlivých plnění jsou na sobě závislé      ANO 

4. všechny stavby představují jednu povinnost plnit           ?. 

 

IFRS 15 stačí naplnění jednoho z výše uvedených kritérií, nic tedy nebrání agregaci 

smluv. V kontextu této konkrétní zakázky poté může být poměrně diskutabilní, zda se opravdu 

jedná o jednu povinnost plnit či plnění více, jak bude uvedeno v následujícím kroku. 

Vzhledem k tomu, že v průběhu výstavby bylo rozhodnuto o výstavbě dodatečných aktiv, 

nelze opomenout posoudit ani tyto tzv. změny smlouvy. Zásadní u těchto změn je zanalyzovat, 

zda se bude jednat o nové, zcela samostatné kontrakty, anebo dojde k navýšení původního. O 

novou smlouvu se jedná tehdy, pokud dodatečná plnění jsou zcela odlišná od původních a 

zároveň jejich cena není nijak ovlivněna původními plněními (například hromadná sleva apod.). 

V našem případě se jedná o tato dodatečná aktiva: opravu Letenského náměstí, změnu projektu 

Trojského mostu a další protipovodňová opatření. V uvážení obsahu zakázky je evidentní, že tato 

dodatečná aktiva nepředstavují plnění odlišná od původních, v podstatě pouze dotvářejí celou 

zakázku. Není tedy důvod pro vykazování těchto smluv jako zcela samostatných. V případě 

výstavby tunelu Blanka dojde pouze k pokračování původní smlouvy (tzv. continuation) a 

nenastanou tudíž k žádné změny ve vztahu k původní úpravě. 

 

2. Identifikace povinností plynoucích ze smlouvy 

Pokud je jisté, že se jedná o kontrakt se zákazníkem, je důležité rozpoznat všechna 

jednotlivá plnění smlouvy a určit, zda je třeba některá plnění vykazovat jako samostatná, anebo 

se bude jednat o jednu jedinou povinnost plnit. Klíčem pro vyčlenění samostatných závazků ze 

smlouvy je jejich odlišnost. Ta je naplněna, pokud tyto závazky zákazníkovi přinášejí samostatně 
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užitek (případně společně s dalšími běžně dostupnými prostředky k podnikání) a pokud je lze 

oddělit od dalších povinností uvedených ve smlouvě (jsou-li s ostatními dodávkami sjednanými 

ve smlouvě neprovázané, respektive jsou-li na ostatních dodávkách nezávislé).
57

 Odlišnost musí 

být vnímána nejen z podstaty jednotlivých plnění, ale taktéž v kontextu celé smlouvy. V rámci 

zakázky na výstavbu tunelového komplexu Blanka lze uvažovat o následujících stavbách a tedy 

potenciálních samostatných plněních: 

 stavba č. 9515 Myslbekova - Prašný most 

 stavba č. 0080 Prašný most – Špejchar 

 stavba č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka 

 protipovodňová opatření Trója 

Jak lze vidět i z následující mapky, jedná o relativně samostatné celky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: portál hlavního města Prahy 

Poměrně náročnou otázkou tak zůstává, zda v kontextu standardu uvažovat či neuvažovat 

o odlišných plněních. Dle odborného úsudku lze ale předpokládat, že účetní jednotka by měla o 

těchto částech uvažovat jako o samostatných závazcích. Jedná se sice o komplexní projekt, každá 

stavba zvlášť ale představuje pro město přínos a je i samostatně využitelná, stejně tak jako 

teoreticky oddělitelná. Toto rozčlenění smlouvy na dílčí závazky bude posléze důležité při 

alokaci transakční ceny a při rozpoznávání výnosů z těchto plnění. 

 

                                                 

 
57

 DVOŘÁKOVÁ,  D. , Český finanční a účetní časopis, 2015, roč. 10, č. 3, s. 86. 

Obrázek 4: Schéma tunelového komplexu 
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3. Určení transakční ceny 

V dalším kroku stanovuje účetní jednotka transakční cenu, tedy částku očekávaného 

protiplnění za zakázku. Tou je nejčastěji částka stanovená ve smlouvě bez daně. S tím v případě 

tunelového komplexu nebude problém. Transakční cena bude stanovena stejně jako v rámci   

IAS 11 na 17 819 558 tis. Kč. Složitější situace může nastat s variabilitami transakční ceny, 

kterých se vyskytlo v průběhu výstavby poměrně mnoho. Pro připomenutí se jednalo o 

následující: 

 změna specifikace (dlaždice namísto betonového nátěru); 

 dodatečná aktiva; 

 vícenáklady (pozastavení prací); 

 smluvní pokuta; 

 ostatní (vzájemně dohodnuty se zákazníkem). 

Standard umožňuje tyto odchylky zahrnout do transakční ceny, pokud je pravděpodobné, 

že nedojde k významným zvratům ve výši vykázaných výnosů v případě, že nejistoty vážící se 

k variabilitě jsou vyřešeny. Lze tedy vyvodit velkou míru potřeby vlastního úsudku účetních 

jednotek. U všech výše zmíněných odchylek lze předpokládat naplnění požadavků a tedy 

následně vyplývající úpravu transakční ceny. Výjimkou může být smluvní pokuta. U ní jediné 

musí účetní jednotka posoudit pravděpodobnost, že nedojde ke zvrácení vykázané variability 

transakční ceny a taktéž nelze přesně stanovit hodnotu této variability. Účetní jednotka tak bude 

muset použít odborný odhad. Z obchodních podmínek smlouvy je známo, že smluvní pokuta činí 

5,25 mil. Kč za každý den prodlení. Pro určení konečné částky, ve které bude smluvní pokuta 

vykázána, je vhodnější metoda očekávané hodnoty (tzv. expected value method), tedy suma 

pravděpodobností výsledku vážená všemi možnými výsledky. Pokud účetní jednotka zpřesní 

svůj odhad následovně: 

 s 30% pravděpodobností dokončí včas; 

 se 70% pravděpodobností nastane zpoždění 45 dnů (tj. pokuta 236 250 tis. Kč). 

   (0,3 x 0) + (0,7 x 236 250) = 163 375 tis. Kč 

Dojde tak ke snížení transakční ceny o 163 375 tis. Kč a celkově nám tato smluvní 

pokuta ovlivní výši celkové transakční ceny k 31. 12. 2009 následovně: 
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Původní smluvní cena 17 819 558 

Odchylky od smluvní ceny 2008 127 000 

Smluvní pokuta -165 375 

Vícenáklady (pozastavení prací) 500 000 

Ostatní dohodnutá navýšení 373 000 

Celková smluvní cena k 31. 12. 2009 18 654 183 

 

Oproti úpravě dle IAS 11 tedy došlo ke snížení odhadované výše smluvní pokuty, 

zároveň ale ke zvýšení smluvní ceny zakázky k datu účetní závěrky. 

Oblastí, která je v rámci IFRS 15 velmi zásadní, je vznik významné finanční 

komponenty, ať už ve smyslu přijaté zálohy anebo odložené platby zákazníka, tedy v podstatě 

vznik finanční půjčky. IAS 18 i IAS 11 tuto oblast řešily velmi stručně. IFRS 15 naopak 

požadavky na oddělení či neoddělení úrokového výnosu či nákladu od užitků plynoucích ze 

smlouvy specifikuje daleko přesněji. Vzhledem k tomu, že standard explicitně vymezuje hranici 

významnosti v délce 1 roku, do níž účetní jednotka nemusí promítnout faktor času do dané 

transakce se zákazníky, nebude ani v případě výstavby tunelu Blanka o finanční komponentě 

uvažováno. Přijatá záloha i dlužné platby ze strany hlavního města (zejména dlužné platby v roce 

2009, jejichž úhradu nařídil až soud) totiž hranici jednoho roku nepřesáhly. 

 

4. Alokace transakční ceny na jednotlivé povinnosti plynoucí ze smlouvy 

Díky tomu, že v rámci kontraktu byly identifikovány samostatné povinnosti plnit, bude 

nyní nutné alokovat transakční cenu právě na tyto jednotlivé závazky. Alokaci lze rozdělit do 

dvou důležitých částí, a to jednak na alokaci samotné transakční ceny stanovené při podpisu 

smlouvy, a také na alokaci variabilních složek této ceny vyvstalých v průběhu realizace díla. 

Povinnost alokace transakční ceny je zcela novou věcí, kterou IFRS 15 přinesl. Může být 

tedy zprvu poměrně náročné určit, jak při alokaci postupovat. Nejvhodnější je nepochybně 

určení částky, za kterou by jednotlivá plnění jednotka prodala samostatně (tedy tzv. stand – 

alone selling price). V případě uvažované konkrétní zakázky je ale takovýto postup poměrně 

složitý. Vhodnější bude využití odhadů cen jednotlivých aktiv, a to pomocí očekávaných nákladů 

zvýšených o marži obdobných aktiv, což pro účetní jednotku na základě jejich bohatých 

zkušeností v odvětví nebude problém. Transakční cena bude alokována následovně: 
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Tabulka 9: Alokace transakční ceny 

Stavba Smluvní cena bez DPH (v tis. Kč) 

stavba č. 9515 Myslbekova - Prašný most 4 182 700 

stavba č. 0080 Prašný most - Špejchar 2 252 394 

stavba č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka 11 231 012 

protipovodňová opatření Trója 153 453 

Celková cena zakázky (bez variabilit) 17 819 558 

Zdroj: vlastní úprava 

Otázkou tudíž zůstává, jak budou alokovány variabilní složky transakční ceny. V první 

řadě je nutné určit, zda daná variabilní složka plyne pouze z jednotlivého samostatného plnění 

anebo ze smlouvy jako celku: 

 změna specifikace (dlaždice namísto betonového nátěru) – nelze přiřadit 

protipovodňovým opatřením; 

 dodatečná aktiva – navýší cenu jako celek; 

 vícenáklady (pozastavení prací) – navýší cenu jako celek; 

 smluvní pokuta – ovlivní cenu jako celek; 

 ostatní (vzájemně dohodnuty se zákazníkem) – navýší cenu jako celek. 

Z této analýzy lze usoudit, že všechna variabilní plnění, mimo změny specifikace díla, by 

byly jednotlivým samostatným plněním přiřazeny poměrně dle odhadu jejich dílčích cen. Změna 

specifikace díla by byla přiřazena pouze plněním vztaženým k výstavbě tunelu, nikoliv k části 

protipovodňových opatření. Transakční cena jednotlivých dílčích plnění tedy bude vypadat 

následovně: 

Transakční cena k 31. 12. 2008: 

Tabulka 10: Transakční cena včetně variabilit k 31. 12. 2008 

Stavba 

Smluvní 

cena bez 

DPH  

(v tis. Kč) 

bez 

variabilit 

Změna specifikace Dodatečná aktiva 

Smluvní 

cena bez 

DPH  

(v tis. Kč) 

včetně 

variabilit 

stavba č. 9515 Myslbekova - Prašný most 4 182 700 18 231 11 736 4 212 667 

stavba č. 0080 Prašný most - Špejchar 2 252 394 9 817 6 320 2 268 531 

stavba č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka 11 231 012 48 952 31 513 11 311 477 

protipovodňová opatření Trója 153 453 0 431 153 883 

Celková cena zakázky (bez variabilit) 17 819 558 77 000 50 000 17 946 558 

Zdroj: vlastní úprava 



66 

 

 

Transakční cena k 31. 12. 2009: 

Tabulka 11: Transakční cena včetně variabilit k 31. 12. 2009 

Stavba 

Smluvní 

cena bez 

DPH  

(v tis. Kč) 

včetně 

variabilit k 

31. 12. 2008 

Smluvní pokuta Vícenáklady Ostatní 

Smluvní 

cena bez 

DPH  

(v tis. Kč) 

včetně 

variabilit 

k 31. 12. 

2009 

stavba č. 9515 Myslbekova - Prašný most 4 212 667 -38 818 117 363 87 553 4 378 764 

stavba č. 0080 Prašný most - Špejchar 2 268 531 -20 903 63 200 47 147 2 357 975 

stavba č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka 11 311 477 -104 230 315 132 235 088 11 757 467 

protipovodňová opatření Trója 153 883 -1 424 4 306 3 212 159 977 

Celková cena zakázky (bez variabilit) 17 946 558 -165 375 500 000 373 000 18 654 183 

Zdroj: vlastní úprava 

I v roce 2010 by byla ovlivněna transakční cena. Nedošlo sice k žádné další variabilitě od 

smluvní ceny, bylo ale zjevné, že zakázka bude dokončena včas a nedojde tedy k účtování 

smluvní pokuty ze strany města. Standard sice důsledně požaduje, aby účetní jednotky uvážily, 

jak pravděpodobné při úpravě transakční ceny o vzniklé odchylky je, že v budoucnu dojde nebo 

naopak nedojde ke ,,zvratu‘‘ ve vykázaných výnosech. Stále se ale jedná o odhad, který tak 

nemůže být považován za chybu a účetní jednotka tak zpětně o výši smluvní pokuty zvýší 

transakční cenu: 

Tabulka 12: Transakční cena včetně variabilit k 31. 12. 2010 

Stavba 

Smluvní cena bez DPH  

(v tis. Kč) včetně variabilit 

k 31. 12. 2009 

Smluvní pokuta 

(oprava odhadu) 

(v tis. Kč) 

Smluvní cena bez DPH  

(v tis. Kč) včetně variabilit 

k 31. 12. 2010 

stavba č. 9515  

Myslbekova - Prašný most 
4 378 764 38 818 4 417 582 

stavba č. 0080  

Prašný most - Špejchar 
2 357 975 20 903 2 378 879 

stavba č. 0079  

Špejchar - Pelc Tyrolka 
11 757 467 104 230 11 861 697 

protipovodňová opatření 

Trója 
159 977 1 424 161 401 

Celková cena zakázky  

(bez variabilit) 
18 654 183 165 375 18 819 558 

Zdroj: vlastní úprava 

 

5. Splnění povinnosti plynoucí ze smlouvy – okamžik rozpoznání výnosu 

Posledním úkolem pro účetní jednotku tak zůstává určit, kdy a v jaké výši rozpoznat 

z těchto jednotlivých dílčích plnění výnosy a příslušné náklady. Dle standardu je výnos 
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rozpoznán v okamžiku převodu kontroly nad předmětem smlouvy, tedy ve chvíli, kdy může 

zákazník aktivum přímo použít a získat z něj veškeré užitky a zároveň zamezit přístupu 3. stran. 

Vzhledem k tomu, že standard se zaměřuje na veškeré transakce ze zákazníky, uvádí dva 

přístupy rozpoznání výnosů, a to k určitému časovému okamžiku (tzv. at the point of time) anebo 

průběžně (tzv. over the time).  Z koncepce samotného kontraktu i celé podstaty dlouhodobých 

stavebních smluv plyne ale potřeba výnosy uznávat průběžně, i když mohou nastat taktéž 

případy uznání výnosů tzv. at the point of time. V prvním případě by totiž společnost vykázala 

výnosy jednorázově ve výši celkové transakční ceny každého z dílčích plnění k okamžiku 

dokončení aktiva. Použití druhé z metod se tudíž jeví jako logické. To podporuje i fakt, že 

dochází k naplnění podmínky pro průběžné vykazování výnosů dle IFRS 15, tedy že dodavatel 

vytváří aktiva, která nelze alternativně použít a zároveň stavební společnost má dle obchodních 

podmínek stanovených ve smlouvě nárok na úhradu výkonů, které ke dni rozpoznání provedla. 

Na uvážení je nyní to, zda bude pro rozpoznání adekvátního stupně splnění povinností a 

zjištění výše výnosů k datu závěrky aplikována tzv. metoda vstupů (input method) anebo metoda 

výstupů (output method). Vzhledem k tomu, že u metody založené na výstupech je třeba velmi 

pečlivě znát plnění (výstupy), které je ještě třeba dodat, což se vzhledem k obrovskému rozsahu 

zakázky může jevit jako velmi obtížné, bude v tomto případě pravděpodobně zvolena metoda 

vstupů. Toto rozhodnutí stojí ale zcela jistě za zvážení. Vždyť metoda výstupů je nepochybně 

jednou z významných věcí, které nový standard přináší. Nutno ale podotknout, že účetním 

jednotkám nenařizuje použití jedné z metod, požaduje pouze důsledné posouzení, která metoda 

lépe vystihuje vytvářené výkony (a tedy vznikající výnosy) účetní jednotky. Otázkou nyní 

zůstává, zda adekvátní výnos k datu účetní závěrky lépe vystihne poměr dosud vynaložených 

nákladů k celkovým odhadovaným nákladům anebo poměr již dokončených plnění, u nichž byla 

převedena kontrola, k dosud zbývajícím plněním. 

Zvolená metoda výstupů vyžaduje k datu závěrky znát poměr již vynaložených nákladů 

k celkové výši rozpočtovaných nákladů. V podstatě opět hovoříme o přístupu využívajícím 

procento dokončení dle IAS 11. IFRS 15 ale zdůrazňuje nedostatek této metody a tedy potřebu 

vyloučit z výpočtu náklady, které byly vynaloženy na aktiva, která sice byla zhotovena, ale 

prozatím nedošlo k přesunutí kontroly nad nimi. To je tedy posun v podstatě ještě o krok dále a 

zároveň blíže k podstatě jednotlivých uskutečněných plnění. Mimo to je třeba určit stupeň 

rozpracovanosti ke každému ze 4 námi identifikovaných odlišných plnění zvlášť, což ve svém 

důsledku bude mít zcela jistě odlišný dopad do účetních výkazů společnosti k jednotlivým 

závěrkovým datům. 
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Než budou nastíněny samotné výpočty, je důvodné podotknout, že zvýšená transakční 

cena o variability s sebou přinesla taktéž částečné navýšení nákladů. Alokace těchto dodatečných 

výdajů byla provedena na základě poměru jejich předem odhadovaných nákladů. V úvahu byl 

taktéž opět brán příčinný vztah k jednotlivým odlišným plněním: 

 změna specifikace (dlaždice namísto betonového nátěru) – přiřazeno pouze 

tunelům; 

 dodatečná aktiva – přiřazeno celé zakázce; 

 vícenáklady (pozastavení prací) - přiřazeno celé zakázce; 

 smluvní pokuta - přiřazeno celé zakázce; 

 ostatní (vzájemně dohodnuty se zákazníkem) - přiřazeno celé zakázce. 

Nyní tedy nic nebrání nastínění dopadů zakázky do účetních výkazů. Vzhledem k tomu, 

že následující odhady celkových vynaložených nákladů k datům závěrky u jednotlivých dílčích 

plnění jsou pouze odhadem, smyslem následujících schémat tudíž není koncentrace na dané 

číselné hodnoty. Záměrem je spíše upozornit na podstatu standardu IFRS 15, který přichází 

s vykazováním odlišných plnění samostatně a tudíž i potřebu dekompozice transakční ceny na 

tato jednotlivá plnění, což ve výsledku ústí k odlišným hodnotám vykázaného zisku (případně 

ztráty) ze zakázky v daném účetním období. 
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Schéma 5:  Shrnutí dopadů zakázky do finančních výkazů dle IFRS 15 

 

stavba č. 

9515 

Myslbekova 

- Prašný 

most 

stavba č. 

0080 

Prašný 

most - 

Špejchar 

stavba č. 

0079 

Špejchar - 

Pelc 

Tyrolka 

protipovodňová 

opatření Trója 
Celkem 

Smluvní cena 4 182 700 2 252 394 11 231 012 153 453 17 819 558 

Variability 2008 29 967 16 137 80 465 431 127 000 

Transakční cena k 31. 12. 2008 4 212 667 2 268 531 11 311 477 153 883 17 946 558 

Celkové odhadované náklady 3 755 603 2 022 402 10 084 211 137 784 16 000 000 

Celkové odhadované náklady po navýšení 3 781 556 2 036 377 10 153 896 138 171 16 110 000 

Náklady vynaloženy do data 2 957 625 625 670 2 557 321 53 339 6 193 955 

Odhad nákladů na dokončení 823 931 1 410 707 7 596 575 84 832 9 916 045 

% dokončení k 31. 12. 2008 78% 31% 25% 39% 38% 

Výnosy k 31. 12. 2008 3 294 805 696 999 2 848 865 59 405 6 900 073 

Náklady k 31. 12. 2008 2 957 625 625 670 2 557 321 53 339 6 193 955 

Zisk k 31. 12. 2008 337 180 71 329 291 544 6 065 706 118 

      Transakční cena k 31. 12. 2008 4 212 667 2 268 531 11 311 477 153 883 17 946 558 

Variability 2009 166 097 89 444 445 990 6 094 707 625 

Transakční cena k 31. 12. 2009 4 378 764 2 357 975 11 757 467 159 977 18 654 183 

Náklady do data 31. 12. 2009 3 560 000 1 325 000 7 168 729 138 171 12 191 900 

Odhadované náklady na dokončení 397 600 806 177 3 457 864 6 459 4 668 100 

Celkové odhadované náklady po navýšení 3 957 600 2 131 177 10 626 593 144 630 16 860 000 

% dokončení k 31. 12. 2009 90% 62% 67% 96% 72% 

Výnosy k 31. 12. 2009 3 938 852 1 466 005 7 931 619 152 833 13 489 310 

Náklady k 31. 12. 2009 3 560 000 1 325 000 7 168 729 138 171 12 191 900 

Zisk k 31. 12. 2009 378 852 141 005 762 890 14 662 1 297 410 

      Transakční cena k 31. 12. 2009 4 378 764 2 357 975 11 757 467 159 977 18 654 183 

Variability 2010 38 818 20 903 104 230 1 424 165 375 

Transakční cena k 31. 12. 2010 4 417 582 2 378 879 11 861 697 161 401 18 819 558 

Náklady do data 31. 12. 2010 3 957 600 2 131 177 10 516 593 144 630 1 990 700 

Odhadované náklady na dokončení 0 0 0 0 0 

Celkové odhadované náklady 3 957 600 2 131 177 10 516 593 144 630 16 750 000 

% dokončení k 31. 12. 2009 100% 100% 100% 100% 100% 

Výnosy k 31. 12. 2010 4 417 582 2 378 879 11 861 697 161 401 18 819 558 

Náklady k 31. 12. 2010 3 957 600 2 131 177 10 516 593 144 630 16 750 000 

Zisk k 31. 12. 2010 459 982 247 702 1 345 103 16 771 2 069 558 

Zdroj: vlastní úprava 

Z těchto dat lze tedy vidět, že celkový zisk zakázky se při vykazování dle IAS 11 a IFRS 

15 neliší, liší se ale rozložení vykázaného zisku mezi jednotlivými účetními obdobími. Lze proto 

předpokládat, že rozložení zakázky na jednotlivá samostatná dílčí plnění zpřesní sledování 

nákladů a výnosů přiřazovaných těmto závazkům a celkové rozložení zisku mezi obdobími tak 
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bude poskytovat věrnější obraz výsledků hospodaření účetní jednotky. Dopady do výkazu zisku 

a ztráty za daná období bude tedy následující: 

Tabulka 13: Dopady do výkazu zisku a ztrát dle IFRS 15 

 

Vynaloženy do data 

tis. Kč 

Vykázány v předchozím období 

tis. Kč 

Vykázány v aktuálním 

období 

tis. Kč 

1. rok IAS 11 IFRS15 IAS 11 IFRS15 IAS 11 IFRS15 

Výnosy 6 819 692 6 900 073 -  - 6 819 692 6 900 073 

Náklady 6 193 955 6 193 955  -  - 6 193 955 6 193 955 

Zisk 625 737 706 118  - 

 

625 737 706 118 

2 .rok 

      Výnosy 13 565 815 13 489 310 6 819 692 6 900 073 6 746 123 6 589 237 

Náklady 12 191 900 12 191 900 6 193 955 6 193 955 5 997 945 5 997 945 

Zisk 1 373 915 1 297 410 625 737 706 118 748 178 591 292 

3. rok 

      Výnosy 18 819 558 18 819 558 13 565 815 13 489 310 5 253 743 5 330 248 

Náklady 16 750 000 16 750 000 12 191 900 12 191 900 4 558 100 4 558 100 

Zisk 2 069 558 2 069 558 1 373 915 1 297 410 695 643 772 148 

Zdroj: vlastní úprava 

Vzhledem k tomu, že je v jednotlivých letech odlišná výše vykázaných výnosů i 

celkového zisku za období, bude ovlivněna i výše samotné smlouvy vykázané ve výkazu 

finanční situace společnosti. 

Tabulka 14: Čistá hodnota smlouvy (srovnání dopadů) 

 

                      Čistá hodnota smlouvy  

                                   v tis. Kč 

 

 
IAS 11 IFRS 15 

1. rok 878 737 959 118 

2. rok 1 704 415 1 627 910 

3. rok 0 0 

Zdroj: vlastní úprava 

Výpočet: 

1. rok: 6 193 955 + 706 118 – postupná fakturace 5 940 955 = 959 118 tis. Kč 

2. rok: 959 118 tis Kč + 5 997 945 + 591 292 – postupná fakturace 5 920 445 = 1 627 910 

tis. Kč 

3.  rok: 1 627 910 + 4 558 100 + 772 148 – zbývající fakturace 6 958 158 = 0 tis. Kč 

3.3.2 Analýza zásadních rozdílů při aplikaci standardů  

Jak bylo nastíněno výše, středobodem zobrazení zakázky na výstavbu tunelového 

komplexu je rozčlenění smlouvy na jednotlivá samostatná plnění, která lze v rámci kontraktu 
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identifikovat a následná potřeba alokace celkové transakční ceny na tato jednotlivá plnění. To 

vyústilo v odlišné rozložení zisku v jednotlivých obdobích a taktéž ovlivnilo bilanční sumu 

rozvahových položek, konkrétně výši pohledávky se smlouvy. Na účetní jednotku je tedy 

očividně kladen větší důraz na důsledné rozlišování nákladů a výnosů k jednotlivým plněním. 

Došlo taktéž ke zpřesnění odhadu smluvní pokuty za opoždění zakázky a ve výsledku 

ponížení výnosů účetní jednotky o nižší částku. Na druhou stranu došlo k většímu zapojení 

odhadů účetní jednotky, a to například právě u výpočtu variability smluvní ceny z titulu smluvní 

pokuty. 

Obecně lze ale tyto hodnotové změny považovat za méně významné. Podstatu lze 

spatřovat zejména v celkovém chápání a pojetí výnosů a detailnější pohled na jednotlivá plnění 

zakázky. Důvodem vzniku nového standardu je zejména sjednocení úpravy výnosů v rámci 

IFRS, posun blíže k podstatě a důvodu pro uznání výnosu, tedy k převodu samotné kontroly nad 

zbožím či službou, a to je právě to, co lze i z výše uvedeného nastínění pěti krokového modelu 

nejzřetelněji vyčíst. 
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4 Zásadní rozdíly, proces implementace nového standardu 

společnostmi, jeho náročnost a časový rozvrh 

 

4.1 Zásadní rozdíly mezi jednotlivými úpravami výnosů 

Nový standard IFRS 15 vyvolává u účetních jednotek, jak vyplývá výše, zcela 

nepochybně více i méně podstatné změny při zachycování kontraktů se zákazníky a tudíž dopadů 

do jejich účetních výkazů. Jeho přednostní je zcela nesporně sjednocení přístupů nejen napříč 

mezinárodními standardy, ale i další krok v rámci procesu konvergence s národními americkými 

standardy US GAAP. Sjednocení v rámci IFRS lze vnímat zejména v aplikaci pravidla převodu 

kontroly nad daným zbožím či službou plynoucí z kontraktu se zákazníkem. Dřívější úprava byla 

považována za velmi rozpolcenou. IAS 18 totiž kladl důraz na převod rizik spojených s aktivem, 

IAS 11 s tímto pojmem ale vůbec nepracoval.  

Významné je taktéž rozložení kontraktu na jednotlivá samostatná plnění a následná 

dekompozice transakční ceny. Obecně lze za přínos vnímat i možnost použití metody výstupů, 

která tak u spousty podniků může pomoci k věrnějšímu zobrazení podstaty vykazovaných 

výnosů.  

Za hlavní negativa jsou mezi odbornou veřejností zmiňovány zejména zvýšené počty 

odhadů účetních jednotek a tedy zvýšení rizik. Na druhou stranu špatný účetní odhad nelze 

vnímat jako chybu, i přesto bude na účetních jednotkách ležet tíha a nutnost začlenění odhadů do 

jejich účetních postupů. 

Vzhledem k rozsáhlosti standardu lze za možné negativum a zároveň těžkost pro účetní 

jednotky vnímat náročnost požadavků standardu a tudíž složitější orientaci v pravidlech 

standardu. 

Zásadní odlišnosti mezi dosluhující a nadcházející úpravou výnosů, nejen v kontextu 

smluv o zhotovení, můžeme shrnout do následujícího přehledu: 
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Tabulka 15: Srovnání jednotlivých úprav výnosů dle IFRS 

Titul 
Dosluhující úprava 

dle IAS 11 a IAS 18 
Nová úprava dle IFRS 15 

Pravidla rozpoznávání výnosů 

nejednotné 

(často odlišná pojetí pravidel 

IAS 11 x IAS 18) 

jednotné 

Rozpoznání smlouvy se 

zákazníkem (požadavky) 

obecné 

(zaměřeno na pravděpodobnost 

plynutí ekonomických užitků) 

detailnější 

(důležitá pravděpodobnost 

inkasovatelnosti) 

Vícesložkové smlouvy (několik 

samostatných plnění) 

IAS 11 – agregace + desagregace 

smluv (viz IAS 11 odst. 8), 

(agregace spíše okrajová, 

fakultativní možnost) 

vyžaduje agregaci i desagregaci 

(agregace nutná u realizace jednoho 

obch. záměru, smlouvy uzavřeny s 1 

zákazníkem a v přibližně stejnou 

dobu  spojení formálně 

samostatných smluv s ekonom. 

souvislostmi) 

Samostatná (odlišná) plnění dané 

smlouvy 
neupravuje 

vyžaduje identifikovat samostatná 

plnění 

Transakční cena smluvní cena bez vlivu daně 
smluvní cena bez vlivu daně, nutnost 

alokace na jednotlivá odlišná plnění 

Variabilní složky transakční ceny 

ano, pokud je pravděpodobné, že 

z nich poplyne výnos a lze je 

spolehlivě měřit 

ano, důležitý odhad 

pravděpodobnosti, že v budoucnu 

nedojde ke zvratu takto vykázaných 

výnosů 

Finanční komponenty okrajově 

důsledné požadavky na oddělení 

úrokového výnosu (nákladu) a 

výnosu z prodeje aktiv či služeb 

Okamžik rozpoznání výnosu 

IAS 18 – převod rizik 

IAS 11 – v těch účetních obdobích, 

ve kterých je práce 

vykonána (% dokončení) 

okamžik převodu kontroly 

Jednorázové splnění povinností IAS 18 podobné jako v IAS 18 

Postupné plnění povinností 

IAS 11 - % dokončení 

IAS 18 – explicitně nerozlišuje 

postupné a jednorázová plnění 

metoda vstupů x metoda výstupů 

Vykázání smlouvy v rozvaze 

IAS 11 – 

pohledávka (bezpodmínečný 

nárok na platbu plynoucí ze splnění 

smlouvy) 

(případně závazek) 

obdobně 

Zdroj: vlastní úprava 

Bodem, který taktéž nelze opomenout je významně zvýšený objem požadavků na 

zveřejnění informací v účetních výkazech. Pro některé účetní jednotky nemusí nastat ve 

zvyklostech zveřejňování informací (zejména v příloze k účetní závěrce) žádná změna, ostatní 

jednotky ale mohou tyto požadavky významně zasáhnout. 

Základní myšlenkou požadavků na zveřejňování je zveřejnění dostatku informací pro 

uživatele účetních závěrek tak, aby byli schopni pochopit povahu, výši, načasování a nejistotu 

příjmů a peněžních toků plynoucích ze smluv. Požadavky na zveřejnění lze shrnout                   

do 4 zásadních bodů: 

1. Zveřejnění jednotlivých smluv se zákazníky. 
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2. Zveřejnění významných úsudků a odhadů účetní jednotky. 

3. Informace o nákladech uznaných jako aktivum (např. prodejní provize) + jejich 

následné odpisy. 

4. Zveřejnění veškerých účelných opatření a významných kroků, ke kterým se účetní 

jednotka uchýlila. 

 

Pokud se detailněji podíváme na informace, které musí účetní jednotka zveřejnit ve 

vztahu k jednotlivým smlouvám se zákazníky, jsou to zejména požadavky na rozčlenění příjmů 

dle jednotlivých kategorií (například dle regionů, druhů zákazníků, délky smluv apod.). Dále se 

zde objevují potřeby na zveřejnění zůstatků jednotlivých smluv a taktéž postupy alokace 

transakční ceny na zbývající závazky dané zakázky ke každému datu účetní závěrky. 

V porovnání s těmito požadavky, IAS 11 se ve svých požadavcích na zveřejnění 

zaměřuje na zveřejnění výnosů vykázaných v období, metod dle kterých byly tyto výnosy 

vykázány a určen stupeň rozpracovanosti, výši vynaložených nákladů i přijatých záloh a taktéž 

specifikuje, kdy účetní jednotka vykáže pohledávku anebo naopak závazek plynoucí ze smlouvy. 

Pokud se podíváme do výroční zprávy společnosti Metrostav a.s., jsou všechny tyto 

požadavky naplněny. Uživatel účetní závěrky se ale nedostane k podrobnějším informacím 

k jednotlivým zakázkám, informace jsou zveřejněny souhrnně za veškeré aktuálně prováděné 

projekty a lze je vnímat pouze jako jakýsi výčet informací z finančních výkazů, které uživatelům 

neposkytnou žádný hlubší a detailnější pohled na danou zakázku. Právě chybějící adekvátní 

požadavky na zveřejnění byly taktéž jedním z kritizovaných bodů předchozích standardů, IASB 

tedy očividně na tuto kritiku zareagovala a do nového standardu včlenila nutnost poskytovat 

uživatelům účetních závěrek komplexnější, detailnější a obecně užitečnější informace. 

  

4.2 Proces implementace IFRS 15 společnostmi, časový harmonogram 

Standard IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky s sebou zcela evidentně přinese řadu 

významných změn. Vzhledem k tomu, že požadavky standardu jsou ale značně rozsáhlé, což 

mimo jiné dokládá i obsáhlost standardu (přes 3 000 stran), mohou být procesy implementace 

standardu ve společnostech často velmi komplikované a pro některé účetní jednotky i značně 

náročné. 

Klíčové v celém procesu implementace standardu bude nepochybně včasné pochopení 

účinků a dopadů standardu, komunikace mezi zúčastněnými stranami v rámci společnosti a 

obecně kvalitní příprava a plánovaní celého procesu dopředu. Dokonce i společnosti, které 
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neočekávají významné dopady do výše a načasování uznaných výnosů budou muset posoudit 

dopady standardu do firemních politik a postupů, vnitřních kontrol a všech interních systému tak, 

aby bylo zajištěno, že jsou výnosové transakce posuzovány dle nového výnosového modelu, i 

když ve výsledku s minimálními dopadlo vykázaných výnosů. 

 

Zdroj: EY,  IFRS 15 Revenue from contracts with customers - Overview 

S jistotou nyní můžeme říci, že standard bude pro společnosti povinností                        

od 1. ledna 2018, přičemž dřívější aplikace je povolena. Je třeba ale neopomenout fakt, že 

v rámci Evropské unie byl standard oficiálně přijat až 22. září 2016, tudíž do tohoto data státy 

EU standard aplikovat nemohou. 

Jak můžeme vidět z výše uvedenou schématu, společnosti si mohou zvolit metodu 

aplikace standardu, a to buď plně retrospektivní anebo tzv. modifikovanou (zjednodušenou) 

retrospektivní. Tyto metody lze asi nejlépe popsat na příkladu níže uvedených smluv, přičemž 

smlouva A začíná i končí v roce 2017, smlouva B končí v roce 2017 a smlouva C pokračuje dále 

i po tzv. effective date 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Časová osa implementace standardu IFRS 15 

Obrázek 6: Schéma - retrospektivní aplikace 
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Řešení můžeme vidět v následujícím přehledu: 

Tabulka 16: Retrospektivní aplikace řešení 

Smlouva Plně retrospektivní Zjednodušeně retrospektivní 

A Není povinnost aplikovat IFRS 15 Není povinnost aplikovat IFRS 15 

B Úprava zůstatků k 1. 1. 2017 Není povinnost aplikovat IFRS 15 

C Úprava zůstatků k 1. 1. 2017 Úprava zůstatků k 1. 1. 2018 

Zdroj: vlastní úprava 

Z tohoto schématu můžeme vyvodit, že zjednodušená retrospektiva v podstatě dovoluje 

účetním jednotkám aplikovat IFRS 15 pouze od data účinnosti standardu, tudíž kontrakty 

ukončené do 1. ledna 2018 tímto standardem dotčeny nejsou. Naopak plná retrospektiva 

vyžaduje úpravu zůstatků již k předchozímu účetnímu období. Metoda, kterou účetní jednotky 

zvolí, bude pravděpodobně záviset na povaze kontraktů, které jsou k datu účinnosti standardu 

aktuální a uvážení, která metoda tak bude pro účetní jednotku efektivnější. Vzhledem 

k náročnosti standardu a možným výrazným dopadům do účetních výkazů bude pro účetní 

jednotky pravděpodobně efektivnější nastavit parametry standardu s plnou retrospektivou. To 

dokládá i níže uvedený průzkum napříč nejvýznamnějšími stavebními společnostmi světa.  

Jednou z posledních otázek tedy zůstává, kdy by účetní jednotky měly se samotnou 

implementací standardu započít. Lze předpokládat, že standard nepocítí pouze tradiční účetní a 

finanční oddělení, na kterém závisí v podstatě až výsledné zpracování dat. Prvně bude třeba 

nastavit veškeré interní systémy, a tedy zapojení IT oddělení je zajisté nevyhnutelné. Vzhledem 

k novému pohledu na uznávání výnosů a samotné smlouvy se zákazníky bude taktéž velmi 

podstatné správně formulovat jednotlivé kontrakty a zainteresovat tudíž i oddělení právní. Nová 

pravidla často povedou i k významně odlišným částkám ve vykázaných výnosech, neméně 

důležité tak tedy bude zapojení daňového oddělení zejména v otázce daňového plánování 

společností a taktéž komunikace s investory, pro které mohou mít nová pravidla pro vykazování 

výnosů a tedy zisků společnosti velký dopad. Konečně i benefity zaměstnanců se odvíjí od 

výnosů společnosti, personální oddělení také nelze opomenout. Lze tudíž vidět, že implementace 

tohoto standardu je komplexní proces, který nelze vnímat pouze z pohledu úprav několika kroků 

v účetních odděleních společností. Dá se tedy předpokládat, že většina účetních jednotek 

započala s přípravami již v okamžiku vydání standardu v květnu roku 2014, ne-li dříve. Záviset 

bude ale samozřejmě na velikosti účetní jednotky a povaze jejich samotných kontraktů. 
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Tato východiska je možné podložit i následujícím průzkumem ve výročních zprávách 

nejvýznamnějších stavebních společností světa za období roku 2015 a 2016:
58

 

Tabulka 17: Očekávaná implementace IFRS 15 společnostmi 

Společnost Aplikace Stav 

Vinci Dosud neproběhla dřívější aplikace. 
Probíhá analýza dopadu a praktických důsledků 

uplatňování těchto norem. 

Grupo ACS Dosud neproběhla dřívější aplikace. 
Probíhá analýza dopadu a praktických důsledků 

uplatňování těchto norem. 

Bechtel nezveřejněny informace 

Hochtief 
Dosud neproběhla dřívější aplikace,  

plán od 1. 1. 2018. 

Největší dopad na variability smluvní ceny, na 

množství zveřejňovaných informací. 

Skanska 
Dosud neproběhla dřívější aplikace,  

plán od 1. 1. 2018 - plná retrospektiva. 

Předpoklad jen okrajových změn, plná retrospektiva 

nezpůsobí žádné změny v Residential Development 

ani Commercial 

Property Development. 

Dopad jen do množství zveřejňovaných informací, 

stále využití % dokončení, výnos rozpoznán v 

okamžiku, kdy zákazník převezme majetek (stejně 

jako doposud). 

Balfour 

Beatty 
Dosud neproběhla dřívější aplikace. 

Stále pokračuje v hodnocení dopadů, neočekává se 

ale větší materiální kvantitativní efekt. Bude 

provedeno přezkoumání všech dosavadních 

kontraktů, aby bylo zajištěno, že dopad a 

účinnost nového standardu je zcela srozumitelná a 

vše je tak zajištěno včas 

před samotným datem účinnosti. 

Bouygues 

Construction 

Dosud neproběhla dřívější aplikace,  

plán od 1. 1. 2018 (metoda neuvedena). 

 Kiewit nezveřejněny informace 

Royal BAM 

Group 

Dosud neproběhla dřívější aplikace,  

plán od 1. 1. 2018 - plná retrospektiva. 

Provedena detailní analýza smluv, která bude 

pokračovat i v roce 2017. Neočekává významné 

změny. Změny připouští jen v oddělení povinností 

plnit v rámci 1 smlouvy, drobné změny v 

načasování výnosů. Stále bude využíváno % 

dokončení. Pokyny, postupy a formuláře budou 

upraveny tak, aby vyhovovaly novému standardu 

IFRS 15. 

Laing 

O’Rourke 

Dosud neproběhla dřívější aplikace,  

plán aplikace na rok končící 31. 3. 2019. 
Stále pokračuje v hodnocení dopadů. 

Zdroj: AR společností 2016 

Tento průzkum nám tak dokládá výše zmíněné závěry. Nelze také opomenout fakt, že 

povinnost zveřejnit informace o novém účetním pravidlu, které by mohlo mít dopad na běžné, 

minulé či budoucí období, vyplývá z odstavce 28 standardu IAS 8 Účetní pravidla, změny v 

účetních odhadech a chyby. Ačkoliv sdílnost společností ve výročních zprávách je někdy 

k implementaci nových standardů minimální, ze zkoumaného vzorku 10 stavebních společností 
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lze vyvodit, že žádná ze společností nepřistoupí na dřívější aplikaci IFRS 15, ačkoliv IASB tuto 

možnost připouští, a že všechny společnosti se budou řídit datem účinnosti standardu                  

1. ledna 2018. Dvě ze společností specifikovaly metodu implementace standardu, a to plně 

retrospektivní. Lze tedy předpokládat, že i u ostatních společností tomu nebude jinak. Co se týče 

dopadů do vykazovaných hodnot společností v účetních závěrkách, opět lze dojít k jednotnému 

názoru napříč stavebními společnostmi, tedy že dopady lze kvantifikovat spíše jako minoritní. 

Určité změny lze pozorovat v oblasti požadavků na zveřejňování informací, drobné změny 

mohou nastat v načasování výnosů či v oddělení jednotlivých povinností plnit v rámci jedné 

smlouvy. Společnosti se taktéž shodují, že i nadále budou využívat % dokončení jako přístupu 

pro rozpoznání výnosů. Z výše uvedeného nevybočuje ani samotná společnost Metrostav a.s., 

která ve své konsolidované účetní závěrce za rok 2015 specifikuje základní principy a postupy 

tohoto standardu a zdůrazňuje povinnou účinnost od 1. ledna 2018. Opět tedy nelze předpokládat 

dřívější aplikaci tohoto standardu. 

Pokud bychom měli celý proces shrnout do několika bodů, jednalo by se pravděpodobně 

o následující: 

1. Posoudit všechny zakázky a vyhodnotit dopady nového standardu. 

2. Nastavit účetní a jiné interní systémy. 

3. Vyškolit personál. 

4. Posoudit dopady na daňové plánování, benefity zaměstnanců či dopady na 

investory společnosti. 

5. Nastavit účetní pravidla (stanoviska k odhadům, používaným metodám (např. 

input vs. output metoda apod.) 

6. Přepočítat veškeré kontrakty dle zvolené metody retrospektivy. 

7. Od 1. ledna 2018 plně aplikovat nový standard IFRS 15. 
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Závěr 

Tato diplomová práce se zbývala analýzou výnosů vykazovaných v účetních závěrkách 

společností sestavených dle IFRS ve světle současných změn, které se této oblasti dotýkají. 

Nedostatky a nekonzistentnosti dosluhující úpravy výnosů tak vyústily v potřebu zcela nové a 

zejména jednotné úpravy. Výnosy, jakožto zásadní ukazatel výkonnosti podniků, jsou důležité 

nejen k posouzení jejich finanční situace, ale mohou velmi významně ovlivnit pozici podniků i 

vůči investorům. Nová úprava výnosů se tak stala nutností. 

V první části práce byla nadefinována základní teoretická východiska pro jejich pozdější 

aplikaci na konkrétní stavební kontrakt. Práce pojednávala o výnosech jak ve smyslu primárního 

standardu IAS 18 Výnosy, tak ve smyslu dlouhodobých kontraktů dle IAS 11 Smlouvy o 

zhotovení. Vzhledem k velké rozsáhlosti nově vzniklého standardu IFRS 15 Výnosy ze smluv se 

zákazníky byly v další části zanalyzovány nejdůležitější postupy pěti krokového modelu pro 

uznávání výnosů. Tyto poznatky vyústily v zamyšlení se nad zásadními důvody, které IASB 

vedly k vytvoření nového úpravy výnosů.  

Stěžejní částí práce bylo následně podrobení stavebního kontraktu na výstavbu 

tunelového komplexu detailnímu rozboru. V průběhu jeho výstavby došlo k několika 

mimořádným událostem, jakožto požadavkům na výstavbu dodatečných aktiv nebo například 

změně požadavků na obložení vnitřních stěn tunelu. Středobodem celé zakázky byl taktéž 

vyvstalý soudní spor a nejistota v podobě fakturace smluvní pokuty za opoždění termínu 

dokončení díla. Všechny tyto skutečnosti měly vliv na celkovou odhadovou smluvní cenu 

zakázky, případně na odhadované náklady. Bylo tedy třeba tyto variability zapracovat do 

finančních výsledků společnosti v jednotlivých letech výstavby. Výsledkem byly dopady do 

účetních výkazů, a to jak výsledkově v podobě výše rozpoznaných výnosů a nákladů dané 

zakázky, ale i rozvahově v podobě vykázání výše pohledávky ze smlouvy v aktivech účetní 

jednotky. 

Na tyto výsledky byl poté aplikován pěti krokový model standardu IFRS 15 a došlo 

k pokusu o nastínění budoucí aplikace tohoto standardu. Tento standard vyvolá nepochybně 

spoustu kontroverzních reakcí. U spousty účetních jednotek mohou být změny ve vykazování 

výnosů velmi podstatné. Jak ale plyne z výsledků této práce, často se ani tak nemusí jednat o 

samotné změny v konečných hodnotových dopadech do výsledku hospodaření účetních jednotek. 

Hlavní přínos lze spíše vnímat ve zcela novém pohledu na vykazování výnosů a ve změnách v 

jejich struktuře. To konečně dokládá i tato práce. V konečném srovnání sice najdeme nepatrné 

(vzhledem k obrovské hodnotě zakázky) rozdíly jak v dopadech do výsledku hospodaření účetní 
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jednotky, tak do aktiv společnosti, daleko důležitější je ale rozlišení zakázky na jednotlivá 

odlišná plnění. Tím pádem účetní jednotka přiřazuje každé části příslušné výnosy a náklady 

samostatně a taktéž samostatně posuzuje okamžik splnění závazku vůči zákazníkovi, tedy převod 

kontroly nad daným zbožím, v tomto případě částí tunelového komplexu. Tato konstrukce tak 

poskytla daleko přesnější a věrnější pohled na celou zakázku a strukturu vykázaných výnosů 

k jednotlivým datům účetní závěrky. 

IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky lze zcela nepochybně vnímat jako obrovský 

přínos pro celé Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Nejen identifikace samostatných 

odlišných plnění je tímto důvodem. Jsou zde dále i konkrétnější požadavky na vykázání 

důležitých finančních komponent, sjednocení okamžiku vykázání výnosů, tedy okamžik převodu 

kontroly nad daným zbožím či službou, což zcela upouští od koncepce převodu rizik nad 

závazkem plynoucím ze smlouvy se zákazníkem. Zcela novou věcí, kterou standard přináší, je 

použití metody výstupů pro ocenění výnosů Dojde tak k omezení využívání procenta dokončení, 

které může v mnoha případech omezovat kauzalitu vykázaných výnosů. 

Ve standardu lze ale spatřovat i negativa, a to například zvýšené množství odhadů 

účetních jednotek. To společně s rozsahem standardu a obsáhlostí jeho požadavků s sebou může 

minimálně v počáteční fázi implementace přinést zvýšení náročnosti zobrazení výnosů 

v účetnictví společnosti a obecně komplexnější zapojení všech oddělení a systémů společností. 
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Příloha 2: Výkaz finanční situace dle IAS 11 

Výkaz finanční situace  

 společnosti Metrostav a.s.  

 k 31. 12. 2010 (v tis. Kč)  

    AKTIVA 31. 12. 2010 31. 12. 2009 31. 12. 2008 

Krátkodobá aktiva 

   Peníze a peněžní ekvivalenty 4 019 558 1 757 056 2 000 000 

Pohledávky z obchodních vztahů 0 1 754 014 3 940 955 

Materiál 0 707 325 0 

 

4 019 558 4 218 395 5 940 955 

Dlouhodobá aktiva 

   Oprávky -750 000 -500 000 -250 000 

Čistá hodnota smlouvy 0 1 704 415 878 737 

 

-750 000 1 204 415 628 737 

Aktiva celkem 3 269 558 5 422 810 6 569 692 

    ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL 

   Krátkodobé závazky 

   Obchodní a jiné závazky 850 000 2 648 325 4 843 625 

Zaměstnanci 0 1 050 570 750 330 

Přijaté zálohy 0 0 0 

 

850 000 3 698 895 5 593 955 

Dlouhodobé závazky 

   Rezervy na budoucí opravy 350 000 350 000 350 000 

 

350 000 350 000 350 000 

Závazky celkem 1 200 000 4 048 895 5 943 955 

    Vlastní kapitál 

   Základní kapitál x x x 

Nerozdělený výsledek hospodaření minulých let 1 373 915 625 737 0 

Výsledek hospodaření 695 643 748 178 625 737 

Závazky a vlastní kapitál celkem 3 269 558 5 422 810 6 569 692 

 

Zdroj: vlastní úprava  

 

 

 

 

 

Příloha 3: Výkaz o úplném výsledku dle IAS 11 
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Výkaz o úplném výsledku  

 společnosti Metrostav a.s.  

 za dané období (v tis. Kč)  

    
 

2008 2009 2010 

Výnosy (Revenue) 6 819 692 6 746 123 5 253 743 

Náklady (Expense) 6 193 955 5 997 945 4 558 100 

Provozní výsledek hospodaření 625 737 748 178 695 643 

 

Zdroj: vlastní úprava  

 


