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1. Zhodnocení obsahu práce: 

Diplomantka si klade za cíl porovnat aktuální úpravu výnosů v Mezinárodních standardech 
účetního výkaznictví (konkrétně IAS 18 a IAS 11) s novým standardem IFRS 15, který 
vstoupí v účinnost od roku 2018. Cíli odpovídá i struktura práce: v první kapitole jsou 
rozebrány principy IAS 18 a IAS 11 a v druhé kapitole klíčové změny, které zavádí IFRS 15. 
V třetí kapitole se studentka pokouší ilustrovat rozdíly mezi oběma úpravami na konkrétním 
příkladu výstavby tunelu Blanka. Protože údaje jsou čerpány pouze z veřejně dostupných 
zdrojů, není až tak podstatné správné řešení příkladu, nýbrž naznačení všech úskalí, která 
nová úprava přinese. Za přínosnou považuji i čtvrtou kapitolu, v které se autorka snažila 
zobecnit předchozí výklad a vymezit návrh postupu, jak by účetní jednotky mohly přejít na 
IFRS 15, aby minimalizovaly možná rizika přechodu. Cíl se podařilo splnit beze zbytku. 

Kladně hodnotím i snahu diplomantky vyjadřovat osobní názor na popisované problémy, byť 
v některých případech chybí odůvodnění, proč se k určitému tvrzení/pohledu přiklání. Týká se 
zejména situací, kdy je posuzováno staré a nové řešení z pohledu věrného zobrazení v účetní 
závěrce. Např. u ilustrativního příkladu na str. 21 je usuzováno, že rovnoměrné rozdělení 
výnosů v čase s odkazem na rovnoměrný náběh odpracovaných hodin dává věrnější obraz než 
skokové navýšení výnosu po dokončení jedné části zakázky (po instalaci technologie). Co 
když ale instalace technologie je rozhodující etapou úspěšného dokončení zakázky? Co když 
technologii vyrábí zhotovitel zakázky? I v tomto případě je rovnoměrné rozložení výnosů 
lepší? Není lepší obecný princip, který dokáže obsáhnout různé varianty obchodního modelu 
účetní jednotky, než „rigidní“ pravidlo? 

Obdobně i některé rozdíly mezi starou a novou úpravou v Tabulce 15 nejsou zcela přesně 
identifikovány. Samostatná (odlišná) plnění dané smlouvy jsou upravena i ve stávající úpravě 
(IAS 18.13) – sice stručně, ale jednoznačně. Je proto odpovědností účetní jednotky, aby 
zvolila a obhájila účetní postup, který vyhovuje standardu. Naopak u IFRS 15 se může skrýt 
za explicitní pravidla, kterým uzpůsobí texty smluv. IAS 18 též obsahuje přísnější požadavky 
na diskontování platby odložené v čase (jakmile je časová hodnota peněz významná, musí se 
diskontovat). IFRS 15 obsahuje praktickou úlevu nediskontovat při splatnosti do 1 roku, 
kterou lze vztáhnout i na transakce, ve kterých bude finanční komponent významný.     

Uvedené nedostatky pravděpodobně vyplývají ze skutečnosti, že diplomantka přebírá při 
hodnocení nového standardu IFRS 15 pohled jeho tvůrce, aniž by ho podrobila kritické 
analýze. Přitom nový 5-stupňový model neobsahuje žádný prvek, který by nebyl součástí 
staré úpravy. Hlavní změnou IFRS 15 je odklon od obecnějších principů ke svázanějším 
podrobným pravidlům (ovšem nikoliv na 3 000 stránkách, jak je uvedeno na str. 8, ale jenom 
na cca 390), což je v rozporu s hlavním cílem IASB. Byť ještě nejsou k dispozici empirická 
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data, lze předpokládat, že nový standard nezlepší situaci z pohledu uživatelů v zamýšleném 
rozsahu. O tom svědčí mj. i ex post změněné cíle Revenue Recognition Project, kdy aktuálně 
prezentované cíle (citované v práci na str. 24) neobsahují tři z pěti původních důvodů pro 
zahájení společného projektu. Dalším indikátorem je i skutečnost, že konečná verze standardu 
se významně odlišuje od prvního i přepracovaného návrhu standardu. Převratné novinky 
(např. čistý fair value model pro ocenění výnosů, korekce výnosů o nedobytné pohledávky, 
atd.) nakonec IASB s FASB pod tlakem podniků neimplementovaly, přestože uživatelé 
účetních závěrek jejich zavedení podporovali, a vrátily se k původní úpravě.  

Určité námitky lze vznést i proti tvrzením na str. 8 ohledně pojetí a kritéria uznání výnosu 
v IAS 18 a jeho vztahu k IAS 11 a Koncepčnímu rámci. IAS 11 výnos vůbec nedefinuje, 
neboť přebírá pohled IAS 18 (řeší pouze určitou oblast výnosových transakcí vyňatých 
z působnosti IAS 18, ale koncepčně ukotvených v tomto standardu). Převod rizik a užitků je 
jednou z teoretických variant kritéria kritické události (IFRS 15 volí za kritickou událost 
převod kontroly), která se aplikuje pro vykázání výnosů, jsou-li tyto zachyceny až po 
dokončení transakce (tj. v určitém okamžiku). Naopak IAS 11 upouští od požadavku realizace 
a umožňuje vykázání výnosu v průběhu plnění zakázky. Proto kritérium kritické události 
pozbývá smyslu. V neposlední řadě definice výnosu (revenue) v IAS 18 neodporuje definici 
výnosu (income) v Koncepčním rámci. Obě pracují s přírůstkem ekonomických prospěchů, 
která se projevuje zvýšením vlastního kapitálu (tj. obě aplikují rozvahový přístup přes zvýšení 
čistých aktiv). IAS 18 nemusí obsahovat explicitní zmínku o zvýšení aktiv/snížení závazků, 
protože neřeší výnosy např. z přecenění aktiv, nebo prominutí závazků, které musí zahrnovat 
obecná definice platná pro všechny typy výnosů. 

 

2. Kritéria hodnocení práce (5 bodů nejvyšší; 1 bod nejnižší): 

 
Kritérium Hodnocení Kritérium Hodnocení 

Vymezení a splnění cíle práce 5 Adekvátnost použitých metod 4 

Přínos práce pro teorii/praxi 4 Hloubka provedené analýzy 4 

Logická stavba práce 5 Úprava práce (tabulky, grafy) 3 

Práce s literaturou 5 Stylistická úroveň 4 

 

3. Otázky k obhajobě: 

 Na str. 22 tvrdíte, že opatrnost je Koncepčním rámcem řazena mezi kvalitativní 
charakteristiky užitečné informace. Je tomu opravdu tak, anebo Koncepční rámec 
zastává jiné stanovisko ohledně opatrnosti? 

 Tabulka 15 uvádí, že IFRS 15 aplikuje jiný přístup ke kritériu pravděpodobnosti než 
IAS 18/IAS 11. Stará úprava přebírala koncept pravděpodobnosti přímo 
z Koncepčního rámce. Není tedy změna přístupu v IFRS 15 v rozporu s KR a tedy i 
v rozporu s jedním z cílů projektu (tj. odstranit koncepční rozpory mezi standardy a 
Koncepčním rámcem)? 

 IFRS 15 požaduje identifikaci finančního komponentu transakční ceny nejen, když je 
platba odložena v čase, ale i když platba výrazně předchází plnění smlouvy (a nejedná 
se o kompenzaci nákladů vynakládaných na plnění smlouvy po jejím uzavření). 
Existuje nějaké kritérium, na základě kterého by se dalo rozhodnout, zda toto 
„diskontování naruby“ zvýší/sníží informační potenciál účetní závěrky pro uživatele? 
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Diplomová práce Lenky Procházkové „Uznávání výnosů ze smluv o zhotovení ve světle 
změn IFRS“ vyhovuje požadavkům na závěrečné práce studentů navazujícího 
magisterského studia Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a 
doporučuji její obhajobu před zkušební komisí pro státní závěrečné zkoušky. 

 

 

4. Návrh klasifikace diplomové práce: 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci Lenky Procházkové „Uznávání výnosů ze smluv o 
zhotovení ve světle změn IFRS“ známkou VELMI DOBŘE. 
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